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ÅRSBERETNING 2017
Udsætningerne 2017
Den 14. april 2017 blev der udsat 31.200 stk. 1 års smolt i Tude å´s munding.
Det er bedst at udsætte smolt i åmundingen på det tidspunkt, hvor flest muligt af fiskene har højest
mulig 'vandringstrang'. Udsætningerne skal optimalt set foregå i slutningen af marts og helst ikke senere end
starten af april. Timingen af smoltvandringen har vist sig at være meget vigtig for overlevelsen. I naturen
finder vilde smolt selv ud af hvornår de er 'klar' til mødet med saltvand, mens tidspunktet for udsatte fisk,
bestemmes af udsætnings tidspunktet.
Den 28. maj 2017 blev der udsat 3.900 stk. 1 års fisk af vores egen stamme i Tude å.
8 oktober 2017 blev der udsat 14.800 stk. som blev fordelt over lange strækninger, her er det meget vigtigt at
fiskene bliver fordelt over hele åen, efter udsætningsplanen skal de fordeles over en strækning på 26 km.
Det var ca. 60 % af udsætningsplanen, da vi ikke havde nok af vores egen stamme, så alle stationerne var
reduceret med ca. 40 %
I år sendte vi hold afsted med fisk i store plastikposer, pumpet op med ilt, det virkde fint, så det vil vi bruge
frem over.
Når vi udsætter 1/2 års fisk skal der flere hold afsted, i alt 30 deltagere
Samlet blev der i 2017 udsat 49.900 stk. til en samlet pris på 127.160,- kr. + moms i alt 158.950,- kr. betalt af
fisketegnet
Gydebanketælling
I samarbejde med Slagelse kommune, har vi været ude og registrere gydegravninger i Gudum Skovse å og
hovedløbet ved Tidenvad. Desværre mangler der gydegravninger mange steder.
Der var flere områder med gydeegnet bund der ikke var brugt, så bestanden af gydefisk er meget lille.
Der blev registreret gydegravninger i
Tidenvad
4 stk.
Vestermose å
3 stk.
Gudum Skovse å 38 stk.
Projekt Vildfisk 2017
Lørdag den 28. oktober blev dambruget opsat
1 tur søndag den 5. november blev el-fiskesæsonen skudt i gang. Den første tur startede ved Havrebjerg fra
jernbanen til 300 m opstrøms for byen, her blev det til 8 hunner og 5 hanner,
2. tur søndag den 19. november, her fiskede vi igen ved Havrebjerg ca. 500 m. for at se om der var kommet
fisk på stykket, desværre var der ikke mange fisk, det blev til 2 hunner og 8 hanner. Herefter flyttede vi til
Valbygaarden, hvor vi startede 2 km. nedstrøms for vandværket her blev der fanget 11 hunner og 5 hanner.
3.tur var planlagt til søndag den 3. december, den måtte vi desværre aflyse, da vandstanden var meget høj.
4. tur fredag den 1. december var vi i Bromme Østermark her fik vi en hanfisk.
Fra Halleby å blev det til 4 hunner og 1 han , Halleby aens sammenslutning var ude og el-fiske 2 gange.
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På det midlertidig dambrug hos Jesper Thykær, er bassinerne udstyret med nogle meget kraftige luftpumper.
I hvert bassin er monteret en kraftig dykpumpe som får vandet til at cirkulere. Fiskene retter ind og står roligt
langs bassinkanten og svømmer mod strømmen.
Dog havde vi lidt uro i det ene bassin, hvor fiskene blev ved med at springe op mod strålen, de skubbede til
pumpen som stoppede ganske kort, nok til at sende alarm, så der var flere alarmer inden vi fandt fejlen.
Store Strygedag var lørdag den 2. december. Samlet blev det til 25 hunner og 18 hanner, heraf blev 10
hunner og 17 hanner strøget.
Det blev til 2,15 liter i alt, 1,6 liter fra Tude å og 0,55 liter fra Halleby åen
2,15 liter bliver til ca. 18.000 stk. og det samlede behov er 118.900 stk.
Desværre er det igen blevet til nedgang, så vi må nok finde en løsning på projektet fremover.

Antal liter æg

Desværre oplevet vi igen et stort udslip af regnbueørreder fra Musholm Lax, hvor stor skaden er, kan blive
svært at vurdere da vandstanden er meget høj, så vi kan ikke se om der bliver gravet i de gydebanker der er
etableret af havørreden.
Danmarks Sportsfiskerforbund og Fishing Zealand vil prøve at lave en rapport omkring skadevirkningen af
de store udslip.
Vi skal så bistå med de registreringer vi kan, og til sommer er det planen at vi skal el-fiske på udvalgte
områder, for at se om der er kommet yngel ud af gydegravninger efter havørrederne.
Vandhandleplan:
2017 har været et meget travlt år hvor vi har deltaget i 2 vandråd, vandrådene blev nedsat i forbindelse med
landbrugspakken
2.1 som dækker området nord for Tude å, her var det Kalundborg der var Sekretariatskommune
2.5 som dækker vandløbene mod syd inkl. Lolland og Falster, her var det Næstved der var
sekretariatskommune. I disse råd har vi været med til at faktatjekke vandløb med et opland under 10 km.² og
vandløb der er modificeret og hvad der skal til for at løfte dem op til en god økologisk tilstand
Her har vi i 2.5 haft en lang og svær kamp med brugerne, som vil have alle vandløb ud af vandplanerne.
Vi har også arbejdet med et vandråd som mente, at arbejdet skulle sendes tilbage til de lokale vandråd, som
så skulle indstille resultatet til sekretariatskommunen, efter politikerne fra de enkle kommuner havde
godkendt det.
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Her har vi sendt mindretals udtagelser til 4 kommuner, da de vil have vandløb ud af vandplanerne uden
begrundelse.
Der arbejdes fortsat i vandsynsrådet i Slagelse Kommune, her arbejdes der men revision af regulativerne,
vedligeholdelse m.m.
Der var udarbejdet et projekt i Gudum å hvor vi skulle udskifte 6 gydeområder og etablere et nyt sandfang.
Det har været ude i høring og blevet godkendt af kommunen, men desværre kunne vi ikke gennemføre det i
efteråret da vandstanden var for høj.
Vi håber vi kan gennemføre det i 2018
Vi har fortsat projektet i Tude å`s munding, projektet blev i første omgang ikke godkendt i ministeriet, da der
var områder der ikke var beskrevet rigtigt, det forventes at falde på plads i 2018. Vi vil fortsat kæmpe for at
vores alternative projekt bliver brugt, vi håber at slusen under Blisøvej kan erstattes med et system der kan
åbnes når smoltvandringen er i gang.
Konkurrencer:
Resultatet af U.F.V Cup 2017
Ørred:
Erik Wilson
Slagelse Sportsfiskerforening 5,000 kg.
Brian Pagaard Sorø Lystfiskerforening
2,900 kg.
Rune Hansen
Skælskør Sportsfiskerforening
Lars Olsen
Slagelse Sportsfiskerforening 1,350 kg.
Jes Hansen
Slagelse Sportsfiskerforening 1,200 kg.
Jesper Mortensen
Slagelse Sportsfiskerforening 1,200 kg.
Torsk:
Michael Kristiansen
Dennis Justesen

Sorø Lystfiskerforening
Høng Sportsfiskerforening

2,100 kg.

1,325 kg.
1,125 kg.

Forenings resultatet:
Slagelse Sportsfiskerforening
Sorø Lystfiskerforening
Skælskør Sportsfiskerforening
Høng Sportsfiskerforening
Gørlev Sportsfiskerforening
Haslev Sportsfiskerforening
Korsør Lystfiskerforening

910 point
412 point
220 point
159 point
4 deltager
4 deltager

12 deltager
15 deltager
7 deltager
14 deltager

7 deltager

7 foreninger var tilmeldt, til indvejninger. I alt 66 deltager
Der blev indvejet 6 ørreder og 3 torsk
Konkurrencen blev sponseret af Jagt & Fritidshuset og U.F.V. 95, derfor går hele overskudet til
udsætningsarbejdet på Vestsjælland

Resultatet af J&F Cup 2017
Ørred:
Klaus Larsen
Gørlev Sportsfiskerforening
Jesper Hansen
Slagelse Sportsfiskerforening

2,050 kg.
1,836 kg.

Torsk:
Ronni Novakovic
Lars K Jensen

2,200 kg.
1,650 kg.

Fladfisk:
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Høng Sportsfiskerforening
Høng Sportsfiskerforening

Per Høj Jensen
John M Petersen
Brian Pagaard
Henning Jensen
Henrik Nielsen
Forenings resultatet:
Høng Sportsfiskerforening
Slagelse Sportsfiskerforening
Sorø Lystfiskerforening
Gørlev Sportsfiskerforening
Skælskør Sportsfiskerforening

Høng Sportsfiskerforening
Skælskør Sportsfiskerforening
Sorø Lystfiskerforening
Sorø Lystfiskerforening
Sorø Lystfiskerforening

604 point
482 point
224 point
210 point
68 point

0,833 kg.
0,682 kg.
0,687 kg.
0,626 kg.
0,509 kg.

11 deltager
9 deltager
6 deltager
6 deltager
6 deltager

5 foreninger var tilmeldt til indvejningen - I alt 38 deltagere, der blev indvejet 3 ørreder 2 torsk og 36
fladfisk
Konkurrencen blev sponseret af Jagt & Fritidshuset, derfor går hele indtægten til udsætningsarbejdet på
Vestsjælland
Næste konkurrence bliver U.F.V Cup 2018 søndag den 8. april, fra kl. 00.00 til 14.00. Indvejningen foregår
fra 14.00 til 14.30. Indvejning og præmieoverrækkelse foregår i gården ved Jagt & Fritidshuset, Karolinevej
2 C · 4200 Slagelse
Det er en åben konkurrence, hvor vi i samarbejde med Jagt & Fritidshuset, prøver at samle deltager uden for
foreningerne.
Fishing Zealand
Det er nu 12 kommuner der er med,
Sjællands Ørredsammenslutning stiller med en mand fra hver opland som kontaktperson, Peter Henriksen og
Jan Aggerholm sidder i udvalget der arbejder med udsætnings- og miljøarbejde under Fishing Zealand
Gordon Henriksen der var ansat som koordinator har opsagt sin stilling, derfor skal der findes en ny til at
projektet fremover.
Rune Hulby arbejder fortsat som bandeleder for Den Sjællands grusbande
Med Peter som tovholder er det planen at fortsætte registrering af gydegravninger og fysiske forhold i
vandløb på Sjælland.

Hjemmesiden
Den har været har været godt besøgt det sidste år, men der er meget gang i Facbook.
Det nye design som begyndte sidste år, er jeg desværre ikke helt på plads med.
Jeg forventer at det kommer på plads i løbet af foråret.
Kurt Jørgensen
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