
 

              

 

           

                            Af   Uffe Clemmensen 

Mens jeg sidder og skriver dette nyhedsbrev, er 
der nærmest sommertemperatur i luften. Men 
efteråret kommer nærmere, og for os lystfiskere 
varsler det også nye muligheder for 
fiskeoplevelser på og ved vandet. 

Fredag den 8. oktober kl. 15.50 - Roskilde Havn 
ved den blå kran. 

Roskilde Oplevelseshavn og ROLK kan nu endelig 
navngive og søsætte vores nye spændende 
projekt. Rejsen har 
været længere end 
vi havde håbet på, 
men et sådan stort 
projekt tager tid. Vi 
har mødt en 
fantastisk 
opbakning fra 
Roskilde Kommune, 
Nationalparken Skjoldungernes Land og 
Friluftrådet. Vi har skaffet 550.000 kr. til 
projektet. Det har også krævet mange timers 
arbejde for at nå vores mål. Undervisning og 
fisketure må nok gemmes til foråret 2022. Vi vil 
bruge den kommende måned til at lære båden at 
kende og invitere vores samarbejdspartner og 
bestyrelser ud på en tur. Jeg håber rigtig mange 
ROLK medlemmer vil komme og være med til at 
fejre vores nye båd. Den får plads ved Roskilde 
Sejlklub bro ud for deres klubhus. Båden tages op 
omkring 10. november og får plads i en lukket hal 
vinteren over. 

 Se programmet her:   

Lørdag den 16. oktober kl. 10 – klubhuset. Vi 
forsøger samkørsel. 
 
Hvis du selv vil køre derud, er her adressen på P-
pladsen, hvor turen starter. 
https://map.krak.dk/m/glAwP 
 
Jacob Porse en rigtig dygtig 
lystfisker i ROLK. Men Jacob har 
siden han var en lille knægt lært 
at samle på svampe med sin 
familie. At vi bruger naturens 
resurser giver en rigtig god 
mening og gerne sammen med 
fisk. Jacob vil tage os med ud i 
Bistrupskoven, hvor han vil 
introducere os i svampenes 
”hemmeligheder”. Det bliver en hyggelig og lærerig 
tur. 

Husk: Varmt tøj og kaffe. Tag gerne en lille kniv og 
kurv med til svampene. 

Efter turen i skoven mødes vi i ROLK´s klubhus, hvor 
vi laver noget let mad med de svampe og planter, vi 
har fundet på turen. ROLK sørger for tilbehør og 
drikkevarer. Der er tilmelding til denne tur:  

 Søndag den 24. oktober 

Turen afvikles et sted på Vestsjælland på 
strækningen mellem Korsør og Sjællands Odde. 
Pladserne afhænger af 
de aktuelle 
vejrforhold, så vær 
forberedt på, at 
mødestedet meldes ud 
kort før dagen, senest 
aftenen før. Læs mere om turen på 
hjemmesiden. Turen er gratis, men kun for ROLK 
medlemmer. 

Der er tilmelding til denne tur: 

     Nyhedsbrev oktober 2021 

    Navngivning & søsætning 

   Svampetur for hele familien 

   Kysttur med Lars Broberg 

https://drive.google.com/file/d/10xnDqz1KzLdZoZiKOLnhZn3FXq-aIgfn/view?usp=sharing
https://map.krak.dk/m/glAwP
https://flexbillet.dk/rolk/event/tt3qb5
https://event.it/rolk/event/nyb9r3


Tirsdag den 9. november kl. 18-21.30  

Sted: Restaurant Store Børs Havnevej 43 - 
4000 Roskilde 
”Nu kan vi endelig genoptage vores 
foredragsrække, og vi lægger ud med et af 
Thomas Kjelgaard” 
 
Foredrag med Thomas Kjelgaard. 
Flex på klingen, skrigende fluehjul og dramatiske 
fights med elegante laks og ørreder i strømmende 
vand. Det er nogle ordene, når den passionerede 
fluefisker Thomas Kjelgaard holder foredrag om et 
eventyrligt fluefiskeri i pulserende vandløb i både 
ind- og udland. 
Gennem ord og 
billeder bliver du 
taget med på en rejse 
rundt i verden, der 
indeholder det, de 
fleste fluefiskere 
drømmer om... 
 
I første del af foredraget fortæller Thomas om 
oplevelser og anekdoter fra flere pragtfulde 
fiskedestinationer verden rundt bl.a. Island, Grønland 
og Patagonien. 
 
Pris: Voksne 200 kr. ROLK junior 100 kr. 

Inklusiv i prisen er en lækker anretning serveret 
af Restaurant Store Børs samt kaffe. Drikkevarer 
kan købes særskilt. Der er ca. 45 pladser, så ”først 
til mølle”. Foredraget er åbent for alle! 

Tilmelding til foredraget her:       

Der er kommet nye regler for fredning af fiskeri i 
ferskvand, så vær opmærksom på dette. 

Fredning for gedder er 15. marts til den 30.april. 
Fredning for havørreder er 16. november til den 28. 
februar (29. februar ved skudår) 

 

Tore S. Svendsen ringede til mig forleden aften. Han 
var rystet. Hele produktionen af pighvaryngel, som 
var samlet på Venø Fish Farm ved Limfjorden, var 
gået tabt. De Bornholmske fiskere, samt Fjord & 
Bælt, havde leveret over 1000 pighvar yngel, men på 
grund af et strømsvigt til iltpumperne, var 
fiskeynglen død i løbet af kort tid. 

Der er for mig ufatteligt, at et så stort klækkeri ikke 
har reservegenerator, 
eller et advarselssystem 
der kan anvendes når 
sådan en hændelse sker. 

Jeg har via ROLK 
indsamlet 22.000 kr. til 
projektet via kommuner, organisationer og klubber, 
og det er en trist meddelelse, der nu skal videregives. 

Det positive er, at projektet med at udsætte pighvar 
yngel i Roskilde Fjord, forsætter. DTU Aqua har lovet 
at finanserne projektet i 2022. Så vi til næste efterår 
kan udsætte ynglen i fjorden. 

I februar 2021 skrev jeg til alle fiskeklubber i hele 
Nordsjælland, Fishing Zealand og Nationalparken 
Skjoldungernes Land. Jeg kontaktede også politiker 
Mette Gjerskov, som sidder i miljøudvalget. 

Kære fiskevenner! 

Jeg er formand for Roskilde og Omegns Lystfiskerklub – 
ROLK. Jeg skriver til jer, fordi vi ønsker at komme med en 
fælles protest mod den nye EU – Kommission forordning. 
Den lægger op til at forbyde fiskeri og jagt i stærkt 
beskyttet områder som Natura 2000 områder som bl.a. 
Roskilde Fjord er.  

DSF med Biolog Kaare Manniche Ebert har også 
kæmpet hårdt kamp for denne sag. Nu har EU 
endelig ændret status i sagen, så hvert enkelt 
medlemsland selv skal vurdere, om lystfiskeriet 
skader naturen og dermed 
biodiversitetsmål. 

Knæk & bræk Uffe        

 

 Foredrag-fluestang i åer/elve      Fiskedød af pighvaryngel 

            Nye fredningstider 

           EU har ændret kurs! 

https://event.it/rolk/event/8fi3ju

