
 

            

 

                   Af   Uffe Clemmensen 

 

Så kom vi godt igennem Julen med hygge og 
sikkert gode gaver. Det er jo en dejlig tid, selvom 
vi er blevet lidt begrænset i vores udfoldelser, 
men det må vi leve med. Det nye år varsler 
sikkert også planer for spændende og sjove 
fisketure, så på med det varme tøj og kom med 
ud på kysten.  

I 2018 tog vi i ROLK initiativ til at skabe et 
samarbejde mellem Fritidsfiskerne, DTU Aqua, 
Fishing Zealand, Foreningen til Ophjælpning af 
Fiskeriet i Roskilde Fjord og ROLK.  Formålet var, 
at vi sammen kunne arbejde for et bæredygtigt 
fiskeri. 
Samtidig sætte 
nogle fælles 
mål med 
hensyn til bl.a. fredningszoner, antal fangede 
havørreder, og en række andre vigtige områder, 
der alle skal støtte op omkring det bæredygtige 
fiskeri. Et samarbejde, der inkluderer så 
forskellige klubber og organisationer, er faktisk 
unikt. Vi har netop afsluttet et fællesmøde igen 
for at forny vores samarbejdsaftale, men også 
sætte nogle mål i en handlingsplan. Etablering af 
stenrev, forøge smoltproduktionen, styrke 
ålegræs udbredelsen, registrering af biogene rev 
(muslinger), pighvarudsætning, miljømål for 
fjorden og samarbejde omkring det nye Langvad 
Å projekt. Sammen er vi stærkere, det betyder en 
større gennemslagskraft for et bæredygtig fiskeri 
i fjorden. 

Du kan se vores aftale og handlingsplan her: 

Så sker der endelig noget i dette projekt. Man 
skal være noget tålmodig, når man præsenterer 
kommunen for en nye ide, der kan fremme 
fiskeriet i fjorden, og som måske kan afløse det 
store arbejde 
med opfiskning 
ved fisketrappen i 
pumpehuset ved 
Kattin ge Sø. ROLK 
og Foreningen til 
Ophjælpning af Fiskeriet i Roskilde Fjord kom 
med et forslag for ca. 5 år siden, med henblik på 
at grave den ”gamle” Geddebækrenden op. 
Mange forhindringer med lodsejere, nye frøarter, 
planter, osv. har forsinket dette projekt. Men nu 
skulle der ske noget i 2022. Kommunen har netop 
udsende en dispensation fra 
Naturbeskyttelsesloven, som netop er blevet 
afsluttet med 4 ugers høringsfase.  

Du kan læse om hele projektet her: 

Bestyrelsen har på et netop afholdt møde støttet 
vores nye kasserer Anders i at Danmarks 
Sportsfiskerforbund i fremtiden vil stå for 
udsendelse af vores kontingent indbetalinger. 
Årsagen er klart at lette Anders arbejde, og da 
DSF i har forvejen alle 
vores medlemmers 
oplysninger, er sagen 
ligetil.  Du vil således 
modtage en 
opkrævning engang i 
januar måned fra DSF.  

ROLK håber igen på den store opbakning for 
vores arbejde til at udvikle klubben. Vi er i dag 
177 medlemmer, et antal vi skal rigtig mange år 
tilbage for at have. Der er en stor opbakning til 
bestyrelsen, og for den udvikling klubben er 
igennem. Tusind tak til jer alle! 

        Nyhedsbrev januar 2022 

Fornyelse af samarbejde i fjorden 

         Projektet - Langvad Å 
 

    Ny kontingent indbetaling 
 

https://drive.google.com/drive/folders/109xANa4QW_nFtoRkww4niuUa6NT1R_6M?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-N1sazqa7nlqC0ZOT-qey2x-Oaq9YcLk/view?usp=sharing


Tirsdag den 18. januar kl. 19 -21. 2022. 
Mødested ROLK´s klubhus 

Denne aften er for dem, der aldrig har fisket før, 
dem der lige er begyndt at fiske, og for dem der 
har fisket for mange år 
siden og gerne vil 
begynde igen. 

I løbet af aftenen: 

- Kigger vi på regler og 
love omkring lystfiskeri. 

-  Vi snakker lidt om, 
hvad vi skal kigge på, når 
vi skal købe fiskegrej. 

-  Snakker vi om de forskellige fisk, og hvor vi 
fanger dem. 

-  Vi kigger lidt på den nye Fiskeguiden for 
Roskilde fjord og Isefjorden. 

-  Til sidst prøver vi at binde forskellige knuder, 
som er rigtig gode at kende. 

Instruktører Lone og Bent 

Der er tilmelding til denne aften her:  

 

Ifølge ROLK´s vedtægter 
skal forslag til 
generalforsamlingen 
indsendes til formanden 
senest den 1. februar. Så 
har du et forslag, du gerne vil have med på GF, så 
indsend det venligst til: uffec@rolk.dk . På 
forhånd tak. Datoen for GF er endnu ikke fastlagt. 

 Du kan læse ROLK´s vedtægter her 

 

I min fortælling om de nøglepersoner, der har 
været med til at udvikle ROLK gennem årene, 
handler denne historie om den tidligere formand 
Øjvind Bejstrup.  

Øjvind var en utrolig aktiv 
formand i gennem flere år og 
samtidig var han med i Danmarks 
Sportsfiskerforbunds 
hovedbestyrelse. Her opnåede 
han at modtage DSF guldnål, for 
hans ekstraordinære indsats for 
lystfiskeriet. I ROLK indførte Øjvind det første ROLK 
NYT, hvor man sendte dette rundt til alle medlemmer 
ca. 3-4 gange årligt via posten. Bladet indeholdt info 
om arrangementer og forskellige historier fra 
medlemmer.  

 Du kan her læse hele fortællingen om Øjvind. 

ROLK var sidste år meget aktiv, sammen med andre 
vedr. EU´s forslag om at jagt og fiskeri skulle 
begrænses i Natur 2000 områder, som Roskilde Fjord 
er. DSF har virkelig også kæmpet meget for at få 
ændret denne holdning, og nu er det lykkedes. 

Lystfiskeri og jagt bliver ikke forbudt i strengt 
beskyttede naturområder. I stedet skal det vurderes 
fra område til område, hvorvidt lystfiskeri kan være 
tilladt.  

EU-Kommissionen har nemlig endelig vedtaget den 
vejledning til EU’s Biodiversitetsstrategi, der blandt 
andet kommer med anbefalinger til forvaltningen af 
den særligt beskyttede natur, og det står klart, at et 
generelt forbud mod jagt og lystfiskeri er blevet 
sløjfet. Tak for det og til alle der har været med til at 
kæmpe for sagen. 

Knæk & bræk 

Godt NYTÅR!    

Uffe             

        Aften for nye lystfiskere 
 

 Øjvind Bejstrups historie i ROLK 
 

  Forslag til generalforsamling 
 

  Lystfiskeri bliver ikke forbudt! 
 

https://event.it/rolk/event/u9hqtz
mailto:uffec@rolk.dk
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