
 

              

 

               Af   Uffe Clemmensen 

 

I ROLK arbejde vi for at fremme lystfiskeriet og 
nature, så vi kan skaber en helhed der giver sjove 
og spændend oplevelser for alle. Som frivillige 
kan man mange gange miste tålmodigheden med 
div. myndigheder og projekter som strækker sig 
over mange år. Dette gælder bl.a. Langvad Å 
projektet. Det har ”blot” tager ca. 5 år med at nå i 
mål. 

Som nævnt skal man være meget tålmodig i 
nogle projekter, men nu er der truffet afgørelse i 
det nye Langvad Å projekt. Der har været flere 
høringsrunder som er på 8 uger, med mange 
”bump” på vejen, siden ROLK og ”Foreningen til 
Ophjælpning af Fiskeriet i Roskilde Fjord” 
præsenterede vandløbsafdeling i Roskilde 
Kommune for denne ide. Der var flere 
løsningsmodeller, som vi måske helst ville vælge, 
men nu kan projektet se dagen lys. Vi har mange 
gange været i tæt dialog med forvaltningen og 
foreslået ændringer. Vi forventer at de begynder 
at grave efter sommerferien. Du kan læse hele 
godkendelser her: 

 

ROLK har ansøgt Hempelfonden i et nyt projekt, 
med fokus på at få flere unge mennesker ud og 
opleve nature med sejlads på fjorden. Det kan 
dreje sig om alle unge, og fra alle steder. 

Vi har kaldt projektet ” Unge på sejltur”. 

Vi har ansøgt om et 
beløb på 30.000 kr. 
og har opnået af få 
denne støtte. 
Projektet skal er over 2 år. Formidlingsbåden 
Kutlingen, bliver omdrejningspunktet, hvor vi vil 
introducere de unge i naturen, fiskearter og 
snakke om affald i naturen osv.  Vi forventer at 
starte de første sejladser i juni/august måned. 
Har du kendskab til nogle unger, enten privat 
eller i dit arbejde, som kunne være interessere, så 
kontakt mig : uffec@rolk.dk eller tlf. 4053 4775.  

Lørdag den 11. juni kl. 10 gør vi igen en indsats 
for at bevare vores flotte natur.  

Vi mødes her:  

Du /I kan tilmelder jer her:   

ROLK har fået tildelt en 
rute fra Vikingeskibsmuset og til Vig Strandpark. 
Det er en rute i vandkanten langs 
Frederiksborgvej. Den er og smuk og anderledes, 
ikke mange benytter den officielle rute der. 

Bådelauget er netop ved at godkende de sidste 
nye skipper til sejlads med Kutlingen, så vi i alt er 
11 der kan sejle. Vi har holdt en fællesmøde i 
ROLK klubhus, hvor en række praktiske ting er 
kommet på plads. At sejle med båden er ikke kun 
det, men man indgår også i en vision og et 
workload. Se skipper listen her: 
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  Endelig afgørelse i Langvad Å 

 

       Støtte fra Hempelfonden  
 

  Ren natur – indsamling i ROLK 

 

       Ny skipper på Kutlingen 

 

https://drive.google.com/file/d/1Mg9D5NsGEg3IpMPfV5WDA3M4vPxBa5Io/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mg9D5NsGEg3IpMPfV5WDA3M4vPxBa5Io/view?usp=sharing
mailto:uffec@rolk.dk
https://map.krak.dk/m/3q2D0
https://event.it/rolk/event/i9pwkx
https://drive.google.com/file/d/1MsGwvB5b92pSrYrq6e1F8L8EYkqA4ozO/view?usp=sharing


Vores foreløbige hornfisken sejladser, er blevet 
mødt med en flot opbakning. Vi der sejler både, 
har jo pludselig et lille 
”ansvar” for at finde 
fiskene. Vi har nu også 
tjekke op på antal 
deltager på disse ture, 
som er max 10 
personer. Jeg har 
været med som skipper på det fleste ture, og det 
fungerer rigtig godt. Vi arbejder hele tiden med at 
forbedre og udvikle konceptet, så alle får en god 
oplevelse. ROLK juniorer har også bakke masivt 
op omkring fisketurene, og det er rigtig dejligt. 
Tak for det! 

Lørdag den 11. juni fra kl. 11 – 13. Der sejles 
Veddelev havn, ved slæbestedet. 

Roskilde Komme vil gerne sætte fokus på 
Vingen Strandpark som igen i år kan hejse det 
blå flag. I den forbindelse sejler Kutlingen 3x1 
time, en tur ud på fjorden.  
 Sejlads på Roskilde Fjord – oplev 
naturen ved fjorden 

Turene er gratis men 
man skal tilmelde 
sig, så tage gerne 
familie med. Der er 
begrænset pladser så 
tilmeld dig hurtigt.   Du kan tilmelde dig her:   

       

              Forårshavørreder status DK 

Vi har taget et kig på statistikken for 
forårsfiskeriet efter havørred samlet set for hele 
Danmark siden 2016, hvor Fangstjournalen 
startede op. Læs mere  

https://vimeo.com/475755680 

HornfiHo rnf  

Tirsdag 14. juni kl. 17-20. Sejlads med Kutlingen. 
Mødested: Strandgade 12 - første bro ved 
sejlklubben. Vi opfordre til at man kommer ca. 
10 min før sejladsen. 

Hornfiskene er 
massivt i fjorden, så 
kom med på en 
hyggelig aftentur, og 
fang den sjove fisk, 
bl.a. til grillen. Vi 
sejler i 3 timer. Ved 
fisketure, er der kun tilmelding til 10 personer. Så 
har alle en fin plads. Du skal selv tage poser til 
fiskene med, samt det nødvendige grej. 

Fiskegrej: Silkesnor, blink i forskellige farver, 
bobleflod med sildestykker. Pris: Voksne 150 kr. 
SKAT har bedt os om at lægge moms på 
sejlturene. ROLK juniorer gratis. Tilmelding her: 

På ROLK´s familie camp den 21. maj på 
Kattingeværket, var 
kreative stor hos børn 
og voksne. Der var en 
lille konkurrence om den 
bedste/flotteste 
hornfiskemad. Der blev 
røget grille og skåret 
grønsag i lange baner, 
sikke nogle flotte 
resultater.  

Sommeren er over os, og det betyder at 
aktiviteterne i ROLK holder en lille pause fra 1. 
juli. Bestyrelsen holder møde i juni og 
planlægger her en række af efteråret aktiviteter, 
så glæd jer. Vi ønske alle vores medlemmer en 
skøn sommer. Næste nyhedsbrev kommer til 
august.  

Knæk og bræk Uffe 

  Flot opbakning på fisketurene 

 

 Blå Flag sejladser fra Veddelev 

 

     Hornfiske safari på fjorden 

 

       Festlige hornfisk madder 

https://event.it/formidlingsbaadenkutlingen/c3q908
https://www.fiskepleje.dk/raadgivning/fangstjournal-dtu-aqua/nyheder-fangstjournalen/nyhed?id=01669076-8666-4961-a8c0-31c7620036aa&utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=
https://vimeo.com/475755680
https://event.it/formidlingsbaadenkutlingen/is8nfv

