Nyhedsbrev juni 2021

Af Uffe Clemmensen

Sommeren står for døren, og
hvad kan, vi og hvad kan vi
ikke? Det er der nok mange,
der snakker om. Skal vi rejse eller blive hjemme
og nyde den fantastiske danske natur, eller er det
stranden med de 30 g, der måske lokker sydpå?
Som lystfisker har vi lige nu et ”tag selv bord”.
Hornfisk, hav- og bækørreder er nogle gode
fangster at få på krogen. Vandet er stadig koldt,
og det betyder, at fiskene er aktive. Så ud med
snøren og lad os mødes derude!

Vi skaber liv i åløbet!
Lørdag, den 5. juni kl. 10 - 12
Vil du/I være med til at sætte vores egne fisk ud?
Det er en unik oplevelse for hele familien at se de
små havørreder, der
straks finder et
skjulested i åløbet
og starter et nyt liv.
I vores klækkehus
svømmer de små nye ørreder rundt nu, de bliver
fodret og er snart klar til et nyt liv. Forhåbentlig
kan det om 2-3 år give dig en flot havørred på
krogen.
ROLKs formand Uffe vil i forbindelse med
arrangementet fortælle den spændende historie,
som vandløbene rummer og om havørredens
vandring fra åen til fjorden til fjorden.
Mødestedet vil blive meldt ud et par dage før.
Det bliver et sted i Roskilde eller Lejre kommune.
Tilmelding her:

Pighvar yngel i Roskilde Fjord
Så er projektet med udsætning af pighvar yngel
endelig faldet på plads. Tore S. Svendsen, som
har gjort et fantastisk arbejde for projektet, har
nu meddelt, at alle
aftaler er på plads.
Han skriver:

Hej alle
Der er rigtigt gode nyheder for vores lille projekt. Vi
havde et godt møde med DTU Aqua og forløbet bliver
således:
•
•

•
•

Der bliver fanget pighvar af en bornholmsk
erhvervsfisker
Pighvarrene bliver opbevaret på Bornholm
indtil strygning, efter de er strøget bliver
æggene overført til det nye yngelanlæg på
Bornholm.
Når laverne er klækkede og er klar til næste
stadie skal de transporteres til Venø.
På Venø vokser de sig store, når de i oktober
er klar til udsætning, transporteres de dels
til Bornholm og dels til Roskilde Fjord.

De er blevet bedre og bedre til at opdrætte pighvar
på Bornholm, så vi håber der kommer mange fisk ud
af projektet. Fordelingen mellem Bornholm og
Roskilde Fjord er 50/50, så hvis der kommer 10.000
fisk ud af projektet bliver der udsat 5000 i fjorden.
Det er relativt få ting vi skal stå for i ift. ovenstående,
men vi skal hjælpe med transport af laver fra Ystad til
Venø. De fylder ikke alverden og kan let
transporteres i en almindelig bil. De penge vi har
indsamlet kommer til at gå til klækkeriet på
Bornholm, de mangler pt. 56.000 kr til projektet, så
hvis nogle af de involverede foreninger har lidt på
kistebunden vil det være fint.
Selve fiskene, opdræt og de øvrige ting dækker DTU
Aqua.
Nu skal vi så bare krydse fingre for at det hele går
godt, så der kan komme fisk i fjorden i efteråret.
Mvh
Tore

Familie og junior event!
Juniorleder Michael og hans hjælper August har
sammensat et spændende program. Først
infomøde hos Jan & Bo Lystfiskershop, hvor der
snakkes om vedligeholdelse af vores grej.
Efterfølgende er der en fisketur til Simons P&T.
Torsdag, den 3. juni fra kl. 18 -19.30 besøger vi
Jan & Bo på
Køgevej 3. 4000
Roskilde.
Hvordan
vedligeholder jeg
mit grej bedst? Jørgen fra Lystfiskershoppen, er
ekspert i alt med fiskegrej. Her vil han give jer
gode råd og vejledning til jeres grej. Tilmelding:
Michael - fisker@rube.dk tlf. 2246 2764
Lørdag, den 19. juni kl. 9
-13 Fisketur til Simons
P&T, Holmevej 41, 3670
Veksø.

Fiskeinfo:
Vi skal med den nye viden om vores grej fange nogle
store ørreder.
Der er guld- tiger- og regnbue ørreder - der kan også
fanges skaller og aborrer.
Fiskegrej til denne tur er en stang på 7/9 fod, et godt
hjul der kan rumme ca. 100 m
Min. 0,25 - spinnere, woblere, 12-18 g. Blink - evt.
powerbait, synk, flod og kroge str. 10/12.
Så burde vi have store fisk med hjem.

ROLK betaler fiskekort for juniorerne.
Juniorleder Michael og juniorhjælper August
glæder sig til at se jer!
Tilmelding her:

Fiskerikontrollen på arbejde
I ROLK har vi et rigtig godt samarbejde med
Fiskerikontrollen, som på trods af manglende
resurser støtter op omkring vores arbejde med
fjordens fisk. Vores fjord er følsom over for
ulovligt fiskeri i bl.a. fredningszoner og i
fredningstiderne. Desværre er det ikke alle, der
fisker, der vil overholde de regler der er. Her er
Fiskerikontrollens arbejde uhyre vigtigt. Når vi
som lystfisker oplever ulovligheder, skal vi være
ansvarlige og
anmelde det.
Man kan godt
tage en snak
med en der
fisker ulovligt,
men mange
gange er det desværre forgæves.
Så er det vi skal trykke på denne knap.
Her kan du se Fiskerikontrollens spændende og
effektive arbejde i 2 YouTube videoer:
1. Så gøres der klar til dagens arbejde.
2. De tjekker en masse ting.

Fang din første fisk!
Mens Corona har ”raset”, er der kommet rigtig
mange nye lystfiskere til. Det har vi også mærket i
ROLK med nye medlemmer, det er jo dejligt. På
grund af restriktionerne er det lidt begrænset,
hvad vi har kunnet tilbyde af hjælp til disse. Bent
Lund Hansens ”Fiskeskole” er udsat til foråret
2022.
Vi prøver ved alle arrangementer at hjælpe med
intro til fiskeriet så godt som muligt. Her er gode
råd altid velkommen. Så er du på fisketur, og kan
se en der mangler en hjælpende hånd, er dine
erfaringer ”guld” værd her. FISKEguiden med
Gordon P. Henriksen og Niels Vestergaard har
igen lavet en flot intro film om lystfiskeriet.
Se den her:

Havfisketur med M/S Jaws
ROLK´s bestyrelsesmedlem Lone Søndergaard vil
gerne være turleder på en
havfisketur i
sommerferien.

Grand Opening /Generalforsamling
Tirsdag, den 10. august kl. 18, ved klubhuset.

Voksen: 300 kr.

ROLK slår dørene op for en forrygende
efterårssæson. Virussen har
sat sit præg på vores forår,
men nu giver vi den ”gas”.
Mød op til en festlig aften
med børn, kone eller
kæresten. ROLK sørger for
mad og drikke til denne
aften. Vi starter med at
afholde en lille
generalforsamling, så vores foreningsgrundlag er
på plads. Alle medlemmer vil få fremsendt
indkaldelse til GF samt alt materiale i starten af
august. Formanden læser ikke beretningen op,
men der kan stilles spørgsmål til denne. Vi
forventer ca. kl. 18.45, at vi spiser sammen og
hygger os resten af aftenen.

Folkepensionister samt børn under 12 år: 250 kr.

Tilmelding her:

Tirsdag, den 6. juli kl. 8-15
fra Vedbæk Havn.
Du kan se hvor båden
ligger her:
Der fiskes efter torsk og måske er makrellerne
kommet. Der er rigtig gode fangstmuligheder, og
torskene er på denne årstid pænt store.
Priser:
ROLK giver rabat til juniorerne. Pris: 100 kr.
Tilmelding via Flexbillet. Tilmelding her:

Betaling direkte til M/S Jaws på fisketuren.

Havørnen og bramgåsen
ROLKs medlem Per Nørgaard Kristensen har før
leveret dramatiske historier til mit nyhedsbrev og
her er et igen. Per´s gode
ven og gårdejer tæt ved
Svogerslev Sø fortæller
her om en dramatisk
oplevelse.
Alex fortalte mig, at han for
to dage siden, havde en
oplevelse af de helt store fra ’det virkelige liv’! Han
gik oppe ved huset og stablede brænde, da han lagde
mærke til noget uro nede ved den lille sø i mosen små
200 meter væk.
Læs videre på den dramatiske fortælling her:

Flyvning over skarvkolonierne
ROLK arrangerede i samarbejde med DTU Aqua et
forskningsforsøg den 4. - 5.
oktober 2020 i Kattinge Vig.
Her skulle ca. 60 havørreder
(undermålere) have
indopereret en radiochip. Efterfølgende skulle vi
flyve ind over skarvkolonierne, for at undersøge i
hvor høj grad de havde spist fiskene. Desværre
opnåede vi ikke tilstrækkelig antal fisk, og DTU
flyttede forsøget til Odense Fjord. Forleden var
jeg med på flyve turen til Odense Fjord. Der blev
opfanget signaler fra 8 ud af 57 sendere. Se
videoen her.
ROLK´s bestyrelse ønsker alle
vores medlemmer en dejlig
sommer med masser af gode
oplevelser. Vi ses igen den 10.
august. Der kommer ikke
Nyhedsbrev ud i juli.
Knæk & bræk Uffe

