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108 fisk i alt blev resultatet at 2 
elfisketure i Tude å og 1 gang i 
Hallebyåen samt en lille tur til 
Lindes å nemlig 70 hunner og 38 
hanner, heraf var de 100 fisk fra 
Tude å.
Så vi havde store forventninger 
til strygedagen søndag 30/11, 
men, men, men, et eller andet er 
gået galt i år, ingen af de fisk vi 
startede dagen med var tilstræk-
keligt modne, så gode råd var 
dyre. 
Det her havde vi aldrig oplevet 
før! Alt havde været normalt ind-
til da, iltning, god vandkvalitet, 
overvågning og ingen syge fisk. 
Ingen tegn på noget unormalt.
Beslutningen blev, at vi afbrød 
strygningen og genetablerede 
bassinerne og forsøgte så igen 

Slagelse d. 24 november 2014

Slagelse Sportsfiskerforening har 
med stor interesse fulgt arbejdet 
med projekt Tude Ådal, ligesom 
vi nøje har gennemgået den 
udsendte projektbeskrivelse. 
Vi kan som brugere af naturen 
ikke være uenige i, at udlednin-
gen af kvælstof til vore farvande 
skal nedbringes og vi hilser med 
glæde initiativer, der fremmer 
yngleforhold for vore vadefugle 
samt opvækststeder for sjældne 
og truede planter. Projektbeskri-
velsen beskriver detaljeret, hvilke 
fugle og planter, der forventes 
fremmet med ved gennemførel-
sen af projektet.

Men som en sportsfiskerfor-
ening leder vi selvfølgelig efter 
ligeså detaljerede oplysninger 
om projektets indvirkning på 
fiskebestanden i Tude Å. Og det 
er bemærkelsesværdigt lidt, der 
er af oplysninger omkring dette 
forhold. Umiddelbart skulle man 
jo mene, at tilførslen af 3 km. 
”ny” å skulle have en positiv 
effekt på fiskebestanden, så 
hvorfor er dette ikke beskrevet 
lige så udførligt som effekten for 
fugle – planter og padder?

Vi tror desværre, at forklaringen 
ligger i den del af projektet, hvor 
Tude Å umiddelbart inden havet, 
bliver ført igennem Sortesvælg 
og Lille Vejlen, der vil fungere 
som engsø med permanent vand-
spejl. Og alle undersøgelser fra 
andre projekter i Danmark har 
vist, at forhold, hvor lakse og 
ørredsmolt skal passere en sø på 
deres vej til havet, medfører et 
endog stort tab af disse smolt. 
Uden at blive af for teknisk har 
dette noget at gøre med vand-
hastighed og tilstedeværelsen 
af predatorer. Jo længere tid 
smolten opholder sig i en engsø, 
jo større er dødeligheden. 
DTU Aqua har lavet undersøgel-
ser, der beskriver en dødelighed 
med op til 80 %. Projektbeskri-
velsen beskriver da også på side 
54-55 det tilsvarende projekt fra 
Skjern Å, hvor man af hensyn til 
laksen opgav at føre åen igennem 
en sø, da dette ellers ville have 
betydet, at man havde mistet sin 
laksestamme. 

Slagelse Sportsfiskerforening 
har igennem mange år og i 
samarbejde med såvel Slagelse 
Kommune som andre lystfisker-
foreninger gjort et stort arbejde 
med forbedringer i Gudum-
Skovse Å (tilløb til Tude Å) samt 
Tude Å. Der er udlagt gydegrus på 
udvalgte steder, store sten som 
skjul for ørred yngel et blevet 
udlagt og der er etableret sand-
fang flere steder. Hvert år bliver 
der af sportsfiskerne opfisket 
og strøget moderfisk, således at 
der året efter kan udsættes yngel 
i åerne. Der er blevet anvendt 
rigtig mange millioner af kroner, 
såvel kommunale/statslige som 
EU midler på forbedringer i åerne. 
Og der er fra sportsfiskernes 
side forbrugt tusindvis af timer. 

14 dage senere, nemlig søndag 
14/12. 
Stor var spændingen denne dag, 
ville det lykkes, eller hvad? 
Lad det være sagt med det 
samme, det lykkedes! 
Men ikke med noget prangende 
resultat, 7,2 liter rogn svarende 
til 60 tusinde fisk blev det til, 
der var mange fisk der ikke var 
strygemodne, selvom de så ud, 
og føltes som de plejer. Så vi 
fik desværre ikke nok smolt til 
halvårsudsætningen.
Årsagen hertil? Tja, Kurt Jørgen-
sen har frekventeret både kloge 
og mindre kloge, men ingen
kan give et svar på årsagerne til 
den manglende modning.
Naturen er og bliver lunefuld!                                                                                           
                                           Jens

Høringssvar
til Slagelse kommune om

TUDE ÅDAL

Projekt Vildfisk

Så lykkedes det 
endeligt!

Alt sammen med det formål, at 
forbedre levestederne for planter 
og insekter og herved også vores 
bestand af ørreder. Alligevel vi-
ser nye tal, at vores å system kun 
har en naturlig reproduktion på 
ca. 22 %. Såfremt projektet gen-
nemføres i sin ordlyd med at føre 
Tude Å igennem en engsø, vil 
dette efter vor mening  betyde, 
at ørreden bliver udryddet i Tude 
Å systemet. Alle investerede 
penge og timer vil være spildt. 
Og det vel at mærke borgernes 
skattekroner.

Projektbeskrivelsen omtaler, 
at der skulle ske en forøgelse i 
antallet af ”naturturister”. Vi tror 
desværre, at antallet af men-
nesker, der kommer for at se og 
nyde den nye Ådal ikke vil kunne 
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Spar Nord Slagelse
Klingeberg 2
Telefon 72 25 01 70

Prøv en 
bank, der 
forstår dig

tættere på

Åen til det gamle udløb.

modsvare antallet af lystfiskere, 
der i dag kommer for at fiske 
havørred langs vores kyster. 
En udryddelse af havørreden i 
Tude Å systemet vil betyde, at 
Vestsjælland ikke mere vil være 
attraktiv for disse mennesker 
og at de vil henlægge deres 
aktiviteter til andre steder, hvor 
der er større forståelse for de 
indtægter, havørreden fører med 
sig. F.eks. Fyn eller Isefjorden. 

Vi kan i foreningen ikke forstå, 
at det ikke er muligt at lave en 
naturforbedring, uden at det skal 
gå ud over vores bestand af lak-
sefisk. F.eks. ved anvendelsen af 
diger, som åen løber i med riste 
ud til engområderne, således at 
der ved høj vandstand automa-
tisk bortledes vand fra åen ud 

i engområdet. Digerne kunne 
etableres ved anvendelse af de 
69.000 m3 jord, som projektet 
beskriver, skal graves til det nye 
Tude Å forløb. Herved spares 
udgiften til bortskaffelsen af 
jorden. Eller andre løsninger, der 
tilgodeser begge dele. 

Og vi er i foreningen bekym-
rede over den fortielse af de 
faktiske forhold for ørredernes 
overlevelse, som dette projekt 
vil betyde. Vi bør da i lige så høj 
grad fortælle borgerne om de 
negative effekter af projektet 
som de positive. Og at borgernes 
hidtidigt anvendte skattekroner i 
Å systemet til dels må betragtes 
som tabte.

På foreningens vegne

Jes Hansen
Formand

REDAKTION: Leif Jensen
Søholmparken 2, 4200 Slagelse
Tlf. 3027 5324
E-mail: fiskeoejet@slagelse-sf.dk

FORENINGENS ADRESSE:
Slagelse Sportsfiskerforening
www.slagelse-sf.dk

Formand Jes Hansen           
Hulbyvej 70, 4220 Korsør
Tlf. 5838 5293
E-mail: jeshansen@mil.dk

Kasserer Jørgen Christensen
Anne Marievej 18, 4200 Slagelse
Tlf. 6175 0956
E-mail: jor.dor@stofanet.dk

FISKEØJET: Udsendes 3 gange årligt til 
medlemmer, lodsejere o.a.
Artikler, som kan virke kontroversielle og 

debatskabende, står for den skrivendes 
egen holdning - uanset dennes evt. til-
knytningsforhold til forening eller redak-
tion - og er nødvendigvis ikke udtryk for 
disses holdning. 
Stof til Fiskeøjet bedes mailet til 
fiskeoejet@slagelse-sf.dk. 
Billeder skal helst fylde min. 1 MB. 
Deadline til næste nummer: 
tirsdag den 21. april 2015. 

Udsætningsforeningen Vestsjælland 95
Formand:  Kurt Jørgensen 
Bødkervænget 5, Sæby, 4270 Høng 
Tlf. 5885 0097 
www.ufv95.dk - E-mail: kj@ufv95.dk

Kasserer: Christian Hansen
Margrethevej 13, 4200 Slagelse
Tlf. 5852 9929

Fortsat fra forsiden Så kom ”Havørreden” hjem igen!

Det vindende hold i årets Jagt- og Fritidshusets Cup.
På billedet mangler Teddy Petersen og Johnny Gram.

Efter adskillige års fravær lyk-
kedes det vores 8 deltagere at 
hjemtage UFV 95 trofæet
”Havørreden” igen. 
En god/heldig planlægning blev 
udslagsgivende ved Jagt- og Fri-
tidshusets Cup  den 5. okt., idet 
næsten alle havde fisk og alle 

tre fiskearter kom på vægten. 
En fornøjelse at være med til når 
det hele lykkes, men vi altså vil 
gerne være et par stykker mere 
næste gang. Det er lidt hårdt at 
skulle være i vandet i så mange 
timer, selvom det var et meget 
flot vejr denne dag!            Jens

Nyt fra åerne
I slutningen af september udsatte 
vi 28.300 stk. halvårsfisk i Tude å 
systemet, heraf 9.200
i Gudum Skovse å, det er fint nok.
Men derudover har vi påklaget 
Slagelse kommune, at de fortsat  
oprenser for hårdhændet mange 
steder, det er virkelig problema-
tisk hvis disse små fisk ikke får 
muligheden for at komme i skjul 
som jo er afgørende nødvendigt 
for deres overlevelse!
Desværre slap vi heller ikke i år 
for et udslip fra Musholm Lax, 
idet ca. 6.000 regnbuer slap
ved et uheld med bugseringen 
af et bur, det er da utroligt, at vi 
hvert skal rammes af disse
udslip hvor fiskene i stor stil 
ender op i vore åer. 

Hvor er myndighederne henne i 
disse situationer?
Sidst men ikke mindst, har vi 
indsendt høringssvar vedr. Tude å 
projektet (se også forsiden), da vi 
fortsat mener at det vil koste hele 
vores å-arbejde livet herunder 
projekt Vildfisk, da op til 80% af 
smolten vil gå til i en lavvandet 
sø, også andre foreninger og samt 
DTU og DSF protesterer og ønsker 
en ændring af denne del af pro-
jektet.                                   Jens

Fang en fisk…
7 deltagere havde tilmeldt sig på 
årets sidste tur, desværre lykke-
des det ikke at finde torskene
denne dag, så fladfiskene måtte 
holde for,  samt en lodtrækning 
om den sidste and og vin.
Vi må håbe på lidt større fiske-
held næste år!                Jens

UFV-CUP
Søndag den 12. april 
afvikles der UFV-CUP.

Læs mere om
konkurrencen i 

programmet 
på bagsiden eller se på

UFV’s hjemmeside

www.ufv95.dk
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Havørred
1.19.04.2014  Storebælt Havørred3,750 kg. Jesper Mortensen

Torsk, Kyst
1. 01.12.2014  Storebælt Torsk        1,900 kg. Jesper Hansen
2. 21.11.2014  Storebælt Torsk        1,790 kg. Leif Jensen
3. 02.11.2014  Storebælt Torsk        1,590 kg. Jens O. Jensen
4. 27.07.2014  Storebælt Torsk        1,550 kg. Kurt Nielsen 

Aborre
1. 06.06.2014  Tissø Aborre      1,300 kg. Jørgen Christensen
2. 14.06.2014  Tystrup Sø Aborre      1,000 kg. Jesper Mortensen

Gedde
1. 25.11.2014 Tissø Gedde     10,400 kg. Christian Karlsen
2. 01.05.2014 Tissø Gedde     10,200 kg. Michael Haupt
3. 06.06.2014  Tystrup Sø Gedde       9,300 kg.  Morten Kantsø
4. 13.09.2014  Tissø Gedde       9.200 kg. Jens O. Jensen
5. 29.05.2014  Tystrup Sø Gedde       6,750 kg.  Jørgen Christensen
5. 13.09.2014  Tystrup Sø Gedde        6,100 kg. Lene Olsen
6. 29.05.2014 Tystrup Sø Gedde       5,300 kg.  Kurt Nielsen

Sandart
1. 24.08.2014  Tystrup Sø Sandart    6,200 kg. Jes Hansen

Regnbueørred kyst
1. 29.11.2014  Mullerup Regnbue  3,900 kg. Jesper Hansen
2. 23.03.2014   Frølunde Fed Regnbue  2,500 kg. Kurt Nielsen

Regnbueørred, Å
1. 16-02-2014 Sukkerkanalen Regnbue  4,150 kg. Jesper Hansen
2. 18-02-2014 Vårby Å Regnbue  4,000 kg. Lene Olsen

POKALTILMELDTE FISK 2014

Bestyrelsen i Slagelse Sportsfiskerforening 
ønsker alle medlemmer, sponsorer, annoncører, 
samarbejdspartnere samt naboforeninger

GODT NYTÅR
����

�����
�

Fladfisketur med 
M/S Græsholm
14. september 2014

Vi mødte 15 friske medlemer op 
på kajen i Korsør tidligt om mor-
genen, bevæbnet med fiskegrej 
og børsteorm. Dagen skulle stå 
i fladfiskens tegn og sidste års 
tur med meget vellykket resultat 
var ikke glemt. Og denne dag var 
vejrguderne med os. 
Stort set ingen vind og tørvejr. 
Så ud af havnen det gik, på vej 
mod fiskepladserne. For Græs-
holms vedkommende betyder 
det, at der sejles stik syd, så 
snart vi er ude af havnehullet. 
Men der er da også nogle gode 
pladser dernede. Desværre var 
den smule vind, der var der, lige 

Det regnede på turen med Græsholm.

nøjagtig modsat af strømmen. 
Hvilket bevirkede, at vi stort set 
ikke kom ud af stedet. Og det 
er ikke godt, når man vil fange 
fladfisk. Her skal agnen helst 
glide frisk af sted over bunden. 
Men fisk blev det dog til, samlet 
set ca. 75 fladfisk på de 15 mand. 
Og vi tager selvfølgelig turen 
næste år.

Ejvind med en flad og Kjeld med 
snøren ude.

tionen. 12 deltagere drog fra 
parkeringspladsen ud på den 
lange gåtur til molen. Her fik vi 
fordelt os og så var det ellers i 
gang. Og så kunne man, imens 
ormene lå og lokkede, jo gå 
lidt rundt og hygge sig med de 
andre. Der blev fanget jævnt 
med fisk over hele formiddagen, 
mest skrubber og isinger. Men 
vi så da enkelte torsk, hvoraf vi 
dog kun fik en enkelt på land. De 
andre formåede at bore sig ned i 
stensætningen foran molen. 
Enkelte ørreder så vi også, men 
ingen af dem på land. Alt i alt 
blev det til 72 fladfisk og 1 torsk. 
Og en masse snak og hygge. 
Vi er helt klart tilbage næste år, 
hvis altså vi får tilladelse igen. 

Tur til molen på 
Flådestation Korsør
9. november 2014
Der var stor interesse for den 
årlige tur til molen på Flådesta-

Kysttur, point 6
19. oktober 2014

7 medlemmer var tilmeldt denne 
årets sidste pointtur. Vinderen 
af pointkonkurrencen var fundet 
inden dagens konkurrence, men 
der var stadig anden og tredje-
pladsen på spil. Så der blev gået 
til makronerne fra dagens start 
med torskefiskeri i havnen fra 
midnat og så ellers mole og kyst 
resten af dagen. Og der blev 
indvejet både ørred, torsk og 
fladfisk. Dagens resultat rykkede 
ikke ved stillingen i toppen som 
endte med, at Jesper Hansen 
blev nr. 1 og klubmester, Jes 
Hansen nr. 2 og Jesper Morten-
sen nr. 3.

Flot vintergedde på 10,400 kg. fanget af Christian Karlsen.
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22 JAN Første klubaften efter nytår 19.00 - 21.00 (S) (J) 
 Vi åbner dette forårs klubaftener. 
 Kig ned, hvis du vil hygge dig med andre, som deler din interesse for   
 sportsfiskeri. 
 Der er mulighed for at købe en kop kaffe, en øl eller en sodavand samt  
 pølser og brød. 
 Vi sætter en film på DVD’en, som kan sætte fiskefeberen lidt i vejret.
 
2 FEB  Generalforsamling. 
 Afholdes i klublokalet på Bredegade 45 kl. 19.00. 
 Mød talrigt op, da det er her, du har muligheden for at komme med gode  
 forslag og ideer. 
 Husk at indsende eventuelle forslag til bestyrelsen i henhold til 
 vedtægterne. 

8 FEB  Tur til Tude Å (S) (J)    Pris kr. 20,- 
 Første foreningstur i det nye år. 
 Vi skal ud og se, om der er en ”grønlænder” eller en regnbue, der vil have  
 vores agn. 
 Tilmelding til Jes Hansen, 50669202, senest 4. februar. 
 Jes vil samtidig fortælle, hvornår vi starter og hvor vi mødes. 

19 FEB  klubaften 19.00 - 21.00 (S) (J) 
 Årets anden klubaften, hvor vi igen viser en film og hygger os lidt. 
 Der er mulighed for at købe en kop kaffe, en øl eller en sodavand samt  
 pølser og brød. 

15 MAR  Kysttur, point 1 (S) (J) (P)   Pris kr. 20,- 
 Som altid er der på årets første pointtur frit fiskested 
 (skal dog være offentligt tilgængeligt). 
 Der kan på denne tur kun indvejes ørred og torsk. 
 Fladfiskene er på denne årstid i en sørgelig forfatning grundet gydetiden,  
 så disse kan altså ikke indvejes. 
 Start kl. 00.00 og indvejning i klublokalet kl. 13.00. 
 Tilmelding til Jes Hansen, 5066 9202, senest 10. marts. 

19 MAR  Klubaften 19.00 - 21.00 (S) (J) 
 Forårets sidste klubaften, hvor vi igen viser en film og hygger os lidt. 
 Der er mulighed for at købe en kop kaffe, en øl eller en sodavand samt  
 pølser og brød.

12 APR  UFV-CUP. (S) (J)    Pris kr. 50,- 
 I efteråret 2014, tog vi trofæet, som fortæller,  at vi har banket de andre  
 foreninger på Vestsjælland. Det var den flotte DMA havørred. 
 Nu gælder det den gyldne kejs. Og den skal vi også have. 
 Så sæt denne dag af og deltag i kystkonkurrencen. 
 Hver forening kan som altid indveje 10 fisk i kategorien ørred og torsk.  
 Udover trofæet til klubben, er der meget fine præmier til de individuelle  
 vindere. 
 Konkurrencestart kl. 00.00, indvejning kl. 14.00 til 14.30 
 og herefter præmieoverrækkelse. 
 Indvejningsstedet er Revhuset på Korsør Rev, 
 hvor Korsør Sportsfiskerforening har til huse. 
 Her er ligeledes mulighed for at købe en kop kaffe eller en øl. 
 Tilmelding til Jes Hansen, 5066 9202, senest 10. april.

19 APR  Kysttur, point 2 (S) (J) (P)   Pris kr. 20,- 
 Også på denne kysttur er der frit fiskested 
 (skal dog være offentligt tilgængeligt). 
 Der kan igen kun indvejes ørred og torsk. 
 Start kl. 00.00 og indvejning i klublokalet kl. 13.00. 
 Tilmelding til Kurt Nielsen, 6065 4825, senest 15. april. 

23 APR- Kysttur til Møn.    Pris kr. 1.500,- 
26 APR  Vi har de sidste par år været i Sverige på vores forlængede   
 fiskeweekend. 
 Hver gang har vi talt om, at vi med et så intensivt fiskeri, 
 som vi lægger for dagen, også ville have gode resultater i Danmark. 
 Så derfor forlægger vi til Møn`s kyst, hvor der hvert år bliver taget nogle  
 store fisk. 
 Vi lejer et dejligt sommerhus, hvor der er plads til 6 personer.   
 Afgang fra klublokalet torsdag kl. 08.00, hjemkomst søndag ca. kl. 15.00.  
 Vi afholder formøde torsdag d. 10. april kl. 19.00, hvor vi finder ud af,   
 hvem der kører, køber mad ind o.s.v. 
 Bindende tilmelding til turlederne Kurt Nielsen, 6065 4825, 
 eller Jes Hansen, 5066 9202, senest 31. januar, 
 hvor der samtidig skal erlægges kr. 800,- i forskud. 
 Prisen på de kr. 1.500,- er sat lidt højt, men så er vi sikre på, 
 at det skulle kunne række.

PROGRAM FOR FORÅR 2015

Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk

5 MAJ  Pensionisttur til Tystrup Sø (S)   Pris kr. 100,- 
 Så starter de populære ture til søen og vores hytte for pensionisterne. 
 Evt. kørsel aftales med turlederne. Hjælp til båden forsøges koordineret.  
 Mødetid ved hytten kl. 08.00, afslutning kl. 15.00. 
 Der bliver sørget for morgenkaffe og morgenbrød samt frokost. 
 I prisen er inkluderet bådleje + 1 øl og 1 snaps. 
 Turledere er Ejvind Hansen, 5852 7470, og Jørgen Christensen, 6175 0956. 
 Tilmelding senest 2. maj. 

10 MAJ  Hornfisketur, Point 3 (S) (J) (P)   Pris kr. 20,- 
 Hornfiskene er lige kommet, så denne tredje pointtur handler om dem.  
 Der vil være præmier til de 3 største af slagsen. 
 Udenfor præmierækken, men tællende til pointkonkurrencen, 
 kan der også indvejes ørred, torsk og fladfisk. 
 Frit fiskested (skal dog være offentligt tilgængeligt). 
 Start kl. 00.00 og indvejning i klublokalet kl. 13.00. 
 Tilmelding til Jes, 5066 9202, senest 7. maj.

Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk

(S) = Seniorer/pensionister                        (J) = Juniorer  (P) = Pointtur(S) = Seniorer/pensionister                        (J) = Juniorer  (P) = Pointtur

PROGRAM FOR FORÅR 2015

JUNIORER
22 Febr. Tur til Tude å 
 Vi mødes kl. 12.00 og slutter senest kl. 15.00
 Tilmelding til René 40406413 som vil oplyse nærmere om stedet.

28 Marts: Tur til Tystrup sø
 Vi mødes ved hytten kl. 10 og slutter senest kl. 14.00
 Tilmelding til René 40406413

3 April:  Kysttur til Kongsmark/ Kelstrup strand
 Vi starter kl. 13.00 og slutter senest kl. 16.00
 Husk Waders
 Tilmelding til René 40406413 som vil oplyse nærmere om stedet.

3 Maj:  Tur til Anlægssøen i Slagelse
 Vi starter kl. 12.00 og slutter kl. 14.00
 Tilmelding til René 40406413

17 Maj:  Kysttur til Korsør lystskov efter hornfisk
 Vi mødes kl. 12.30
 Husk Waders
 Tilmeld til René 40406413 som vil oplyse nærmere om stedet.

6 Juni:   Kysttur til Kelstrup strand efter hornfisk
 Vi mødes kl. 14.00 og slutter senest kl. 17.00
 Husk Waders
 Tilmelding til René 40406413 som vil oplyse nærmere om stedet.

Nr. Navn Pt 1  Pt 2 Pt 3 Pt 4 Pt 5 Pt 6 I alt
1 Jesper Hansen 62 146 272 168 314 224 1186
2 Jes Hansen 0 140 189 188 190 89 796
3 Jesper Mortensen 34 53 186 162 75 215 725
4 Kurt Nielsen 0 100 218 110 50 133 611
5 Jesper Andersen 51 121 207 0   379
6 Jørgen R. Jensen 0 78 113  0 132 323
7 Lene Olsen 45 147 98 0   290
8 Teddy Petersen 0   120  42 162
9 Jens O. Jensen   144    144
10 Henrik Olesen   98    98
11 Lars Olsen 23      23
12 Per Jørgensen 0  0    0
13 Karsten Petersen    0   0
14 Jørgen Christensen      0        0

Pointkonkurrence 2014


