
Nive Å´s Lystfiskerforening 

 

Bestyrelsens årsberetning 2018 
 

Medlemsudvikling 

Ultimo 2018 var vi 171 medlemmer, heraf 20 juniorer under 18 år og 7 mellem 18 og 25 

år. Udviklingen dækker over en tilgang af 40 nye medlemmer, mens 16 forlod os. Blandt dem der 

forlod os var æresmedlem Kai Ulrik Nielsen, der gennem mange år var bestyrelsesmedlem, og som 

døde i foråret. 

 

Medlemsudvikling 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Seniorer   118 106 111 107 100  128  144 

Seniorer (18-25 år) 4 3 2 0 3  3 7 

Juniorer 7 5 11 15 17  16  20 

I alt 129 114 124 122 120 147 171 

 

Medlemsaktiviteter 

Blandt årets aktiviteter var geddekonkurrencen i De Gamle Lergrave anden søndag i maj, udsœtning 

af ørreder i april i Nivåen, tre gydebankeprojekter i Usserød Å, "Pike fight" i Stege Nor i juli, 

indkøbsaften i Forst & Jagthuset samt elfiskeri i Esrum Å og en lygtetur til Usserød Å i november. 

Hertil har der i de mørke måneder været torsdagsaftener i Fiskehuset. En havtur i april måtte aflyses 

på grund af for få tilmeldinger.  

 

Foreningen har igen i 2018 været aktiv i Esrum Open, hvor vi dog ikke vandt, men fik ærefulde 

placeringer i foreningsmesterskabet samt gedde- og aborrekategorierne. 

 

Foreningens faciliteter 

 

Åen 

I starten af februar fik vi efter tilladelse fra Fredensborg Kommune og DTU samt lodsejer etableret 

en gydebanke for havørreder i Usserød Å. Den er 20 meter lang og ligger nedenfor skoven ved Nivå 

Kirke. Jakob og Svend Skriver sørgede for materialer og entreprenørmaskiner mens andre af 

foreningens medlemmer sørgede for at hjælpe med at stenene blev fordelt korrekt.  

 

Den 15. april blev der af Naturerhvervsstyrelsen udsat en masse ørreder i åen, nærmere bestemt 

30.500 stk., hvor Nivå går under Hørsholm Kongevej. Håber at nogle af disse overlever hejrer, 

skarv, gedder samt tyvfiskere og bliver til nogle flotte store havørreder, som vi også får glæde af. 

 

Overvældende mange, nemlig 14 mand fra foreningen, troppede den 20. august op, og var de 

hjælpende hænder ved udjævning af gydegrus og færdiggørelse af et andet gydeområde for ørreden 

på en 20 m strækning af Usserød Å. Gydegruset var sponseret af Hørsholm Kommune, mens 

Fiskeøkologisk Laboratorium, der var bygherrerådgiver for det store projekt med omløbsstryget, var 

repræsenteret ved biolog Per Gørtz. Lidt over en uge efter var der igen bud efter man power, da 

gydebanken skulle fintunes. Her var der igen en flok medlemmer der trådte til med en hjælpende 

hånd. 

 



Som om ovenstående ikke var nok så hjalp 7 medlemmer fra vor forening den 16. oktober med 

udlægning af gydegrus på endnu en lille strækning af øvre Usserød Å nedstrøms Klædefabrikken. 

Per Gørtz fra Fiskeøkologisk Laboratorium styrede igen begivenhederne.  

 

Årets fangster i åen bar præg af sommerens tørke, men Hans Thougaard Pedersen havde dog vanen 

tro nogle virkelig gode ture med fangster af flere pæne havørreder.  

 

I 2018 blev der solgt 48 fiskekort via www.fiskekort.dk, der administreres af Danmarks 

Sportsfiskerforbund (DSF).  

 

De Gamle Lergrave 

Zlatan Delic og Hans Thougaard Pedersen fik i januar forstærket broerne i søerne samt flyttet jollen 

fra den lange sø til Skydebanesøen. Hertil hjalp Zlatan undertegnede med at få søsat en ny jolle i 

den lange lergravssø, som foreningen havde købt i 2017. 

2018 var også året, hvor reglerne for overnatning i lergravene blev opdateret - efter en henvendelse 

fra lodsejer Jørgen Hage og den lokale grundejerforening. Reglerne indebærer, at foreningens 

medlemmer fremover har en særlig tilladelse til at overnatte i tre afmærkede områder i perioden 1. 

maj - 30. september. Fiskeriet i De Gamle Lergrave har generelt været fint, med fangster af gedder 

og store fredfisk, men da der traditionen tro naturligvis "gåes stille med dørene", er det svært at 

opnå et klart billede.  

Flåden 

Foreningens trollingbåd Zimba og øvrige joller har i 2018 været flittigt bookede, hvilket fremgår af 

nedenstående skema:  

  

Bådbookinger 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Lergravene (3 joller) 31 70 68 58 42 107 105 

Esrum Sø - Hanna 35 67 63 42 37 50 55 

Alujolle - Asterix         1 1 1 

Alujolle - Obelix         4 15 8 

Nivå Havn - Zimba 48 21 57 82 69 84 78 

I alt 114 158 188 182 148 257 247 

 

Som det ses i skemaet har Zimba været lidt mindre anvendt i 2018 end i 2017, men bag tallene 

gemmer sig en høj benyttelsesgrad, mens den var i vandet. Zimba har således i to længere perioder i 

henholdsvis juni og igen i oktober-november været på værft. Det er naturligvis irriterende, men 

formentlig en følge af øget brug af den efterhånden ældre trollingbåd. I første omgang var det 

gaskablet den var gal med, og i anden omgang var det eltrimmet til at hejse motoren op og i. Begge 

ting er fixet nu, så den er helt klar, når den søsættes engang i løbet af foråret. I forbindelse med at 

den var på værft i efteråret, fik vi monteret elspil på traileren, så det ikke længere er en pinsel at 

trække Zimba op og i. Det er især Bjarne meget glad for, da han har stået for det hårde fysiske 

arbejde med ophaling de seneste mange år.   

 

Obelix, foreningens største alujolle, fik i marts problemer med vand i benzintanken, hvilket gjorde, 

at vi missede forårsfiskeriet ud for Rungsted Havn. Obelix har i årets løb været afsted på flere ture 



på Øresund og til brakvandet. Sidstnævnte inkluderede bl.a. foreningens Pike Fight i Stege Nor, 

hvor vi havde 3 alujoller med i dysten. Vi fortsætter i 2019 med at have rampekort til Rungsted 

Havn, da området udenfor er det lokale hotspot for havørred, hornfisk og torsk.  

 

Hanna, foreningens jolle i Esrum Sø, har i 2018 fungeret upåklageligt og fik i september opgraderet 

ekkolod/plotter til et nyt lækkert Garmin EchoMap med 9 tommer skærm. De fleste af foreningens 

Hanna-brugere booker også den frontmonterede elmotor når de er afsted. Den gør det til en leg at 

dørge efter gedder eller ligge nogenlunde stille over gode aborrespots, når det lufter lidt. 

Foreningens AGM-batteri beregnet til den frontmonterede elmotor stod af i årets løb, hvorfor et nyt 

bliver indkøbt til sæsonstart 1. maj.  

 

Lergravsjollerne har i 2018 været booket lige så meget som året før, så der er virkelig lagt nogle 

timer i lergravene. Antallet af bookinger stiger naturligvis også, når man sammen med en 

fiskekammerat tager et par overnatninger i træk. Man må virkelig håbe, at anstrengelserne har båret 

frugt. 

 

Der har igen i 2018 generelt været solid opbakning blandt bådbrugerne til at hjælpe med rengøring, 

højtryksspuling og polering samt ophaling og søsætning af foreningens både, når det var krævet. 

 

Fiskehuset 

Fiskehuset har i 2018 dannet ramme for generalforsamling, bestyrelsesmøder, torsdagsaftener samt 

for sjette gang præmieoverrækkelsen i Esrum Open. Hertil er det også i Fiskehuset, at 

medlemmerne henter diverse remedier når man bruger Zimba, Hanna eller Obelix m.v. 

 

Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF) 

Medlemsskabet af DSF giver mange fordele - ikke mindst varetagelse af vore interesser på de store 

linjer (vandmiljø, lovgivning etc.) samt giver os læsestof i form af Sportsfiskeren. Hertil hjælp med 

medlems- og fiskekortadministration, kontingentopkrævning samt en række medlemsrabatter m.v. 

Vi har i 2018 haft Marius Dam Jespersen på forbundets juniorlederkursus i efterårsferien, hvor han 

nu kan kalde sig udlært juniorleder. Herligt at vi i Marius får en naturlig afløser for Zlatan, der 

bestred den vigtige post i mange år, og som nu stopper.  

 

Hjemmesiden 

Hjemmesiden har generelt fungeret godt i 2018, selvom vi i maj havde problemer med log ind på 

grund af et hackerangreb. Ulf sørgede dog sammen med Casper for at vi kom på plads igen og 

sikrede ved samme lejlighed, at vi nu er endnu bedre beskyttet fremadrettet. At hjemmesiden er et 

vigtigt omdrejningspunkt for foreningens virke og at den er velbesøgt kan man blive forvisset om 

via nedenstående skema: 

Hjemmesideaktivitet 2014 2015 2016 2017 2018 

Artikler/updates 79 63 66 89 61 

Sidevisninger 27.806 30.242 24.443 29.631 30.455 

 

Foreningens årets fisker konkurrence er nu afsluttet efter et vildt år, med mange fangster, hvoraf 

flere er i en kategori for sig. Blandt de tilmeldte fangster var der endda en danmarksrekord for 

skælkarpe (20,5 kg) snuppet af Thomas Ratzlaff, der også vandt konkurrencen. Vinder af hver 

kategori får et gavekort på 100 kr. Dertil er der gavekort på 500, 300 og 200 til nummer 1, 2 og 3 i 

den samlede konkurrence. Gavekortene til Hvidovre Sport overrækkes på generalforsamlingen. 



 

Facebook-gruppen 

Ultimo 2018 var der 87 medlemmer af foreningens lukkede Facebook-gruppe. I Facebook-gruppen 

har der traditionen tro været livlig aktivitet gennem det meste af året med stort og småt. Herligt at 

have dette medie til at udveksle tips, vise sine fangster og meget mere. 

 

Privatlivspolitik 

På grund af lovkrav fik vi i juni 2018 vor egen privatlivspolitik. Den betyder nok ikke det store i 

praksis, men det er naturligvis fornuftigt, at have styr på personoplysninger, billeder osv. Vi 

anvender kun de medlemsinformationer som er mest nødvendige for at kunne drive foreningen, 

herunder navn og adresse samt telefonnummer. Hertil kommer information om betaling af 

kontingent og indskud til bådnøgler etc.  

 

En stor tak for bidrag til foreningens bedste i 2018 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for hjælpen i 2018 til foreningens mange aktive 

medlemmer. Igen skal lyde en stor tak til kasserer Bjarne Dueholm. Som de fleste kan regne ud har 

man som kasserer en del at se til når foreningen bliver ved med at vokse. Hertil har Bjarne igen i 

2018 skaffet rigtig mange offentlige støttekroner til foreningen. 

 

En anden der skal have en ekstra tak er Zlatan Delic, der har meddelt, at han ikke ønsker at fortsætte 

som juniorleder og som en del af bestyrelsen. Vi kommer til at savne hans indsats for juniorerne på 

fisketure og til torsdagsaftener. Jeg er dog glad for at Marius, som har været en de aktive juniorer 

har påtaget sig hvervet efter Zlatan. Hertil skal lyde en tak til Ulf, der løfter webmaster-rollen samt 

Jens Blom, der har haft rollen som bådinspektør for Hanna i Sørup Havn. Endelig vil jeg takke 

Carsten Ryby for at stå for vore klubaftener, være aktiv i Grønt Råd i Fredensborg Kommune og 

ikke mindst være bådinspektør for Zimba med assistance fra Bjarne. Ask Peter Futtrup skal også 

have en stor tak for indsatsen med skift af tændrør m.v. på foreningens motorer samt assistance ved 

køb af ekkolod/kortplotter til Hanna.  

 

Endelig en stor tak til alle jer andre, der i 2018 har gjort en indsats til fordel for foreningens bedste - 

ikke mindst alle der har hjulpet med gydebankeprojekterne samt passet og vedligeholdt vore 

faciliteter. Hertil en tak til de mange, der har bidraget med fangstberetninger og anden 

underholdning til hjemmesiden og Facebookgruppen. 

 

Næste generalforsamling: 

Næste års generalforsamling bliver afholdt torsdag den 13. februar 2020 kl. 20.00 i Fiskehuset. 

 

På vegne af bestyrelsen 

 

Klaus Vestergaard 

Formand 
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