Sydsjællands Ørredfonds beretning 2019-20
Indledningsvis skal vi undskylde over for vores medlemmer og bidragydere, at de ikke i år
modtager en skriftlig beretning. Det skyldes, at vi ikke kan komme ind på vores gamle Mobilepaynummer, da det er lukket. Derfor kan vi ikke se, hvem der har indbetalt til Fonden, og derfor kan vi
desværre ikke sende en skriftlig beretning ud til jer/dem.
Beretningen 15-16 startede med ordene: "Denne sæson har været præget af et ualmindeligt vådt
efterår og vinter. Det har betydet, at ellers tørlagte strækninger af de øverste dele af vandløbene i år
har været fulde af vand, som igen har betydet, at mange ekstra gydepladser er kommet i brug. Så det
tegner godt for 2019 og de følgende par år." Min fornemmelse, som stammer fra de sociale medier,
er at der denne vinter og dette forår, er fanget flere og større fisk end normalt. Om det skyldes min
spådom eller det, at mange har benyttet arbejdsfriheden pga. covid_19 til at tage på fisketur, vides
ikke på nuværende tidspunkt.
Imidlertid hører jeg andre steder fra, at man ikke har fanget ørreder i samme mål som tidligere,
snarere tværtimod.
Men vi vil sikkert få et fingerpeg, når Fangstjournalen kan offentliggøre deres resultater.
Denne vinter har vi haft lignende forhold med meget vand i vandløbene. Det har så også betydet, at
det har været svært at få fanget de nødvendige moderfisk på grund af den høje vandstand. Men det
lykkedes da med hiv og sving.
Men bemærkelsesværdigt har det været, at man i Faxe å kunne konstatere friske gydebanker midt i
oktober.
Det er meningen, at der skal foretages bestandsanalyse i vandløbene på Østsjælland. Den skulle
egentlig være gennemført i 2018, men blev udskudt, da der næsten ingen vand var i vandløbene.
Om det så bliver her i 2020 er spørgsmålet pga. covid_19.
Det meste af efteråret og frem til 1. februar har ellers stået i Sjællandsbekendtgørelsens tegn. Vi har
hele tiden arbejdet for garnfri zoner i fjordene, men det bar Fiskeristyrelsens endelige udkast ikke
præg af. Deres forslag gik mere i retning af begrænsning i de
anvendte maskestørrelser på garn. Selvfølgelig har vi også bakket
op om det. Men vi har i vores høringssvar fastholdt et krav om en
garnfri zone i Kragehold Strøm for at skåne Fladsåens
havørredbestand, der, som omtalt i tidligere beretninger, er meget
presset. Så må vi se, hvordan det går. Som også tidligere omtalt
har vi haft et godt samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund
i denne sag.
Den 11. november deltog jeg i årets Fishing Zealand konference.
Et meget spændende arrangement som indledtes af
Kalundborgs borgmester og Fiskeriminister Mogens Jensen.
Derefter fulgte en gennemgang af de mere end 100
arrangementer, som var gennemført det forløbne år. Der var
forskellige workshops bl.a. med emner som ”Fishing
Zealand som en naturlige del af vandmiljøforbedringerne i
kommunerne” - ”Brakvandsgedderne i det sydsjællandske
lever ”på kanten”” - ”Danmarks nationale strategi for
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lystfiskeri og lystfiskerturisme – status for implementering og perspektiv for dansk lystfiskeri” ”Nyeste viden om vandringer hos havørred og smolt i Roskilde Fjord” og endelig ”Samarbejde
mellem lystfiskerforeninger og kommuner”. Det var en meget spændende dag, hvor man fik ny
viden puttet i hovedet, networket og mødt gamle venner.
Grusbanden er en del af Fishing Zealand, og har her til sommer sit første projekt
i Næstved Kommune. Nemlig at udlægge skjulesten, gydegrus og træ i
Stensskovvandløbet, hvor vi for øvrigt har fået arrangeret en yngeludsætning for
at booste vandløbet.
Efter Sjællandsbekendtgørelsen begyndte vandrådsarbejdet, hvor det er
Vandrådets opgave, at foreslå overfor kommunerne hvilke indsatser der skal
gøres for at få vores vandløb i "god økologisk tilstand". Efter de første møder er
det mit indtryk, at vi nok skal komme overens med landbrugets repræsentanter
om nogle fornuftige tiltag. Det er et meget omfattende arbejde, hvor
Ørredfonden har fået god hjælp af Per Christensen fra Danmarks Sportsfiskerforbund, hvis store
arbejde også vil komme vandløbene i vores område til gavn. Efter Vandrådet er kommet med sine
forslag, forelægges de byrådet,
som laver den endelige
indstilling til Miljøministeriet. I
den anledning havde Danmarks
Sportsfiskerforbund sammen
med Naturfredningsfredningen
planlagt en meget udbytterig
Vandrådsdag i Vingstedcentret,
som Søren Jensen og
undertegnede deltog i.
Temadagen bød på en række
oplæg fra bl.a. Miljøministeriets
Departement, Miljøstyrelsen,
DTU Aqua, Aarhus Universitet
og naturligvis fra Danmarks
Sportsfiskerforbund og
Danmarks Naturfredningsforening. Ørredfonden er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund med
et såkaldt "grønt medlemsskab".
"Mere liv i Susåen" er et projekt, som Næstved Kommune har
gang i i Øvre Suså sammen med Faxe, Ringsted og Sorø
kommuner - ikke af hensyn til fiskebestanden, men til den
tykskallede malermusling. Men hvad der er godt for den
tykskallede malermusling er heldigvis også godt for
fiskebestanden. Og den har det skidt i Øvre
Suså. Det viser de rapporter, der er udarbejdet
i forbindelse med projektet med al ønskelig
tydelighed. Så det er et projekt, som
Sydsjællands Ørredfond støtter helt og fuldt
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op om.
EU har bevilliget 9,3 mio. kr. til at forbedre leveforholdene. Målet er, at der om fem år, er 7.000
tykskallede malermuslinger i Susåen - og flere fiskearter.
På vores facebook-side lægger vi lokale nyheder ud omkring emner relateret til vandpleje, og vi har
også forsøgt med en lille konkurrence. Der må vi konstatere, at det var ikke lige det, som
gruppemedlemmerne efterspurgte. Så det holder vi en pause med.
Vi har indgået en sponsoraftale med OK, således at OK giver et tilskud, når de, som har et
benzinkort til OK, bruger det på en af OK's benzin/dieselstandere. Og tilskuddet stiger, hvis man
også køber el og/eller mobiltelefoni hos OK. Jeg vil håbe, at endnu flere vil tilmelde deres
benzinkort, så vi således får flere penge til vores udsætninger og arbejde i øvrigt.
Vores to udsætninger i 2019 forløb også det år planmæssigt. Ved forårsudsætningen blev der udsat
2-års fisk i vandløbene, der løber til fjordene, mens der kom 1-års fisk ud i vandløbene, der munder
ud på den åbne kyst. Udover, hvad der skulle sættes ud efter udsætningsplanen, som er finansieret af
fisketegnsmidlerne, blev der for fondens egne midler, som er kommet ind ved jeres kontingenter og
bidrag, udsat for omkring 5.000 kr. fisk. I år bliver der kun udsat for omkring 2.000 kr. af egne
midler, da vi havde et underskud på små 4.000 kr..
Forårsudsætningen i 2020 fandt sted den 24. april, og forløb også planmæssigt. Som noget nyt
streamede vi
udsætningerne på
vores side på
Facebook, hvor en del
interesserede fulgte
med formiddagen
igennem.
Ringsted
Produktionsskole, som
nu hedder FGU-skolen
i Ringsted, hjalp os
med efterårsudsætningen . Og det gik rigtigt god, da eleverne udførte arbejdet med at få fiskene
spredt rigtigt godt. Tusind tak for hjælpen :-)
Endnu en tak skal rettes til Næstved Strandjagtforening for at regulere skarv ved fredningsbælterne
ved Næstved Kanals - og Saltø å's munding. Langt det største problem har vi i selve Næstved Havn,
men der har vi nu valgt at undlade at regulere, da det er for problematisk.
Ved og i et par af de små vandløb på vestsiden af Præstø Fjord er skarvene også begyndt at jagte.
Men nogle lokale folk har heldigvis påtaget sig opgaven at gøre noget ved
problemet. En stor tak til dem også.
Tidligere har fiskeriet efter helt i Susåen været populært - umiddelbart efter
fredningstidens ophør 31. januar. Dette fiskeri er nu praktisk taget gået i stå, på
grund af at helten næsten er væk. Vi har kun efterretninger om, at der er set 3-4
stykker hvert år de seneste par år.
Der er jo rigtigt ærgerligt, men Sydsjællands Ørredfond blev - sammen med
Næstved Kommune - enige om at forsøge at gøre noget ved det.
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Og det gjorde vi ved først i januar at
udlægge juletræer i Susåen neden
for Stryget for at skabe gydepladser
for primært helt, men også aborrer.
Heltenes gyder deres æg frit i
vandet, hvor de hæfter sig fast til
vandplanter, sten og grus, og her
ville udlagte juletræer muligvis
være velegnede som fæstepunkter
for æggene.
Som sagt, så gjort, men vi havde
ikke taget vejrguder i ed. Den
megen regn medførte så meget vand og strøm i åen, at de udlagte juletræer flyttede sig. Så meget, at
enkelte havnede helt nede i havnen.
Resultatet af projektet er svært at vurdere, men vi vil senere vurdere, om og hvordan det skal
gentages. Om ikke andet må vi sige, at der ikke manglede folkelig opbakning. Hele 500 juletræer
afleverede Næstveds indbyggere til projektet. Tak for det.
Vi opfordrer igen i år alle til at være opmærksomme på ulovligt fiskeri og melde det til
Fiskerikontrollen på 72 18 58 30 i dagtimerne og ellers på deres vagttelefon 72 18 56 09.
Anmeldelse af ulovligt fiskeri kan også ske på https://anmeldelse.fiskeristyrelsen.dk
Til sidst vil vi rette en stor tak til dem, som ved deres frivillige bidrag til fonden er med til at sikre,
at vi en gang imellem har mulighed for at udsætte flere fisk end fisketegnsmidlerne giver mulighed
for.
Kontingent og bidrag kan indsættes på vores bankkonto reg. nr. 2510 – kontonr. 744475503, eller
Mobilepay 813065.
Sydsjællands Ørredfond ledes af repræsentanter for medlemsforeningerne, som er:
Haslev Sportsfiskerforening
Spinfluen
Sportsfiskerforeningen ”Storstrømmen”.
Nyt fra Sydsjællands Ørredfond finder du på vores Facebookside, - som du også finder på
www.orredfonden.dk

Søren Grothe Petersen, fmd.
beretningen sluttet 25. april 2020
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