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Nr. 1  -  Januar 2020  -  33 årg.

Efter de lokale repræsentanter 
for udsætningsforeningerne i 
Halleby åen samt Tude å
i samarbejde med biolog Peter 
Henriksen havde fremlagt en 
deprimerende dokumentation
for DTU Aqua i Silkeborg, ser 
det endelig ud til, at de har fat-

tet hvor slemt det egentligt
står til med vore lokale havørre-
der såvel i åen som på kysten. 
I hvert fald vil man nu i samar-
bejde med UFV 95 lave en Task 
Force der skal forsøge at
genrejse bestanden i åsyste-
met.

Bl.a. vil man lave en DNA under-
søgelse fra udvalgte tilløb, der 
er mindst påvirkede af de ud-
sætninger der har fundet sted.
Man har derfor besluttet at 
udsætningerne i de kommende 
år skal være med yngel fra
Kolding, hvilket betyder at der 
ikke i de kommende år skal 
elfiskes moderfisk. En beslut-
ning vi i Slagelse har ønsket os 
gennem lang tid.
DTU Aqua mener at generne fra 
Kolding å ligner vores såkaldte 
”lokale” fisk mest, tja, min
opfattelse er nu mere den, at 
vi ikke kan opretholde en lokal 
stamme med de udfordringer
vi har, nævnes kan: Manglede 
vedligeholdelse, gydemulighe-
der, vandkvalitet generelt,
(se bare Fluxwater sagen) samt 
ikke mindst den manglende 
forståelse vedr. den lavvandede
sø, der skal etableres ved 
genslyngningen af Tude å, hvor 
store dele af smolten vil gå til.
Hvis ikke disse ting bringes 
på plads med hjælp fra bl.a.  
Kalundborg og Slagelse kom-
mune, tror jeg desværre ikke på 
nogen varig løsning.
Og hvis man virkelig vil hjælpe 
på kystfiskeriet indtil da, bliver 
vi nødt at genopstarte udsæt-

ningen af større fisk på kysten, 
en udsætning vi for år tilbage 
havde rimelig succes med. 
Ellers frygter jeg at antallet af 
medlemmer begynder at falde 
drastisk i vore foreninger. 

Vedr. Flux Water sagen om 
udledningen af den ekstrem 
farlige miljøgift, er der desvær-
re ikke noget nyt, sagen ligger 
forsat hos Politiet, så intet nyt 
er dårligt nyt, og så har det nu 
vist sig at firmaet har en læn-
gere varende opsigelse, så man 
kan ikke bare få dem væk med 
det samme, forstå det hvem 
der kan!                               Jens

Sæsonens 
sidste 
udsætning
Vi udsatte her i oktober 28.500 
smolt (1/2 års fisk) i Tude å sy-
stemet, fordelt på de sædvanlige 
stationer, fiskene kom fra Hvile-
sted Dambrug, da vi jo bekendt 
ikke skal opfiske moderfisk i de 
kommende år i vores egen Tude 
å og Hallebyåen, da disse er 
totalt nødlidende.              Jens

Lystfiskere og DTU 
Aqua vil forsøge at 
redde havørreden

Nyt fra åerne

Lars Olsen med flot gedde på 6,40 kg. fanget på Tystrup sø.



2

Morten Kantsø med sølvblank 
havørred.

Kysttur point 8
Søndag den 15. september
2 medlemmer som deltagere???
Så har vi da vist også ramt græn-
sen for, hvor lavt et deltagerantal 
vi accepterer på en pointtur. Kun 
Jesper og Kurt var ude. Og som 
sædvanligt fandt Jesper lidt ørre-
der og næsten lige så sædvanligt, 
så fandt Kurt lidt fladfisk. Men det 
var ikke let i den noget og lidt for 
friske blæst, der stod næsten ret 
ind på kysten.                          Jes

Ferskvandstur 
point 9
Søndag den 5. oktober
4 deltagere var tilmeldt denne 
tur, hvor vejret viste sig fra sin 
pæne side. Frisk vind, men ikke 
mere end man kunne være på det 
meste af Tystrup. Jesper fandt 
nogle rigtig fine aborrer med en 
rigtig god størrelse. Kurt og jeg 
kæmpede lidt mere med det, 
men vi fik da enkelte fisk. Også 

lidt gedder blev det til, men ikke 
nogen kæmper. 
Teddy kørte lidt tidligere end os 
andre, men han fik også lidt abor-
rer.                                        Jes

Tur til molen 
ved Flådestationen 
Korsør 
Søndag den 13. oktober
Hvad mon der sker? Vejrudsig-
ten har lovet fint vejr til denne 
tur, men kun 6 deltagere tilmeldt. 
Og vi har de andre år aldrig været 
under 10 deltagere. Da det blev 
søndag morgen var vi faktisk kun 
5 medlemmer, der kørte ind på 
flådestationen. Den sjette var 
dagen før blevet kørt ned på sin 
knallert!! Nå, Lene fik en ”god 
bedring” hilsen med hjem til ham 
og så var det ellers bare med at 
gå til makronerne. Fiskene kom 
dog meget i små stimer, så der 
kunne være 5 minutter, hvor der 
var godt med hug og så kunne 
der gå en halv til en hel time, 
før der igen skete noget. Alle 
havde dog fisk med hjem og den 
”lidt” for store krabbebestand i 
Storebælt fik også en del mad i 
dag.       Jes

Kysttur point 10
Lørdag den 27. oktober 
Øv altså. Igen alt for meget blæst 
på en foreningstur til kysten. 
Måske derfor, at kun 3 medlem-
mer stillede op. Jesper prøvede 
om han kunne finde noget læ 
ved kysten, og det lykkedes da 
også. Men kun små ørreder, som 
alle skulle ud igen. Kurt og jeg 
selv fandt en ”lun” krog i Korsør 
Havn, hvor der var rimeligt læ for 
vinden. Og sørme, om ikke det 
lykkedes mig at overliste 2 fine 
skrubber, der nåede ormen inden 
krabberne. Ellers var det bare 
krabbefodring og havde vi samlet 
de krabber sammen, vi nåede 
at få op, havde der været til en 
fin suppe. Men det er altså bare 
ikke det samme at sidde og fiske 
i byens larm i forhold til en stille 
dag ved kysten. Krydser fingre for 
næste gang.                           Jes

Ferskvandstur 
point 11
Søndag den 17. november
Sidste pointtur på de ferske 
vande i år. Og 5 friske gutter var 
hoppet i bådene, alle i Tystrup 

TUR-REFERATER

1 NAVN Pt 1 Pt 2 Pt 3  Pt 4 Pt 5 Pt 6 Pt 7 Pt 8 Pt 9 Pt 10 Pt 11 Pt 12 I alt
1 Jesper Hansen 0 91 149 235 333 Afl. 297 115 112 0 150 32 1514
2 Kurt Nielsen 0 0 124     76 143 Afl. 67 112 0 0 98  620
3 Jes Hansen 0 0 123 0 72 Afl. 172  80 50 75 28 600
4 Lars Olsen  0   383 Afl.     207  590
5 Erik Wilson     239 Afl.       239
6 Henrik Olesen 0 0 161 0 55 Afl.       216
7 Jens O. Jensen     138 Afl.     17  155
8 Jørgen Christensen   0    Afl. 98      98
9 Per Egon Hansen      Afl. 97      97
10 John Flarup 0     Afl.       0
11 Teddy Petersen  0    Afl.       0

Pointkonkurrence 2019

4 af de 5 deltagere fra moleturen på Flådestationen.                   Foto: Leif Jensen
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Bestyrelsen i Slagelse Sportsfiskerforening 
ønsker alle medlemmer, sponsorer, annoncører, 
samarbejdspartnere samt naboforeninger

GODT NYTÅR
GODT NYTÅR

Art Sted Vægt Længde Navn på fanger

HAVØRRED KYST
1. 23.10.2019 Kyst 3,650 kg. 69,5 cm. Lars Olsen
2. 07.04.2019 Møn 3,400 kg.  Erik Wilson

HAVØRRED, Å
1. 10.11.2019 Tude Å 4,210 kg. 71 cm. Jørgen Christensen

REGNBUEØRRED, Å 
1. 01.04.2019 Tude Å 2,800 kg.  Jesper Hansen
2. 15.02.2019 Tude Å 2,691 kg.  Jørgen Christensen

GEDDE 
1.  00.03 2019 Tystrup sø 9,500 kg.  Michael Jæger

SANDART
1. 02.06.2019 Tissø 5,500 kg. 80 cm. Jens O. Jensen
2. 21.04.2019 Tissø 5,480 kg.  Lars Hansen
3. 13.04.2019 Tissø 5,195 kg.  Luis Morales

ABORRE
1. 13.06.2019 Tissø 1,330 kg. 44 cm. Michael Haupt

MEDEPOKAL
Brasen   
21.06.2019 Tude Å 2,000 kg.  55 cm. Per Egon Hansen

Ål
13.06.2019 Tude Å 1,300 kg. 85 cm Per Egon Hansen

POKALTILMELDTE FISK 2019

Morten Kantsø med pæn sandart.

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

GODT NYTÅR
GODT NYTÅR

Sø. Lars og Jesper fandt hurtigt 
nogle fine aborrer, imens Kurt og 
jeg kæmpede lidt med det. Jens 
O. mere end kæmpede, for selv 
om han havde talrige hug, faldt 
fiskene hele tiden af. Nogle friske 
bemærkninger som ”fandme 
fair play at fiske uden kroge” og 
andre mere eller mindre dårlige 
jokes blev fyret af, inden det dog 
lykkedes Jens at lande EN aborre 
for dagen. Okay, vi har nok alle 
prøvet at have sådan en dag 
før. Det lykkedes også Lars og 
Jesper at finde lidt gedder, blandt 
andet fik Lars en fin en på 6,4 kg. 
Flot fisk og klart dagens største. 
Jeg fik også en lille gedde, som 
jeg efterfølgende har vurderet 
værende for lille til point. Og så 
skal Kurt lige have genopfrisket, 
hvordan man binder de forskel-
lige knuder, således at man, når 
endelig der bider en ordentlig 
gedde på, ikke skal sidde med et 
flovt udtryk i ansigtet bagefter 
og kigge på en svirvel, hvor der 
ingenting er i. Det er en ommer…
Men dejlig tur, hvor vejret 
endelig artede sig som vi ønsker 
det.                                         Jes 

Så vi vender i 2020 tilbage til 
8 ture, hvoraf man ved årets 
slutning fratrækker de 2 dårligste 
resultater fra deltagerne. Så 
håber vi turledere, der jo stiller 
op hver gang, at der bliver lidt 
større interesse for at være sam-
men med andre medlemmer af 
foreningen under udøvelse af 
fiskeriet.                                 Jes

Bro og både i 
Tystrup Sø
Grundet meget høj vandstand i 
efteråret har det ikke været mu-
ligt at bjærge bro og både. Derfor 
vil broen ligge i vandet vinteren 
over og det vil være muligt at leje 
alle både. Vær dog opmærksom 
på, at der er et brofag, der er 
slæbt op på bredden, da det var 
ved at sejle væk. Så båd 1 ligger 
på vintertrailer. Og husk, at 
broen er meget glat. Udvis stør-
ste forsigtighed ved færdsel på 
broen og vær særlig opmærksom 
på underlaget, når I går til eller 
fra borde. Vi skulle meget nødigt 
have ulykker.                           Jes 

Fang en fisk og vind 
en and
Pointtur 12
Søndag den 15. december
Denne konkurence skulle have 
været afviklet søndagen før, men 
blev aflyst på grund af for meget 
blæst. At det så blæste endnu 
mere denne søndag er en anden 
sag. Der deltog 5 mand som fan-
gede 3 fladfisk. Nr. 1 blev Jesper 
Hansen, nr. 2 blev Leif Jensen og 
nr. 3 blev Jes Hansen, som hver 
vandt en and og en flaske rødvin.
Vi var heldigvis fri for at trække 
lod, som de tidligere år.     Leif

Parti fra Tystrup Sø.

Pointturene 2019
Efter et par sæsoner hvor der 
ikke har været den helt store til-
slutning til vores pointture, har vi 
i 2019 forsøgt os med flere ture, 
helt nøjagtig 12, hvor man så trak 
de 4 dårligste resultater fra. Så 
havde man en mulighed for, hvis 
man var forhindret i at deltage i 
et par ture, stadig at være med i 
konkurrencen om årets klubme-
sterskab. Det har dog vist sig, at 
det ikke har virket efter hensig-
ten, idet turene stadig er dårligt 
besøgt. Jens og Jesper i uvejr. Foto Leif Jensen
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Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk

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

Se også på facebook: Slagelse Sportsfiskerforening

Se også på facebook: Slagelse Sportsfiskerforening

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

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

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

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

Kasserer Lars Hansen
Ndr. Ringgade 69, 3tv, 4200 Slagelse
Tlf. 2227 8000
E-mail: kasserer@slagelse-sf.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: 
onsdag den 22. april 2020. 

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

23 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 i vejret.
 
3 FEB Generalforsamling. 
 Afholdes i klublokalet på Schackenborgvej 25 (kælderen) kl. 19.00.
 Mød talrigt op, da det er her, du har muligheden for at komme   
 med gode forslag og ideer. 
 Det er også i aften, at vi kårer årets klubmester samt uddeler   
 pokaler og nåle for indvejede fisk. 
 Husk at indsende eventuelle forslag til bestyrelsen 
 i henhold til vedtægterne.

27 FEB  Klubaften 19.00 - 22.00 (S) (J) BYT - KØB ELLER SÆLG. 
 Årets anden klubaften, hvor vi har udvidet med en time. 
 Meningen er nemlig, at medlemmerne kan komme med eget grej,   
 som enten er i overskud eller ikke bruges mere. 
 Så kan man indbyrdes finde ud af at bytte eller købe/sælge 
 til hinanden. Har du ikke noget grej, du vil af med, så kom ned 
 og kig alligevel. Det kunne jo være, at der er noget, der frister. 
 Vi stiller bordene op som boder. 
 Der er mulighed for at købe en kop kaffe, 
 en øl eller en sodavand samt pølser og brød. 
 Dette er samtidig sidste klubaften i foråret, 
 da vi nu skal i gang med at fiske.

22 MARKysttur, point 1 (S) (J) (P)    
 Årets første fisketur i klub regi og som altid på kystturene 
 er der frit fiskested (skal dog være offentligt tilgængeligt). 
 Der kan på denne tur kun indvejes ørred og torsk. 
 Fladfiskene er stadig en sørgelig forfatning grundet gydetiden, 
 så disse kan altså ikke indvejes. 
 Start kl. 00.00 og indvejning i klublokalet kl. 13.00. 
 Tilmelding til Kurt, 6065 4825, senest 18. marts.

5 APR  UFV-CUP. (S) (J)   Pris kr. 50,- 
 Vi vandt sidste år trofæet ”Den gyldne Kejs” som fortæller, 
 at vi har banket de andre foreninger på Vestsjælland. 
 Men vi mangler havørred plaketten og den skal vi have igen, 
 da den mangler på væggen. 
 Så sæt denne dag af og deltag i kystkonkurrencen. 
 Hver forening kan som altid indveje 10 fisk i kategorien ørred og torsk,  
 mindstemål for begge arter er 45 cm. 
 Husk, ingen fladfisk. 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 vil blive oplyst ved tilmelding, 
 som skal foregå til Jes, 5066 9202, senest 2. april. 

16 APR- Kysttur til Sverige.    Pris kr. 1.500,- 
19 APR  Vi har de sidste del år haft nogle dejlige ture til Møn 
 på vores forlængede fiskeweekend, men flere har udtrykt ønske om 
 at prøve noget andet. Så derfor tager vi denne gang en tur til Sverige,  
 nærmere bestemt området omkring Ystad. 
 Vi har før været her og altid fanget godt med fisk, selvom en del af  
 disse er genudsættere grundet manglende kondition efter gydningen.  
 Men vi har også altid fanget fine ”overspringere”, også i en 
 ret grov kaliber. Så absolut en interessant tur, som vi forventer 
 mange gerne vil deltage på. 
 Der er endnu ikke lejet hus, da vi lige stikker en finger i jorden, 
 for at finde ud af, hvor mange vi bliver. 
 Så en hurtig tilmelding til Jesper, 4016 2099, eller Lars, 60644061, 
 er nødvendig. Tilmeldingen lukker 31. januar, 
 og et passende hus vil derefter blive booket. 
 Opgiv ved tilmelding, om du har mulighed for at stille bil til rådighed. 
 Prisen er vejledende, men der vil blive opkrævet et forskud 
 på kr. 800,- ved tilmelding.

PROGRAM FOR FØRSTE HALVÅR 2020

26 APR  Kysttur, point 2 (S) (J) (P)     
 Som altid på kystturene er der frit fiskested 
 (skal dog være offentligt tilgængeligt). 
 Der kan indvejes ørred - torsk - fladfisk og hornfisk. 
 Fladfiskene må være ved at være ved godt huld igen og der er på   
 denne årstid chance for et par tidlige hornfisk, så vi tager dem med.  
 Start kl. 00.00 og indvejning i klublokalet kl. 13.00. 
 Tilmelding til Kurt, 6065 4825, senest 23. april. 

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. 
 Turleder Jørgen Christensen, 6175 0956. 
 Tilmelding senest 28. april. 

17 MAJ  Hornfisketur, Point 3 (S) (J) (P)     
 Hornfiskene har haft et par uger til at finde sig til rette, 
 så denne fjerde 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 Kurt, 6065 4825, senest 14. maj.

2 JUN Pensionisttur til Tystrup Sø (S)   Pris kr. 100,- 
 Endnu en tur 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. 
 Turleder Jørgen Christensen, 6175 0956. 
 Tilmelding senest 28. maj.

14 JUN Ferskvandstur, Point 4 (S) (J) (P)   
 Denne gang går turen til vores søer i kampen om point 
 til klubmesterskabet. 
 Alle både på såvel Tissø som Tystrup Sø er reserveret til os. 
 Der kan indvejes gedde - sandart og aborre. 
 Herudover kan der selvfølgelig indvejes fisk til medepokalen. 
 Turleder Jes, 5066 9202, står for fordeling af ønskede både. 
 Tilmelding senest 8. juni. 
 Indvejning ved hytten i Tystrup kl. 15.00, 
 ved klublokalet i Slagelse kl. 16.00. 
 Husk, at fiskeri på denne pointtur kun kan foregå fra vores både 
 i Tissø og Tystrup.


