
Årsrapport for Havelse Å Vandplejegruppe 2019 

Som sædvanlig har nedbøren drillet os. Sidste år var der for lidt, og i år har der været alt for 

megen. Desværre har det betydet, at yngeloverlevelsen ikke har været optimal. Ved 

elbefiskningen i uge 38 var gydebankerne ved Strø Bro helt tømt for yngel, på trods af at der havde 

været 6 gydninger. Helt så slemt var det ikke på de andre stationer, men der var ikke meget at 

råbe hurra for i år 

Vi har oplevet en meget stor velvilje for vores arbejde, og blandt andet har FFFD skænket os en ny 

BIC – Jolle til brug ved vores elbefiskninger efter moderfisk, og via Rune Westphal har vi fået en 

donation på 3000,00 N. kr. i år og de næste 2 år fra Arctic Silver, der er en del af ”1% for the 

planet” 

Vi har også været ude og fortælle andre om vores dejlige åer. DN afholdte en vandring langs 

Følstrup Bæk, hvor jeg fortalte om bækkens historie og lavede en faunaundersøgelse sammen 

med de deltagende børn. 

DTU Aqua havde i sommers to franske studerende på besøg, og jeg havde dem med ud til Havelse 

Å og Følstrup Bæk, hvor de fik lov til at lave faunaundersøgelser og rense gydebanker. 

Ved et andet DN-arrangement om naturpleje ved Skansebakken havde jeg ungerne nede ved en 

lille sø, hvor vi fangede guldsmedelarver, vårfluer og andre spændende vandinsekter.  

I forbindelse med den nye bebyggelse, ”Drabæk Huse”, i Blovstrød blev et lille sideløb til 

Drabækken for to år siden fritlagt, og Allerød Kommune havde i sommers et arrangement sammen 

med beboerforeningen, hvor de berettede om naturplejen i området, og jeg fortalte om livet i den 

lille bæk. 

Som en del af klubbens stand ved Naturens Dag på Skovskolen i Nøddebeo havde vi nogle akvarier 

med vandinsekter og ørreyngel. Som de forrige år var var der en masse mennesker forbi standen. 

I oktober havde vi et arrangement, hvor man var velkommen til at deltage i rensning af 

gydebankerne ved Fruervad Bro. Det blev til en rigtig hyggelig dag. Desværre opgav vores 

vandpumpe livet efter et par timer, men de banker, der var renset, blev flittigt brugt ved årets 

gydninger. Efterfølgende har vi været ude og investere i en ny pumpe, så vi er klar til en ny 

omgang til august. Desværre bliver udgifter til drift, vedligehold og nyindkøb større, i takt med at 

vi ekspanderer vores aktiviteter, så vi håber, at vi i år kan få stablet en støtteforening på benene. 

Som i de foregående år har vi sat smolt ud i mundingen af: Maglemose Å, Hove Å, Værebro Å, 

Græse Å, Havelse Å og Arresø Kanal. I alt 29.100 styk.  4.300 ½ års fisk blev udsat i Havelse Å- og 

1.200 styk i Værebro Å-systemet. 

Desværre kom vores fiskeri efter moderfisk lidt sent i gang, og det første optræk var svømmet op i 

Kollerød Å for at gyde, fandt vi senere ud af. Så vi kunne desværre ikke opfylde ægkvoten, da også 

ørrederne i Langvad Å var smuttet op, før ROLK måtte sætte deres fælde op. Heldigvis betød det 

også, at vi igen kunne måle rekordstore antal gydninger. Tallene i parentes er det foregående år. 



 

Havelse Å…………………..  95 (59)  

Kollerød Å………………….104 (97)  

Gørløse Å……………………    6 (1)  

Freerslevhegn Grøften..  13 (5)  

Slåenbækken………………     4 (5)  

I alt: 222 (167)  

Følstrup Bæk: 14(10) 

Sillebro Å: 46 

Græse Å:38(38) 

 

I år har der været et restaureringsprojekt under Vandplanerne i Gørløse Å som fik 70 m3 gydegrus, 

6,5 m3 små skjulesten (70-170), 213 større skjulesten(250-350) og 40styk store skjulesten(350-

550) 

Troels Karlog og Berit Mogensen har forladt deres stillinger som vandløbsansvarlige i 

Frederikssund Kommune. Vi takker dem for et godt samarbejde gennem årene, og vi byder de to 

nye velkommen. Heldigvis er det kendte ansigter, idet Janne Sommer var ansat som vikar i Hillerød 

Kommune, hvor vi blandt andet samarbejdede om et projekt i Freerslevhegn Grøften. Oliver 

kommer fra Kalundborg Kommune, hvor han har samarbejdet med Rune Hylby (grusbanden), men 

før det var han i praktik i Hillerød Kommune, hvor han også var med ude til nogle af vores 

projekter, så det tegner godt for det fremtidige arbejde, der allerede er startet, da vi har vi to 

projekter under udarbejdning i Græse Å med gydegrus og skjulesten. Et nedstrøms Hauge Mølle 

og et bag Speedwaybanen. Projekterne laves i samarbejde med Frederikssund Kommune og 

Grusbanden.   

I foråret var vores medlem af vandplejegruppen Stig Andersen på DTU´s restaureringskursus, og 

næste gang skal han på elfiskekursus. Det er godt gået, og han er allerede i fuld sving med at 

udvide vores arbejdsområde, da han har kontaktet Egedal Kommune om tilladelse til at rense 

gydebanker i Værebro Å-systemet, og som hjælp har han allerede skaffet to personer med et tæt 

forhold til åerne: Christian, hvis forældre er lodsejere, og Rasmus, som er åmand i Egedal, så det 

tyder godt. 

Selv har jeg været på DTU Aquas monitoreringskursus, hvilket betyder at jeg nu må lave 

elbefiskninger i forbindelse med vores projekter, så vi bedre kan følge udviklingen fra før start og 

flere år frem i tiden.  



Jeg ved, at der er nogle, der ikke rigtig kan forstå, hvorfor vi er medlem af Danmarks 

Sportsfiskerforbund. Til det kan jeg kun sige, at uden forbundet var det ikke muligt for os at lave 

alt det, vi nu laver i vores dejlige åer. De sørger for vores uddannelse, de støtter os med viden om, 

hvad de andre frivillige laver ved vandløbene rundt om i landet. De stiller op, hvis vi ringer og 

beder om hjælp. De afholder møder rundt om i landet, hvilket er med til at udvide vores netværk. 

Som eksempel kan jeg nævne møde i Korsør for at høre, informere og inspirere os, deltagelse i 

temadagen i Roskilde om den vigende bækørredbestand og stormøde i Vingsted for sportsfiskerne 

og DOF´s medlemmer, så vi er klædt ordentlig på til arbejdet i de nye vandråd. 

I den forbindelse kan jeg meddele at jeg er med i Vandrådet for Roskilde- og Isefjord vandoplande. 

 

På vandplejegruppens vegne 

Kaj Larsen 

 

    

 

 

 

 

 

 

      

  


