
  

              

 

           

                            Af   Uffe Clemmensen 

Så bliver det snart februar, og vi kan se, at det 
bliver lysere og lysere. Som lystfisker glæder man 
sig over, at solen begynder at varme i 
vandkanten, og at havørreden bliver lidt mere 
aktiv og søger føde i det lidt lunere vand. Så er 
det med at tage det varme tøj frem og fatte 
fiskestangen. Det ser vi nok alle frem til. 

Andel Energi uddeler hvert år to priser til 
frivillige, der har gjort en ekstraordinær indsats 
på forskellige områder. Den ene pris gik i år til 
Rune Hylby, kendt som ”bandeleder” i 
Grusbanden. Jeg var inviteret til en festlig 
reception hos Andel energi i Svinninge, hvor også 
mange fra fiskeklubberne var mødt op. Rune var 
indstillet af 4 fra Grusbanden. At han får denne 
flotte hæder er meget fortjent. Runes kæmpe 
arbejde med at organisere restaurering af rigtig 
mange åløb her på Sjælland, har afgørende 
betydning for 
udvikling af 
havørred- 
bestanden. 
Han stiller op 
hver gang, der 
er spørgsmål 
omkring 
vandløb. I 
ROLK har vi jo også haft et fantastisk samarbejde 
med Rune, bl.a. ved restaurering af Himmelev 
Bæk. Et kæmpe tillykke skal lyde her fra ROLK. 

Nationalparken og deres samarbejdspartnere er 
kommet et godt stykke på vej med udlægning af 
stenene. Nørre rev, som ligger ved Gershøj, er 
færdigetableret, og næste mål er revet ved 
Ægholm, og det sidste bliver formidlingsrevet ved 
Veddelev. 
Det bliver 
vildt 
spændende 
at følge 
udviklingen 
på disse rev, som også vil få betydning for vores 
fiskebestand i fjorden.  

Se en flot video og læs videre på artiklen om 
stenrevene her. 

ROLK er en fiskeklub, der udsætter fiskeyngel. På 
den baggrund kan vi få en skarv - 
reguleringstilladelse fra Naturstyrelsen. Det har vi 
praktiseret i flere år for at beskytte bl.a. de 
mindre fisk, der vandrer ud fra åerne om foråret. 
Her er skarven klar, og den 
spiser vildt meget ca. 400 - 
500 gram fisk om dagen. I 
ROLK har vi et samarbejde 
med Roskilde 
Strandjagtforening ved 
Roskilde havn, som står 
for selve reguleringen. Anders Bruun, som er 
jæger og også medlem af ROLK, skrev til mig for 
nyligt: 

 ”Hej Uffe, 

Det går godt med skarvreguleringen og vi har nu 
reguleret ca. 20 skarver. 

Sidst jeg var på fjorden sad 
der ca. 20 skarver på 
sydsiden af Ringøen, og 4-5 
stykker på Elleore.” 

       Nyhedsbrev februar 2023 

     Stor hæder til Rune Hulby 

Stenrev er godt på vej i fjorden 

    Regulering af skarv i fjorden 

https://www.sn.dk/lejre-kommune/roskilde-fjord-har-faaet-et-nyt-stenrev/
https://www.sn.dk/lejre-kommune/roskilde-fjord-har-faaet-et-nyt-stenrev/


Torsdag den 9. marts kl. 18. i Roskilde Sejlklub. 
Strandgade 14, 4000 Roskilde. 

Roskilde og Omegns Lystfiskerklub (ROLK) har 
inviteret lystfisker, biolog, forfatter og fotograf 
Steen Ulnits til at holde foredrag ROLK. Steen 
deler i dag sin tid mellem et rækkehus i Randers 
ved Gudenåen og et sommerhus på Mols. Begge 
steder er der fisk at fange, omend de er meget 
forskellige. Temaet på dette foredrag er 
havørreden, som har fascineret Steen siden 
barnsben. 

Steen vil denne aften 
fortælle om havørreden 
og dens mange 
mærkværdigheder, som 
i perioder gør den til en 
vanskelig fisk at finde 
og fange. Havørreden 
er også en svær fisk at 
administrere, hvad 
fiskepleje og 
vandløbsrestaurering angår.  

ROLK medlemmer pris: 150 kr. - Juniorer: 100 kr. 
 Andre deltagere: 190 kr. 
 
I prisen er en spændende ret fra den 
Vietnamesiske /Street food restaurant An/No i 
Roskilde. Vi starter derfor med fællesspisning. 
Drikkevarer kan købes i sejlklubben. 
Der er tilmelding til foredraget her: 

 Tirsdag den 21. februar kl. 19 i klubhuset 

Så har vi igen en hyggeaften med fluebinding. 
ROLK har det hele, så mød blot op, selvom du 
aldrig har bundet en flue før. Der er ingen 
tilmelding til denne aften. 

ROLK havde inviteret biolog Peter Henriksen i 
klubhuset. Peter laver rapporter om vandløb, 
samt fiskebestandene for bl.a. kommuner og 
Fishing Zealand. Det blev en spændende 
aften, og der var fyldt til sidste plads.  

Hvordan var 
så fiskeriet 
efter 
havørreder 
efter Peters 
vurdering? 
Peter havde 
lavet et stort 
arbejde i at analysere en række data i 
samarbejde med DTU Aqua fra fiskeapp. På 
den baggrund kom han med en række 
konklusioner, bl.a. ved at sammenligne 
fiskeriet på Fyn og i Roskilde Fjord. Her 
sammenlignes tal fra 2016 – 2021. 
Konklusionen fra Peter er, at vi klarer os 
faktisk godt i forhold til Fyn. Du kan læse 
mere fra det spændende foredrag her: 

”Onsdagsfisken” er for dem, der kan mødes og 
fiske kl. 9 -13 forskellige steder i fjorden. Det er 
blevet en stor succes, så der er behov for et nyt 
hold. Anders Petersen vil gerne hjælpe et nyt 
hold på vej. Det bliver foreløbig om tirsdagen kl. 9 
-13. Anders har foreløbig sat 5 dage af i marts og 
april. Har du lyst til at være med, så kontakt 
Anders. Mail: assensvej@mail.dk eller tlf.2639 
0957. 

 

Knæk & bræk  

Uffe             

 

    Foredrag med Steen Ulnits Peter Henriksen – fiskeriet er ok 

             Ny ” Tirsdagsfisken” 

      Fluebinding - hyggeaften 

https://event.it/rolk/event/ewh0a7
https://drive.google.com/file/d/1I6Df3EcykDc9u2ddSBOsMBRAxnXqNAAv/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1I6Df3EcykDc9u2ddSBOsMBRAxnXqNAAv/view?usp=share_link
mailto:assensvej@mail.dk

