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Gang i julebolden
Roskilde 1. sektion side 6

Foto: Mie Neel

NUL SEX, BARE FORMERING: Ørredbestanden i Roskilde Fjord 
er igen på vej frem. Det skyldes ikke mindst det arbejde, flere lokale for-
eninger gør med restaurering af vandløb og med opdræt af ørred til ud-
sætning. 

I går mødtes en flok mænd for at undfange 140.000 babyer i et udhus i det 
vestlige Roskilde.

- Vi håber, at vores indsats kan bære frugt. I løbet af et par år skulle vi 
gerne have en stor bestand af havørred, siger Uffe Clemmensen, formand 
for Roskilde og Omegns Lystfiskerklub.

Samtidig med strygningen af fiskene blev der også lavet en bestands-
analyse.

Roskilde 1. sektion side 3
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Af Steen Østbjerg

PRIS: Normalt er det de store strand-
vejsvillaer langs øresundskysten, der 
bliver handlet til de højeste priser, 
men i 2015 blev samtlige hushandler 
bortset fra en enkelt overgået af en fra 
Roskilde.

Ifølge Boligsiden.dk blev Parcelgår-
den solgt for 45 millioner kroner, hvil-
ket er 13 millioner kroner mere end 
nummer tre på listen.

Parcelgården er blevet handlet som 
konsekvens af Tage Nielsens død for 
to år siden. Han ejede gården gennem 
et selskab, og i løbet af dette år købte 
hans enke, Margit Nielsen, gården af 
boet. 

Med til historien hører dog, at hand-

len omfatter hele ejendommen, som ud 
over selve gården også tæller fire boli-
ger, der er lejet ud, avlsbygninger samt 
landbrugsjord.

Roskilde 1. sektion side 2

Landets næstdyreste hus  
blev handlet i Roskilde

Foto: Lars Kimer

Det er nødvendigt med grun-
dige forberedelser, hvis man 
som kommune vil gøre op-
mærksom på sig selv i Kina. 
Og så er det en rigtig god idé 
at sende en kommunal dele-
gation med borgmesteren i 
spidsen af sted, hvis man vil 
ind på det kinesiske marked, 
lyder det fra en specialist i 
salg og eksport til Kina.

Indblik 
DB2 side 2

Forberedelse 
er afgørende 
i Kina

Det lykkedes en 22-årig 
mand at svindle med li-
ve-spil på Oddset mindst 29 
gange, inden han blev fanget 
i Roskilde. Han spillede for 
275.000 kroner uden at læg-
ge en krone, og selvom han 
aldrig ramte rigtigt, koster 
det ham nu en dom på 15 må-
neder.

Roskilde  
1. sektion side 2

Oddset- 
svindler skal 
i brummen

Vandet  
driller 
stadig

Roskilde  
1. sektion  
side 7
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Husejer fik 
vand i huset 
og flod i haven

Lejre  
1. sektion 
side 8
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NATUR: Den næste 
generation af ørre-
der til de lokale 
vandløb fik bogsta-
velig talt en hjæl-
pende hånd af fiske-
entusiaster.

Af Lars Kimer 

ROSKILDE: Hvad der mangle-
de i sex, var der til gengæld 
rigeligt af i reproduktion, da 
der i et koldt skur på en gård 
i det vestlige Roskilde man-
dag blev undfanget 140.000 
babyer. 

Skuret huser nemlig Ros-
kilde- og Omegns Lystfi-
skerklubs (ROLK’s) ørred-
opdræt, og det er blevet tid 
til at stryge årets bestand 
og sikre yngel til den kom-
mende generation af store 
blanke havørreder, som kan 
glæde mange lystfiskere.

- Når man stryger en fisk, 
fjerner man æg eller sæd fra 
den, lyder det fra Uffe Clem-
mensen, formand for ROLK.

75 fisk
I de store kar går cirka 75 

voksne fisk, som ROLK sam-
men med Foreningen til op-
hjælp af fiskeriet i Roskilde 
Fjord har hentet i fisketrap-
pen ved Kattingeværket.

Kim Jørgensen fisker et 
par ørreder op, som bliver 
stillet til ro i en stor balje 
med vand. Dernæst bliver 
de en efter en målt, og der 
bliver taget skælprøver fra 
hver enkelt fisk, inden ægge-
ne bliver strøget ud ad hunfi-
skene og sæden fra hanner-
ne ligeså.

- Det er lige som juleaften. 
Det er fantastisk at vide, at 
vi kan være med til at sik-
re en stor bestand, som kan 
være til gavn for mange og 
skabe stor glæde, siger Uffe 
Clemmensen.

Pas på med vandet
Jonn Poulsen stryger fiske-
ne, og når arbejdet er fær-
digt, kommer de direkte ud 
i et kar på en trailer, og så 
bliver de kørt tilbage til Kat-
tingeværket for at blive sat 
ud igen.

Noget af det sværeste ved 
at stryge ørred er - og fisk i 
det hele taget - er, at det er 
væsentligt, at der ikke kom-
mer vand med ned i bakker-

ne med æg.
- Vandet har den effekt på 

æggene, at de lukker. Så kan 
de ikke længere befrugtes. 
I naturen går der typisk 30 
sekunder, fra ægget har for-
ladt fisken, til det skal være 
blevet befrugtet. Ellers går 
det til grunde, forklarer 
Jonn Poulsen.

Biolog Peter Henriksen 
fra Fishing Zealand måler 
fiskene op og tager skælprø-
ver.

- Skællet siger en masse 
om fisken. Jeg kan se, hvor 
gammel den er, og hvor 
mange gange den har gydet. 
Skællet er lige som en år-
ring på et træ. Det giver vi-
den om, hvor god en bestand 
der findes i et område. Ana-
lysen kan også afsløre over-
fiskning, hvis nu bestanden 
af de ældre fisk er meget lil-
le, så er de jo gået til grunde, 
måske fisket op, siger Peter 
Henriksen.

140.000 nye fisk
Fiskene, som bliver strøget 
denne dag, giver cirka 13 li-
ter æg, og det svarer ifølge 
Uffe Clemmensen til cirka 
140.000 æg.

Det er dog langt fra dem 
alle, der ender med at blive 
til små ørreder.

- Vi kommer nok til at stå 
med cirka 125.000 fisk, vi 
kan sætte ud, men de fle-
ste kører vi til Kolding til 
opdræt, og vi beholder 20-
30.000 selv. Og så er det langt 
færre, som bliver voksne, 
siger han.

Om tre måneder klækkes 
æggene, og til sommer sæt-
tes fiskene ud i Lavringe 
Å-systemet og i Maglemose 
Å-systemet. 

Om et års tid vil de så søge 
ud i Roskilde Fjord, og om 
yderligere to-tre år vil de 
være så store, at de søger til-
bage for at gyde der, hvor de 
blev født.

- Studier viser, at de gyder 
inden for to meter af, hvor 
de selv blev »født«. I dette 
tilfælde hvor de blev sat ud, 
siger Uffe Clemmensen.

Restaurering af åløb
ROLK har de seneste år ar-
bejdet med at restaurere 
både Geddebækrenden og 
Trekroner Bækken. Og ar-
bejdet er begyndt at bære 
frugt.

- I Geddebækrenden er der 
nu en flot opgang af fisk, og 
i år har vi allerede kunnet 
tælle cirka 10 gydebanker. 
Det vil sige, at åløbet er selv-
producerende. Det er jo en 
fantastisk historie, og det 
viser, at når man gør noget 

for naturen, så hjælper det, 
siger Uffe Clemmensen.

For et par måneder siden 
blev bestanden i Geddebæk-
renden undersøgt, og resul-
tatet var opløftende.

- Der var så mange fisk, at 
vi sprængte den skala, som 

DTU-Aqua bruger til at klas-
sificere fiskebestande efter, 
siger Uffe Clemmensen.

Arbejdet med at restaure-
re Trekroner Bækken fort-
sætter til foråret.

140.000 babyer 
undfanget mellem 
jul og nytår

Jonn Poulsen, siddende, stryger en flot ørred. Det skete mandag, hvor flere foreninger var samlet for at 
sikre næste års ørredbestand til Roskilde Fjord.  Foto: Mie Neel

Sådan ser de næste års bestand af ørreder i Roskilde Fjord ud på nu-
værende tidspunkt. Til sidst bliver æg og sæd blandet i nogle store 
bakker og placeret i nogle små kar med lav vandgennemstrømning.

Hanørrederne er noget mindre end hunnerne, og det er faktisk de 
mindste hanner, som er bedst til at befrugte æg i naturen, da de kan 
komme tættere på hunnen.

ROSKILDE: Uffe Clemmen-
sen, formand for Roskilde 
og Omegns Lystfiskeklub, er 
ikke sen til at sende en bred-
side af sted mod regeringens 
seneste ændringer til de na-
tionale vandplaner. De vil 
ødelægge det arbejde, vi går 

og laver, lyder det.
- Det der sker nu er øde-

læggende for vores arbejde. 
Mange små vandløb bliver 
taget ud af vandplanerne og 
er som sådan ikke defineret 
som andet end afvandings-
kanaler for landbruget. Der-

med kan de renses op, og det 
vil ødelægge vores bestand 
af vilde fisk, og det vil øde-
lægge vores arbejde med de 
små vandløb. Det er jo netop 
her, at ørrederne trives og 
kan udvikle egne vildt stam-
mer. Vi vil kæmpe sammen 

med kommunen for at op-
retholde så mange mulighe-
der for åløbene som muligt 
i årene fremover, siger Uffe 
Clemmensen.

Kimer

- Regeringen ødelægger vores arbejde

» Det er lige som 
juleaften.

Uffe Clemmensen, 
formand for Roskilde og 

Omegns Lystfiskerklub
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