
August 2019 

 

Nyhedsbrev fra 

PIV - Pionerer i vandpleje 

 

Kommende arrangementer: 

• Weekend-fisketur til Langeland med Lejfi 27-29. sept. Husk tilmelding på mail 

senest d. 3/9 til jke@vemmetofte.dk. Se den vedhæftede invitation. 

 

• I efteråret 2019 skal DTU gennemgå vandløbene i vores område, der skal udpeges 

nye målestationer samt laves bestandsanalyser. PIV er blevet inviteret til at deltage, 

og du kan være med. Det kommer til at forløbe over tre dage (du behøver ikke at 

være med alle dage). Information om datoer og tilmelding kommer senere. 

 

• I Egede Bæk, hvor vi i foråret 2018 lærte om Humbæk-metoden af Morten Ringive, 

er det aftalt med lodsejer at fortsætte projektet med at grave strømrende op ad 

tilløbet. Nærmere information om dato følger senere. 

 

• PIV har udarbejdet et restaureringsprojekt i den nedre del af Spangsbækken med 

udlægning af gydegrus og skjulesten. Projektet har været i høring uden indsigelser, 

og kan nu udføres. Nærmere information om dato følger senere. 

En håndfuld medlemmer fra PIV mødte den 20. juli op ved 

broen over Herredsbækken, hvor vi i foråret anlagde nye 

gydebanker. Sammen udlagde vi sten for at indsnævre 

strømrenden, så der kan komme fart på vandet hen over de nye 

gydebanker. Vi sluttede af med grillet flæskestegssandwich og 

en pølse - lækkert! 

PIV har i samarbejde med Sydsjællands Ørredfond ansøgt 

Naturstyrelsen og fået tilladelse til at skyde/bortskræmme skarv i 

Præstø Fjord fra 1. august. Foreløbig er der opsat to drager ved hhv. 

Herredsbækken og Rødlersbækkens udløb. En tredje vil blive sat op ved 

Krobækken. 

Det påtænkes at der oprettes en patrulje, som et par gange om ugen 

kan sejle langs kysten eller skyde fra aftalte steder på land. Så har du 

jagttegn og har lyst til at hjælpe, kan du henvende dig til formand 

Søren Jensen, tlf. 20125590 

 

De bedste sommerhilsner 

fra bestyrelsen i PIV 

 

Seneste nyheder: 

Kasserer Jan Ebbensgaard og formand Søren Jensen deltager i de kommunale naturråd (Grønt 

råd) i Stevns og Faxe Kommune.  Så hvis nogen oplever noget, som er relevant for vores 

vandløb, kan en af de herrer kontaktes, og sagen kan evt. tilføjes en dagsorden i Grønt råd. 


