
PIV - Pionerer i vandløbspleje 

 

1 
 

Referat af bestyrelsesmøde 2. december 2021 i klubhuset i Faxe Ladeplads 
 

Deltagere:    Fraværende: 

Søren Jensen     Henrik Buch 

Iben Buhl (referent)   Emil Nielsen 

Charley Leth      

Kenn Pedersen 

Kim Husted 

 

 

1. Optælling af gydegravninger 2021/2022 

Skemaer og kortmateriale sendes til medlemmerne, så man kan tilmelde sig en rute. Der lægges også 

kopier i klubhuset, så dem der ikke kan printe, kan hente materialet der. Anne fra Faxe Kommune sender 

tilladelser til at færdes langs vandløbene til Søren. 

 

Anne vil gerne holde oplæg om den digitale løsning til optælling af gydegravninger, så dem der har lyst kan 

benytte den. Søren aftaler tidspunkt og sted med Anne, og derefter kommer der en invitation til 

medlemmerne på mail. 

 

Hvis man vælger at bruge den digitale løsning, skal man dog lige være opmærksom på, at der kan være 

områder hvor mobildækning og dermed signalet er dårligt, og så virker systemet måske ikke. I så fald har 

man SELV ansvar for at tælle om!  

 

Anne og evt. Peter Henriksen inviteres til næste klubaften. 

 

 

2. 10-års jubilæum 

Der er fastsat  en dato for klubbens 10-års jubilæum, det kommer til at løbe af stablen lørdag den 19. 

februar 2022.  

 

Der arbejdes ud fra en plan om at holde en fest med spisning og aftenhygge i større lånte lokaler på Feddet, 

hvor vi også kan invitere samarbejdspartnere, lodsejere m.fl. Vi starter evt. kl. 16 med indlæg, workshops 

osv. og herefter spisning kl. 18 med grillbuffet og helstegt pattegris. Søren laver et økonomisk overslag og 

søger sponsorater fra kommunen, DSF m.v. Den nærmere planlægning sker på næste bestyrelsesmøde. 

 

 

3. Generalforsamling 2022 

Næste generalforsamling afholdes torsdag den 10. februar 2022. Formanden sørger for gule ærter til de 

fremmødte. Formanden lover i øvrigt at genopstille til posten. 
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4. Smolttælling Faxe Å/Vivede Mølleå 

Der skal foretages smolttælling i april og maj måned i Faxe Å og Vivede Mølleå. Optællingen bruges til en 

bestandsanalyse og til at vurdere fiskenes tilstand og sker ved opsætning af ruser i udløbet. Det er Limno 

Consult v/Peter Henriksen som står for optællingen og produktionsskolen i Ringsted vil gerne hjælpe. Vi 

skal dog også selv finde deltagere, da der skal tælles to gange dagligt i to måneder. 

 

Optællingen af hvor mange smolt der udvandrer i forhold til antallet af gydegravninger er god i Vivede 

Mølleå, hvorimod udvandringen er ringe i Faxe Å. Dokumentationen skal bruges til Faxe Kommune i forhold 

til forureningerne fra Faxe Renseanlæg. 

 

Der blev debatteret en artikel fra DSF om udviklingen i de sydøstsjællandske vandløb fra den 1. nov. 2021. 

Heri fremgår det at resultaterne af det samlede smoltudtræk er beregnet til at være: Vivede Mølleå 4570 

stk. og Faxe Å 3630 stk. Vi ved dog at udvandringen fra Faxe Å reelt er langt mindre. I artiklen er der dog 

tale om en beregning af den forventede smoltproduktion udregnet ved elektrofiskeri af yngel, og altså ikke 

konkrete smolttællinger.  

 

Artiklen viser endnu mere tydeligt, at det er vigtigt at få talt den konkrete udvandring af smolt i Faxe Å, for 

hvad hjælper det, at der produceres masser af yngel, hvis de er døde inden udvandringen? 

 

 

5. Næste bestyrelsesmøde 

Næste bestyrelsesmøde bliver torsdag den 6. januar 2022.  

 

Her skal bl.a. planlægges jubilæumsfesten og den kommende generalforsamling.  

 

Et andet punkt vil være at invitere deltagere til den kommende smolttælling, som skal finde sted i april og 

maj måned i Faxe Å og Vivede Mølleå. Der skal også fastsættes en dato for en orienteringsaften med Peter 

Henriksen. 

 

 

 

På bestyrelsens vegne 

Iben Buhl 


