
 

            

 

                   Af   Uffe Clemmensen 

 

Lyset er begyndt at komme tilbage, man ser det 
særligt om morgenen, når solen kigger op over 
horisonten. For mig er det spæde tegn på, at 
foråret ikke er så langt væk. Fredningen i fjorden 
på havørrederne er slut og når vandet så bliver 
lunere, skal vi være klar med vores fiskegrej. 

Opfiskning af moderfisk i fisketrappen er slut, 
fælden er taget op, og vi kan slippe det ”sure slid” 
på de glatte betonkanter derude. Mandag den 
10. januar afsluttede Jonn de sidste strygninger af 
fiskene i klækkehuset, og sikke en 
fest vi havde. Årets produktion er 
hel vild, og er på ca. 10 L æg, det 
svarer faktisk til ca. 100.000 
havørreder, hvis alle æg overlever.  

Vi skal helt tilbage til 2013/14 for at have så stor en 
opgang og mængde æg. Med en pause i opgangen i 
ca. 14 dage midt i december var vi lidt bekymrede. 
Men i løbet af 3 - 4 dage væltede det op med smukke 
flotte fisk, hold dog op! 

I klækkehuset er nu ca. 3,5 L æg, som stille og 
roligt udvikler sig i klækkebakken. Der skal holdes 
øje med dem, så de ikke udvikler svamp fra døde 
æg osv. Når de bliver til øjenæg og bliver større, 
skal de fodres. Det er en kritisk periode, der 
kræver en god viden. Jonn og Kim fra 
”Foreningen til Ophjælpning af Fiskeriet i Roskilde 
Fjord” er verdensmestre i det, en viden der er 
skabt gennem 30 - 40 år. ROLKs Fjordhold bliver 
nu undervist, så denne viden ikke går tabt. 

Du kan se en lille video om udviklingen af øjenæg 
her:  

ROLK har et virkeligt godt og spændende 
samarbejde med bl.a. biolog og projektleder Kate 
Skjærbæk Bjerrum fra afdelingen Natur og Park i 
Roskilde Kommune. Kate opfordrede i slutningen 
af 2021 Roskilde Oplevelseshavn (ROH) og ROLK 
til at udarbejde et nyt projekt. Formålet er, at 
foreningerne hver for sig og sammen kunne 
udvikle et projekt, hvor vi kunne tage hånd om 
enkeltpersoner og 
familier, der er 
udfordret i hverdagen 
på flere forskellige 
måder. 

Disse personer og 
familier kommer ikke til vores normale 
arrangementer, og kommer meget lidt ud i 
naturen. Det vil Roskilde Kommune gerne gøre en 
indsat for. Formanden for ROH og jeg har 
efterfølgende udarbejdet en projektbeskrivelse. 
Der er også indledt et samarbejde med relevante 
partnere, som er i tæt kontakt til disse grupper.  

Der medfølger en økonomisk støtte til dette projekt, 
der starter i marts, hvor vi skal have det første hold 
ud i naturen. Det er et 2 årigt projekt, og vi glæder os 
til at kunne bidrage med naturoplevelser til dem, og 
vi har resurserne til det. Du kan læse om projektet 
her. 

Fjordholdet: Arbejder med opfiskning af 
moderfisk, pasning af æg og fodring i klækkehuset 
samt udsætning af fiskeyngel.  

Formidlingsholdet: Hjælper til ved vores 
forskellige arrangementer med juniorer og andre. 
Man stiller op og giver en hjælpende hånd, og hygger 
sig samtidig med andre lystfiskere.  

Har du lyst til at være med på disse hold? Send en 
mail til uffec@rolk.dk så kommer du på listen! 

 

        Nyhedsbrev februar 2022 

       Kæmpe ”boost” til fjorden 

  Aftale med Roskilde Kommune 

 Fjordholdet og Formidlingsholdet 

https://drive.google.com/file/d/11Bl6QrfkgMvG9zk_wbAUtl1GQ5c9iYvw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Bl6QrfkgMvG9zk_wbAUtl1GQ5c9iYvw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11c09o91it22LzRh6cksY7uu9ehf-W-Q-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11c09o91it22LzRh6cksY7uu9ehf-W-Q-/view?usp=sharing
mailto:uffec@rolk.dk


”Bryd med rutinerne og fang flere 
havørreder” 

Tirsdag den 8. marts kl 18.00 
Sted: Restaurant Store Børs – Roskilde Havn 

Foredrag med de kendte: Lars Henriksen og 
Rune Westphal.  
Med en evig nysgerrighed og lyst til at 
udfordre den viden, vi i vores store kollektive 
fiskefællesskab har 
samlet, og med 
opsamlet data gennem 
et år. Har 240 kystture 
og med mere end 600 
havørreder har de 
deltaget i projekt 
Seatrout Science. 
Lars og Rune vil denne 
aften fortælle om, hvordan projektet åbnede 
deres øjne for hvordan uhensigtsmæssige 
rutiner begrænser og hvordan man ændrer 
dem! 
 
Men også hvordan kysten med ”nye briller” 
ændrede karakter og åbnede op for flere 
topkystpladser. At havørredfiskeri er et 
”mindgame” ved de fleste der har jagtet sølv 
på kysten! En tur igennem Seatrout Science 
maskinrum giver et indblik i hvordan vores 
rutiner bliver vores egne begrænsninger og at 
de i sidste ende, med en vis sandsynlighed er 
den største årsag til de fleste nulture! 

 
ROLK medlemmer: Pris: 200 kr. Ikke ROLK 
medlemmer 275 kr. Junior 100 kr.+ gebyr. Inklusiv i 
prisen er en lækker anretning serveret af Restaurant 
Store Børs samt kaffe. Drikkevarer kan købes 
særskilt. 

Du kan tilmelde dig til foredraget her:  

 

Nu bliver der endelig åbnet op for alle 
restriktioner. Det betyder at vi snart kan 
sammensætte flere arrangementer og fisketure i 
februar og marts. Vi glæder os til at komme i 
gang. 

Tirsdag den 8. og torsdag den 10. februar starter 
vi knivbygning. Tilmeldingen er slut, men der er få 
pladser tilbage. Hvis du vil med, send en mail til 
mig. 

Tirsdag den 15. marts. ”Gordons guide til federe 
fisketure” Foredrag med Gordon P. Henriksen. 
Tilmelding til foredraget her: 

Juniorture til Ørsted Ørredsø  

Juniorleder Michael kommer snarest med nogle 
datoer. 

”Mød naturen - Lær at fiske”. Bent lund Hansen, 
som har udviklet dette kursus, kommer snarest 
med nogle datoer. 

Tirsdag den 22. marts. Generalforsamling i ROLK  

 

Ved store projekter skal man nogle gange være ude i 
rigtig god tid. Jeg har læst om et projekt på Fyn, som 
er med til at sikre en bedre smolt overlevelse, når de 
svømmer ud af åløbene. Med det nye løb kommer der 
fisk både fra Langvad Å og Gedebækrenden. Med det i 
tankerne, kontaktede jeg Thomas Vestergaard Nielsen 
fra Nationalparken Skjoldungernes Land. Han arbejder 
med de nye stenrev, som forhåbentlig bliver etableret 
her i år. Thomas var meget positiv, og vi har aftalt, at 
ROLK tager kontakt til nogle, der kan lave en lille 
forundersøgelse. Men det er et projekt, der vil tage 
flere år. Du kan læse om projektet på Fyn her: 

 

Knæk & bræk  

Uffe             

         Foredrag på Store Børs       Kommende arrangementer  

      Smoltrev ved Langvad Å? 

https://event.it/rolk/event/sglnh5
https://event.it/rolk/event/wxjtt1
https://seatrout.dk/blog/fyn-hjemsted-for-verdens-foerste-smoltrev/

