
Nive Å´s Lystfiskerforening  
  

Bestyrelsens årsberetning 2021  

v/ formand Klaus Vestergaard 
 

Medlemsudvikling  

Antallet af medlemmer har stabiliseret sig på et fornuftigt niveau i forhold til balancen mellem 

faciliteter, aktiviteter og økonomi, Som det ses af skemaet nedenfor er vi i årets løb blevet 8 færre 

medlemmer, og vi kunne måske godt have ønsket, at det ikke lige var juniorer der faldt fra. Nogle er 

naturligvis rykket op i ungdomskategorien, men det er alligevel ærgerligt. Vi må se om vi i 2022 

kan tiltrække flere juniorer, så vi igen kan få en sund aldersspredning i foreningen. 

 

Type 2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  

Seniorer    107  100  128  144  148  177  175  

Ungdom (18-25 år)  0  3  3  7  6  11  13  

Juniorer  15  17  16  20  16  21  13  

I alt  122  120  147  171  170  209  201  

 

Aktiviteter 

Enkelte aktiviteter, heriblandt generalforsamling og en kuttertur med 18 deltagere, blev desværre 

aflyst eller udsat i foråret på grund af corona, men da smittetrykket lettede lykkedes det at afholde 

såvel gedde- og medekonkurrence i De Gamle Lergrave i maj og juni samt ørredkonkurrence i 

åsystemet i november. Joachim Fabricius og Zlatan Delic var tovholdere på konkurrencerne, der 

havde mange deltagere og forløb planmæssigt med højt humør og fine fangster. Stor tak til dem for 

indsatsen. Generalforsamlingen blev afholdt i september. 

 

Årets fisker konkurrencen, hvor vore medlemmer kan dyste mod hinanden hele året, har i den grad 

været i kog, og sikret fast arbejde for undertegnede med regnearket. Lidt færre medlemmer end året 

før tilmeldte fisk, men de af vore medlemmer, der deltog tilmeldte endnu flere og markant større 

fisk. Hele 11 foreningsrekorder er det blevet til, hvoraf en skælkarpe på hele 20,83 kg endda var stor 

nok til at blive godkendt som ny danmarksrekord. Den dygtige (- og heldige) storfanger var Joachim 

Fabricius, der med et mulehår (1 point) vandt den samlede konkurrence efter en ihærdig indsats. 

Stort tillykke til Joachim og storfangerne Thomas Ratzlaff og Niels Godsk Jørgensen, der indtog 2. 

og 3. pladsen. Også et stort tillykke til Jens Hansen, der igen blev bedste junior efter et godt fiskeår 

med fangst af bl.a. en spejlkarpe på 20,13 kg. På den kommende generalforsamling vil der blive 

overrakt gavekort til de nævnte samt til alle vindere i kategorierne med ferskvands- og 

saltvandsfisk. 

 

Af øvrige aktiviteter kan nævnes den årlige udsætning af ørreder i Nivåen i april. Det er altid sjovt 

at se de mange ørreder, som er betalt af fisketegnsmidlerne, få lov at boltre sig inden de forhåbentlig 

engang bliver store nok til at blive fanget af os.  Foreningen deltog i maj i ”Hold Danmark Rent” for 

at hjælpe naturen i lokalområdet, men også for at tjene penge. Det var lykkedes at mønstre 5 

medlemmer og 7 ikke-medlemmer (i en feberredning), nemlig forældre, koner, ven og et par naboer, 

så vi kom op på det krævede antal deltagere. En stor tak til Jens Hansen, Jens Peder Jeppesen, 



Martin Rosenkilde og Bjarne Dueholm for indsatsen, der medførte en (lidt) renere natur og at 

foreningen fik overført 3.000 kr. 

 

Et andet arrangement vi deltog i var Fredensborg Kommunes ”Aktivitetsdage” for børn og unge, der 

blev afholdt i juli. De havde pænt spurgt om vi ville være med, og Claus Banholtz tog imod 

invitationen, idet han med hjælp fra Niels Holler, Zlatan Delic, Pierre Delouran, Nils Borg og 

Joachim Fabricius fik arrangeret nogle rigtig gode dage i De Gamle Lergrave. Det blev lidt af et 

projekt, da der både blev ryddet stier og skabt pladser med buskrydder, hentet trailer med fiskegrej 

(Fiskeekspressen), sat ruser for at fange fisk til stor vandbeholder med tilhørende iltpumpe samt 

instrueret til den store guldmedalje. En stor tak til alle for indsatsen, der medførte at foreningen fik 

overført 5.600 kr. 

 

Enkelte af foreningens medlemmer deltog i elbefiskning af Esrum Å i november, som vi hvert år 

inviteres til at deltage i af Esrum Ålaug og Fiskeringen. Vores egen å-inspektør Christian Lohmann 

inviterede også i 2021 på vandring i mørket langs Usserød Å med lygte for at spotte gydende 

havørreder. For dem der ikke har været med til det før: Prøv det. Stor tak til Christian. 

 

Hjemmeside 

Hjemmesiden har fungeret rigtig, hvilket vi bl.a. kan takke vores webmaster Ulf Toke Nørskov for, 

der også tog sig af det, da den gik ned en enkelt dag i november. Ulf sørger løbende for at opdatere 

sikkerhedssoftware m.v., mens undertegnede leverer indhold. Foreningens medlemmer har brugt 

hjemmesidens bookingkalender flittigt i årets løb, men også de offentligt tilgængelige dele af 

hjemmesiden er populære. Således kan man af statistikken i Google Analytics lure, at vi i årets løb 

har haft besøg af rigtig mange, der lige tjekker nye og ældre artikler om medlemsfangster, 

aktiviteter og faciliteter m.v. Mon ikke, at der er et par af dem, der har kigget med, der senere har 

meldt sig ind. Uanset dette er den megen trafik på hjemmesiden noget, der hjælper godt, når vi pænt 

spørger forskellige grejforretninger om de vil være med til at sponsere diverse konkurrencer. Støt 

gerne disse. Der er links på hjemmesiden, hvis man lige mangler noget. 

 

Aktivitet 2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  

Artikler 63  66  89  61  66  128   109 

Sidevisninger  30.242  24.443  29.631  30.455  27.557  39.654   36.770 

 

Facebook-gruppe 

Aktivitetsniveauet i foreningens lukkede Facebook gruppe er ganske enkelt imponerende, idet der 

næsten dagligt er nye opslag, og mange der følger aktivt med. Herligt at så mange medlemmer har 

lyst til at dele fangster, invitere på fisketure, dele fiske- og grejtips og meget mere. Som det ses af 

nedenstående er vi efterhånden mange, der er med i gruppen som Zlatan Delic oprettede i 2015. 

Alle medlemmer, der har eller får en Facebook profil opfordres til at komme med i gruppen.  

 

Aktivitet 2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  

Medlemmer  28 41 62 87 88 112 131 

Opslag  - -  -  - - - 365 

Kommentarer - - - - - - 1.609 

Reaktioner på opslag - - - - - - 6.252 



 

Fiskehuset  

Fiskehuset var i den første del af året coronalukket af Fredensborg Kommune, men i efteråret har 

der været aktivitet på de fleste torsdagsaftener. Flere medlemmer har traditionen tro været forbi for 

at reparere eller producere fiskegrej, men ellers har Fiskehuset mest fungeret som opbevaringssted 

for det udstyr, som vi kan booke eller frit låne. Sidstnævnte inkluderer et efterhånden temmelig 

omfattende bibliotek med fiskeblade med masser af Fisk & Fri, Fiskefeber og Sportsfiskeren m.fl. 

Senest har Leif Castberg, der var med til at stifte vores forening for snart 50 år siden, doneret en 

komplet samling Flugfiske i Norden fra 1993-2020. Stor tak til Leif for denne gestus. 

 

Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF)  

Vort medlemskab af DSF sikrer bl.a., at vi har godt styr på medlemsadministration og at vi alle 

modtager det meget læseværdige fiskeblad Sportsfiskeren 4 gange om året. Hertil har vi som 

medlemmer en række fordele, som man kan læse mere om på DSF´s hjemmeside. Udover de 

konkrete fordele, har vi i DSF en stærk politisk stemme, der kan og vil varetage vore interesser. I 

2021 blev der således bl.a. sat fokus på at stoppe erhvervs- og garnfiskeriet i danske søer gennem 

kampagnen ”Garnfri søer” samt undgå at lystfiskeri (- og jagt) generelt blev forbudt i de nye strengt 

beskyttede naturområder i Europa. Sidstnævnte blev heldigvis forpurret af DSF og mange andre 

naturbrugerorganisationer i Europa, så der nu i stedet skal foretages konkrete vurderinger for de 

forskellige områder. En markant mere spiselig model. Det oprindelige forslag var reelt en alvorlig 

trussel mod udøvelsen af vores hobby, men nu kan vi ifølge Torben Kaas, der er nytiltrådt formand 

for DSF (- og medlem af vores forening siden juniortiden), igen ånde lettet op. Tak for indsatsen må 

vi bare sige. Torben har haft rigeligt at se til i sit første år, men han har allerede nået gode resultater. 

 

Om det er kampagnen for de ”Garnfri søer”, der har givet pote vides ikke, men lige inden nytår blev 

det offentliggjort, at Naturstyrelsen Nordsjælland fra og med 1. januar har forbudt erhvervsfiskeri 

på Arresø. Dette er virkelig positivt for os lystfiskere, og mon ikke, at det om nogle år bliver muligt 

at fange flotte sandart. Måske skal vi begynde at kigge efter en bådplads (- og en bådinspektør)? 

 

Faciliteter  

 

Nivå og Usserød Å 

Vi fik i december forhandlet og forlænget aftalen om fiskeret på Fredensborg Kommunes stræk med 

5 år, hvilket sammen med aftalen om fiskeret på den Hageske Stiftelses stræk af åen og et privat 

stræk sikrer os mange kilometer fiskevand.  

 

Fremkommeligheden langs åen kan nogle gange være udfordret af væltede træer og bevoksning. I 

september tog Henrik Greiffenberg sammen med Morten Skovmose og Kristian Ehlern initiativ til at 

S-svinget blev ryddet med motorsav. Stor tak for indsatsen, især fordi netop S-svinget er blandt de 

bedste stræk af åen, der sjældent skuffer i dagene efter et regnvejr, hvis man er første mand på spottet.     

 

Der blev i 2021 fanget mange ørreder og langt de fleste af disse blev skånsomt genudsat. Således 

også den pragtfisk som Marius Dam Jespersen fangede inden fredningen på 82 cm og en anslået 

vægt omkring 7 kg. Se den i artiklen på hjemmesiden fra den 31. december. Lidt malurt eller 

nærmere bestemt spildevand kom der i åen i sommers efter et massivt regnvejr. Heldigvis blev 

udslippet opdaget af junior Jens Hansen, hvilket medførte, at Fredensborg Kommune kom på 

overarbejde med at sikre, at det ikke kommer til at ske igen. En stor tak til Jens for at være 

opmærksom og kommunikere det videre. 



 

Bestyrelsen har efter indstilling fra formand for foreningens vandplejeudvalg Carsten Ryby og 

undertegnede besluttet, at vi i foreningen fra og med 2022 indfører en lokalfredning i Nivå og Usserød 
Å gældende fra og med 1. november, og altså 14 dage tidligere end den officielle å-fredning generelt 

i Danmark. Vi har rådført os med DSF, der bl.a. kunne fortælle, at flere andre foreninger har indført 

lignende lokalfredninger, og at eksempelvis Karup Å kører med samme fredningsperiode. Vi kan 

dermed fremover fiske i Nivå og Usserød Å fra og med 1. marts, der er den nye officielle premiere, 

og frem til og med 31. oktober. Hermed giver vi ørrederne fred til at gyde og komme sig i 3 måneder. 

 

Der blev i 2021 solgt 71 fiskekort til åens dagkortfiskere. 

 

De Gamle Lergrave 

Medefiskeriet i De Gamle Legrave er i absolut topklasse og året bød da også på fine fangster af 

mange flotte medefisk, heriblandt suder på 3,65 kg og brasen på 5,5 kg. Der blev ligeledes taget 

pænt med mindre gedder og mange aborrer i maj og juni, men det var bekymrende at opleve, at 

skallebestanden er gået markant tilbage. Årsagen skal desværre nok findes i den store skarvkoloni, 

der holder til i trækronerne. Deres storhedstid er forhåbentlig snart ved at være forbi. Claus 

Banholtz søgte således om tilladelse til, at vi kunne regulere skarv, og vupti, tilladelsen blev givet 

under forudsætning af, at lodsejeren, Den Hageske Stiftelse, også gav tilladelse. Det gjorde de og 

Bjarne Dueholm og Carsten Ryby med jagthund påtog sig opgaven. De to jægere fik skudt 2 skarver 

inden deadline og er nu mere end klar næste gang vi får en tilladelse til at regulere/skyde dem. 

 

Lidt praktiske udfordringer var der også i årets løb i De Gamle Lergrave, idet et par nye 

medlemmers ikke så velovervejede kørsel på den fredede eng ved Svanesøen gav panderynker hos 

den lokale grundejerforening og hos lodsejeren Den Hageske Stiftelse. Der var også lidt 

panderynker hos bådinspektøren, da en for løs fortøjning af jollerne i Langesø medførte, at de rev 

sig løs i en storm, og måtte bugseres hjem på slæb af en kano, venligst udlånt af Christian Frisenfeld 

Jönsson, lodsejeren, hvor vi har vores joller liggende. Langesøjollerne fik begge skiftet årer af 

bådinspektøren og Niels Godsk Jørgensen sørgede for, at vi fik en fin platform på skrænten man kan 

stå på, når man skal anvende jollerne. En stor tak til Niels for initiativet. Også en tak til Joachim 

Fabricius og Jens Hansen, der i maj gav den en skalle med saven og fik gjort det muligt at komme 

ud på tangen. Bådinspektøren var i 2021 glad for sin nyindkøbte bærbare lænsepumpe, da 4 joller 

kræver sin mand når det virkelig har regnet.  

 

Flåden 

Som det ses af skemaet nedenfor har foreningens flåde været i brug mere end nogensinde, hvilket 

naturligvis hænger sammen med, at vi er blevet flere medlemmer, men også at fiskeriet i De Gamle 

Lergrave er populært blandt medlemmerne.  

 

Facilitet 2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  

Lergravene (4 joller)  58  42  107  105  79  122  133 

Esrum Sø - Hanna  42  37  50  55  45  88  72 

Alujolle - Asterix     1  1  1  0  7  8 

Alujolle - Obelix     4  15  8  4  24  30 

Zimba/Miraculix  82  69  84  78  56  0  38 

I alt  182  148  257  247  184  241  281 



Esrum Sø-jollen Hanna hører også til en af vore mest benyttede faciliteter, hvilket ikke er underligt, 

da den udover en stor benzinmotor er udstyret med ekkolod samt hæk- og frontmonteret 

elmotor. Der er i årets løb fanget mange gedder og aborrer – også enkelte i de gode størrelser. Det 

respekteres naturligvis, at nogle medlemmer her ”går stille med dørene” med deres fangster. 

 

Lasse Høimark Haldrup og Valdemar Lysgaard hjalp med klargøringen i april og Hanna blev søsat 

planmæssigt, så den var klar til geddepremieren 1. maj. Hanna blev efter en lang sæson halet op 

igen lige inden jul for vinteropbevaring. Lænsepumpen og et par ladere til de indbyggede batterier 

blev skiftet i løbet af sæsonen af henholdsvis bådinspektør Jens Blom og Carsten Ryby, mens en 

forsvundet fingerskrue til ekkoloddet blev fremskaffet af undertegnede, der også sammen med 

Bjarne Dueholm fik fornyet vores motortilladelse for en ny 10-årig periode hos Naturstyrelsen. 

  

Alujollerne Asterix og Obelix har også været benyttet mere end tidligere år, hvilket for Obelix 

vedkommende hænger sammen med, at Øresundsbåden Miraculix desværre først var helt klar til fri 

booking i slutningen af juni. Forårsklargøringen af Miraculix allerede i marts gik fint og det samme 

gjorde søsætningen, men under sejladsen fra Rungsted Havn til Nivå Havn kom nogle fejlmeddelelser 

på instrumenterne, der nødvendigvis skulle fixes. Bådmekanikere er efterspurgte i forvejen i 

forårsmånederne og corona havde ikke gjort det nemmere. Heldigvis lykkedes det at få klaret 

problemerne og de hårdt prøvede bådinspektører Ion Hoe Nielsen og Lars Romby Nielsen kunne 
invitere til godkendelsessejladser. Der blev i perioden maj til juli gennemført mange af disse, og 

tilbagemeldingen fra alle var meget positiv. At Miraculix nåede at blive anvendt 38 gange frem til 

midten af december, hvor den kom på vinteropbevaring, må anses for tilfredsstillende. Det blev i 

efteråret overvejet om Miraculix skulle ligge i vinterhavn i Rungsted, men lav tilslutning og især nye 

regler for torskefiskeri gjorde det logisk at hale den op for vinteren. 

 

Bådinspektørerne Ion og Lars har i 2021 brugt megen energi på Miraculix. De har bl.a. været med 

til at udarbejde bådregler, deltaget i forårsklargøring, søsætning, ophaling, vinterrengøring, løbende 

vedligehold, installation af kompas, udskiftning af dækslys, reparation af knap, indlæggelse af 

”Fiskekortet.dk” på Garmin-instrumenterne, forestået flere mekanikerbesøg samt foretaget alle 

godkendelsessejladser. De fortjener en kæmpe tak for indsatsen, da det havde set sort ud uden dem. 

Desuden en stor tak for at de løbende har tilbudt andre medlemmer at komme med på fisketur, 

hvilket bl.a. undertegnede har benyttet sig af. 

 

Andre frivillige der har hjulpet med Miraculix i årets løb og som fortjener en stor tak tæller Ask 

Peter Futtrup, Bjarne Dueholm, Carsten Ryby, Niels Godsk Jørgensen, Jakob Skriver og Svend 

Skriver. Familien Skriver har meget venligt endda også ladet os have Miraculix med tilhørende ny 

stor trailer stående på deres ejendom, og dermed sparet foreningen for udgifter til dette. Den gamle 

trailer blev solgt i marts. 

 

Vi er mange medlemmer, der nu ser frem til at kunne søsætte Miraculix senest i april, og ikke 

mindst at vi forhåbentlig kan få et normalt år med en velsejlende Øresundsbåd. Helt normalt bliver 

året dog næppe, da der er indført nye fangstbegrænsninger, som betyder, at lystfiskere kun må 

hjemtage en torsk per dag – undtagen i perioden 15. januar - 31. marts, hvor torsken er totalfredet. 

Der vil heldigvis fortsat være masser af fisk at fange fra Miraculix. Langebestanden er i fremgang 

og der kan fortsat fiskes havørreder, makrel, hornfisk, sild, knurhane og de mange forskellige 

fladfiskearter. 

   

 



 

Endnu et år med en stærk frivillig indsats 

Som det turde være fremgået af denne beretning har mange forskellige medlemmer på hver sin 

måde i årets løb bidraget med frivillig arbejdskraft. De fortjener alle en kæmpe TAK. Det er virkelig 

stærkt, og det overrasker hvert år, at vi den ene gang efter den anden kan mønstre de nødvendige 

folk, når noget skal ordnes i forbindelse med aktiviteter og faciliteter. Det er også virkelig rart, at 

opleve når medlemmer på egen hånd tager initiativ til tiltag, der gavner resten af foreningens 

medlemmer. Blandt disse hører landgangsplatformen ved Langesø, beskæring i De Gamle Lergrave, 

motorsavsoprydning i S-svinget ved Nivåen, tilladelsen til regulering af skarv samt klargøring af en 

lille listig snigerjolle til brug for småvande og moser i nærområdet. Sidstnævnte har Zlatan Delic 

foræret foreningen, og den vil være klar som en ny facilitet man kan booke i løbet af foråret, når vi 

får anskaffet en trailer den kan være i. 

 

Endelig skal en stor tak lyde til foreningens kasserer Bjarne Dueholm, der, hvis nogen skulle være i 

tvivl, løfter en kæmpe opgave med at holde styr på foreningens økonomi, hjemmesideadgang og 

nøglesystemet samt hjælper med at holde styr på de aftaler om fiskeret og tilladelser, der hører med. 

En stor tak også til bådinspektør Jens Blom samt Carsten Ryby, formand for foreningens 
vandplejeudvalg, der efter en årrække har valgt at trække sig. Vi skal i det nye år have fundet en 

afløser for Carsten. 

 

Generalforsamling 2022 

Generalforsamling afholdes torsdag den 24. februar 2022 kl. 20.00 på Nivå Bibliotek. 

 

Generalforsamling 2023  

Næste års generalforsamling forventes afholdt torsdag den 23. februar 2023 kl. 20.00 på Nivå 

Bibliotek, hvor det så end måtte befinde sig geografisk, da Nivå Centeret skal ombygges. 

  

På vegne af bestyrelsen  

  

Klaus Vestergaard  

Formand  

Nive Å´s Lystfiskerforening  
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