
 

              

 

               Af   Uffe Clemmensen 

 

Sikke en april måned vi har haft, med masser af 
sol og skønne dage. Foråret blomstrer, og det 
samme gør vores fiskeri. Med ankomsten af 
hornfisken, og med vandtemperature på ca. 13G 
er det her, havørreden spiser allermest. Vi glæder 
os til at se jer til alle de aktiviteter, vi tilbyder i 
ROLK. Vi ses derude! 

ROLK´s ”Fjordhold” er på hårdt arbejde med 
fodring af vores mange tusinde nye havørreder i 
klækkehuset. De to fodremaskiner, hvor Kim og 
Jonn styrer mængden af foder, skal betjenes hver 
dag. ROLK deltog i Forskningens Døgn på Roskilde 
Havn, hvor vi havde en stand med et akvarie med 
de små fisk. Det vækker beundring, at se den 
eftertragtede havørred i ”baby” tilstand. Om ca. 
en måned skal de sættes ud i en række åer i 
Roskilde og Lejre kommune. Jeg melder ud, 
hvornår det sker. Hvis du deltage, får du en 
fantastisk oplevelse. 

DTU Aqua er netop kommet med en rapport 
omkring ørredbestand i forskellige vandløb. Her 
er tilstanden desværre ikke opløftende, så det 
arbejde som bl.a. ROLK, Grusbanden og 
”Foreningen til Ophjælpning af Fiskeriet i Roskilde 
Fjord” gør, er vildt vigtigt i forsøget at kunne 
”booste” ørredbestanden i vores vandløb. 
Årsagen til den ofte dårlige tilstand er sikkert 
rigtigt mange ting, som skarv, forurening, 
manglede indsats ved restaurering, osv. Du kan 
se bestanden på ørredkortet her: 

Læs hele rapporten her: 

Så er tiden kommet, hvor hornfisken indtager 
Roskilde 
Fjord. ROLK´s 
nye båd er 
klar til en 
række 
fisketure her i 
foråret. 

Fredag den 6. maj kl. 16 - 19 (turen er forbeholdt 
ROLK juniorer) 

Tilmelding her: 

Mandag den 16. maj kl. 17 - 20 (åben for alle) 

Tilmelding her: 

Mandag den 23. maj kl. 17-20 (åben for alle) 

Tilmelding her: 

Alle fisketure er gratis for ROLK juniorer! 

Mødested: Strandgade 12 – 4000 Roskilde. 
Roskilde Sejlklub – første bro. 

Vi opfordrer til at man kommer ca. 10 min før 
sejladsen. 

Fiskegrej:  

Silkesnore, blink i forskellige farver, bobleflod 
med sildestykker (meget effektive).  

Husk poser til fiskene, der kan ikke renses fisk 
ombord. 

Se her en opskrift på stegte hornfisk 

Se Gordon P. Henriksens video om ”Sol over 
Lejre” med røget hornfisk.  

 

 

 

 

 

           Nyhedsbrev maj 2022    
 

       Nyklækkede havørreder 

 

  Hornfisketure med ”Kutlingen” 

 

https://www.fiskepleje.dk/vandloeb/oerredkort
https://www.fiskepleje.dk/vandloeb/oerredkort
https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=ec3d7dfc-1483-4123-bb38-f8837a06fb16&utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=
https://event.it/formidlingsbaadenkutlingen/
https://event.it/formidlingsbaadenkutlingen/
https://event.it/formidlingsbaadenkutlingen/csncew
https://meyers.dk/opskrifter/stegt-hornfisk/p/71590/
https://www.youtube.com/watch?v=UP_3-WRhOKo
https://www.youtube.com/watch?v=UP_3-WRhOKo


                                                                                                                        

Lørdag den 21. maj kl. 10 -? 

Kattinge Værk - Boserupvej 150 - 4000 Roskilde 

Der er offentlig bus til døren og 
arrangementet er åbent for alle! 

Vil du/I opleve en skøn natur med spændende 
aktiviteter og sjove 
oplevelser ved den 
naturskønne Kattinge Vig i 
et tæt samspil med skoven 
og Kattinge Sø?  

ROLK tilbyder:  

- fiskeri fra båd i Kattinge Sø og fra kysten i 
Kattinge Vig  

- lær om naturen som spisekammer sammen 
med naturvejleder og lav jeres egen pesto til 
aftensmaden 

- sjove konkurrencer for børn og voksne  
- vi er fælles om madlavning, men sammen 

med en fantastisk bål-kok. Der er fælles 
spisning med bl.a. tema af hornfisken i 
forskellige udgaver.  
 

Arrangementet er gratis at deltage i.  

Men ønsker du at deltage i frokost og aftensmad, 
koster det 100 kr. pr deltager. Gratis for børn 
under 12 år. Alle der har betalt får udleveret et 
”festivalbånd”. 

Du kan læse om hele programmet her: 

Du/I kan tilmelde jer spisning, 
frokost/aftensmad her:             

 
 
 
 
 
 

                                                                                   

 

 Vi passer på naturen i ROLK gennem bl.a. vores 
arbejde med restaurering af vandløbene og de 
mange forslag, vi er kommet med til forbedring af 
naturområder. Når vi fisk, tager nogle af os det 
skrald, der ligger på stranden med hjem. Det er 
”rettidig omhu”. 

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

Vi mødes 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. 

Jeg håber, at rigtig 
mange ROLK 
medlemmer vil støtte 
dette projekt, og det 
er for hele familien. 
ROLK modtager 3000 kr. for at deltage. Pengene 
vil vi bruge til nye spændende arrangementer.   

Silkesnore til hornfisk er et effektivt agn, men jeg 
har lige besøgt Jan & Bo Lystfiskershop. Her 

kunne Bo fortælle om lystfiskere, der oplevede at 
ved at blande farve med silkesnor på blink, øger 
man fangstraten 
betydelig. Bo 
understreger, at det ikke 
er et salgs tricks men 
baseret på en del 
beretninger. 

 Kn   Knæk & bræk 

Uffe    nnn 

  Natur – familie – fiskeri - camp 

 

  Ren natur – indsamling i ROLK 

 

      Bland farve af silkesnore  
 

https://drive.google.com/file/d/1rXNQwJgzH5wHif7ae42wtMP7N0mcuw7y/view?usp=sharing
https://event.it/rolk/event/ztqi15
https://event.it/rolk/event/ztqi15
https://event.it/rolk/event/ztqi15
https://event.it/rolk/event/ztqi15
https://map.krak.dk/m/3q2D0

