
Projektbeskrivelse af ØrredPatruljen 2014 

 

ØrredPatruljen er et nyt og anderledes uddannelsesforløb for unge i aldersgruppen 14–20 år. 

Uddannelsen har fokus på vandløbet, havørredens biologi/livcyklus, vandløbsrestaurering, 

bæredygtighed og engagement i naturen. Uddannelsen henvender sig også til ” unge med 

særlige behov”. 

Uddannelsesforløbet: 

Grunduddannelsen er på 3x3 timer, hvor de unge er i teorilokalet og ved vandløbet. De unge 

undervises af en instruktør som er uddannet inden for området og har herudover en pædagogisk 

erfaring. Kurset kan arrangeres forskellige steder over hele landet. I Roskilde og omegnens 

kommuner vil det foregå ved Geddebækrenden (ved Roskilde Golfklub) hvor Lystfiskerklubben 

ROLK’s klækkehus har indrettet et teorilokale hvor den praktiske del foregår i vandløbet. Der 

udleveres div. undervisningsmateriale til kursisterne, herudover vil de modtage et USB stick med 

al undervisningsmaterialet til rådighed. Grunduddannelsen afsluttes med en test/prøve i 

grupper.  

Uddannelsen har fokus på 3 hovedområder: 

 

Vandløbet   

 

 

 

 

 

Havørredens biologi/livcyklus   

 

 

 

 

 

 

Vandløbsrestaurering 

 

 

 

 



 

 

ØrredPatruljen fastholder de unge:    

Efter grunduddannelsen indkaldes de unge til 2 opfølgningskurser om året, her er der mødepligt. 

Herudover inddrages de i en række opgaver i forbindelse med ”fra æg til ørred”. I Roskilde hvor 

ROLK har deres eget klækkehus, kommer de unge med ud til el fiskeri, strygning af moderfisk, 

arbejdet med klækkebakkerne, vedligeholdelse af forskellige vandløb, osv. Formålet er at fastholde 

de unge gennem meningsfyldt arbejde i naturen. 

Herudover får de unge 1 års gratis medlemskab i en Lystfiskerklub. I Roskilde vil det være 

Lystfiskerklubben ROLK. Hvor ØrredPatruljen er etableret andre steder i landet vil det være den 

stedlige fiskeklub. Gennem medlemskabet inddrages de unge sammen med andre juniorer og 

herigennem kan der skabes nye fælleskaber og interesse for lystfiskeriet og for naturen. 

Herudover modtager de Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsblad ”Sportsfiskeren” 10 

gange om året. Det er et krav at alle i ØrredPatruljen får 1 års gratis medlemskab i en fiskeklub. 

 

Vi stiller krav til de unge: 

I ØrredPatruljen stiller vi krav til de unge og vi har et kodes som de unge skal følge: 

 ØrredPatruljens Kodeks: 

1.      Jeg vil beskytte naturen gennem mit arbejde og handlinger i ØrredPatruljen! 

2.      Jeg vil arbejde for at forbedre de fysiske forhold i vandløbene! 

3.      Jeg vil arbejde for at skabe større fiskebestande i vandløbene! 

4.      Jeg vil respektere og overholde de fælles værdier og regler, vi har i ØrredPatruljen! 

5.      Jeg vil være en god kammerat og sørge for, at vi støtter og hjælper hinanden! 

 

 

ØrredPatrulje æsken: 

Efter grunduddannelsen bliver de unge officielt medlem i ØrredPatruljen. De modtager derfor en 

ØP æske. Her er et diplom som bevis på gennemførelse af grunduddannelsen, ID kort, en T-shirt, 

USB stick med uddannelsesmateriale, Cap og en ØP jakke som bevis på deres medlemskab. Det 

er vigtigt at de unge føler at de nu tilhører et særligt fælleskab i ØrredPatruljen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

De unge skal sikre fremtidens vandløb:  

Formålet med ØrredPatruljen er at klæde eleverne på til at sørge for havørredbestandenes og 

gydevandløbenes ve og vel i fremtiden. Det er et projekt, som er iværksat i Roskilde Kommune i 

efteråret 2014 af Uffe Clemmensen, formanden for Roskilde og Omegns Lystfiskerklub (ROLK), 

der igennem de seneste år har arbejdet med lignende projekter i regi af Skoletjenesten ved 

Roskilde Oplevelseshavn. . 

”Vi har en forpligtigelse til at arbejde for at få de unge kommer ud i naturen så de oplever alt det 

spændende, der binder mennesket og naturen sammen” 

Ansvar for naturen: 

Idéen er ikke blot den, at de unge efter endt uddannelsesforløb skal kunne træde til og hjælpe 

med praktisk vandløbs- og bestandspleje, men at selve uddannelsen i sig selv skal skabe 

interesse for naturen, socialt sammenhold, læringsvillighed, tilhørighed og selvværd. 

Fremtidsperspektiverne: 

Ambitionerne rækker langt, når det gælder ØrredPatruljen. Det er tænkt som et projekt, som på 

længere sigt skal udbydes i samtlige Fishing Zealand kommuner, og måske endda på landsbasis. 

Tænker man på, hvor væsentlig en ressource disse unge udgør i forhold til varetagelse af 

vandmiljøet og landets havørredstammer, så giver dette også enormt god mening. Med 

ØrredPatruljer langs vores vandløb vil vores dyrebare fiskebestande gå en lysere fremtid i møde, 

og de unge vil opleve, at de gør en forskel. 

ØrredPatrulje video: 

Der er udarbejdet en video af Niels Vestergaard som skal vises på skoler, institutioner, klubber, 

osv. Formålet er gennem denne at skabe interesse hos de unge. Herudover er der en kort Power 

Point med yderlig information om selve ØrredPatrulje uddannelsen. Videoen kan ses 

her:  https://www.youtube.com/watch?v=6FQN1gYd39c 

Uddannelsesmateriale: 

Uddannelsesmaterialet er udarbejdet i samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund. 

Herefter har materialet gennemgået en tilretning også ud fra en pædagogisk betragtning, med 

henblik på at fange og fastholde de unge i denne målgruppe. Hele uddannelsesmaterialet er 

tilrettelagt således at andre lystfiskerklubber, organisationer og institutioner, nemt kan arbejde 

videre med ØrredPatrulje projektet. Kravet er at instruktøren har gennemført, Vandløbspleje 1-2 

som udbydes af Danmarks Sportsfiskerforbund. Materialet er udarbejdet i Word og PowerPoint 

således at det beskriver hele grunduddannelses forløbet. Til ØP diplom og ID kort er der filer der 

er tilgængelige således at pågældende udbyder nemt kan bruge dette. Uddannelsesmaterialet til 

de efterfølgende kursusdage opsummeres og udvikles på samme måde og vil blive fremsendt til 

de involverede partnere. 

 

 

 

http://www.rolk.dk/
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ØrredPatrulje sekretariat:  

Der er oprettet et sekretariat hvor råd og vejledning kan hentes. Herudover kan diverse 

materialer som: ØP æske, Cap, ØP vindjakke, T-shirt, USB stick, bestilles, idet vi har særlige 

aftaler med forskellige leverandører, der sikrer gode produkter til en konkurrencedygtig pris.  

Sekretariatet kan også være behjælpelig med forskellige spørgsmål. 

Kontakt til pressen: 

I ØrredPatruljen har vi indgået aftale med Gordon P. Henriksen fra Megalops, der har udarbejdet 

pressemeddelelser og som overordnet vil sørge for kontakten til div. medier. Dette sikrer en 

korrekt og professionel information udadtil for hele projektet 

Økonomien i ØrredPatruljen: 

Projektet kan ikke gennemføres baseret på frivillig arbejdskraft. På den baggrund er der et krav 

til at hver elev/kursist betaler et beløb svarende til de faktiske omkostninger. Der søges løbende 

fonde, samt tæt kommunikation med kommuner, Fishing Zealand og andre organisationer for at 

vi kan tilbyde disse kurser med så lave omkostninger som muligt og derved giver mange unge 

mulighed for at komme med i projektet.  

Samarbejde med institutionen:  

Det forventes at skoler og institutioner stiller en pædagog til rådighed som hjælper instruktøren. 

Hvis de unge kommer fra forskellige institutioner, kan disse deles om opgaven. Herudover skal 

institutionen selv sørge for at eleverne bliver transporteret til undervisningen, dette 

tilrettelægges i samarbejde med instruktøren.    

Kursist/elev betaling: 

ØP grunduddannelsen gennemføres med max 10 personer. Der betales ca. kr. 1500,- pr. 

kursist/elev for uddannelsen. Dette beløb dækker løn til instruktøren, ØP æsken, samt gratis 

medlemskab i en Lystfiskerklub. Beløbet kan indbetales til ØP sekretariatets konto, som herefter 

afregner med instruktøren, fremsendelse af ØP æsker, osv.  

Hvis man selv vil gennemføre ØP uddannelsen: 

Hvis en Lystfiskerklub, institution eller organisation ønsker at gennemføre uddannelsen selv, skal 

de købe en ØP uddannelsesæske der indeholder alt uddannelsesmateriale og som løbende bliver 

opdateret. ØP æsken kan købes hos ØP sekretariatet. Herudover får de rettigheden til at bruge 

logoet samt pressemeddelelser og alt tilgængeligt materiale. Pris pr. ØP uddannelsesæske kr. 

750,-  beløbet er eks. Moms.     

 

ØrredPatrulje sekretariat. Roskilde Havneselskab, Strandgade 2, 4000 Roskilde  

Naturformidler Pia A. Rangan   -  tlf. 60547426   Mail: ranganpia@gmail.c 

Projektleder Uffe Clemmensen -  tlf.  40532775  Mail: uffec@rolk.dk  
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