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Så er endnu et år gået for Nive Å´s Lystfiskerforening, der blev stiftet 29. marts 1973 og som nu 

snart har eksisteret i 43 år.  

 

Året blev mit første som formand og samtidig et år, hvor vi nogenlunde fastholdt antallet af 

medlemmer, fik afholdt de fleste af de planlagte arrangementer samt havde stor aktivitet både på 

hjemmesiden og i den nye Facebook-gruppe. Foreningens faciliteter er heldigvis også blevet flittigt 

benyttet. Herudover har bestyrelsen dels har måttet bruge mange ressourcer på at undgå at miste 

Fiskehuset som klubhus, men heldigvis også - med succes - har brugt ressourcer på at skaffe nye 

faciliteter til foreningen. Mere herom i det følgende. 

 

Medlemsudvikling 

Ultimo 2015 var vi 122 medlemmer, heraf 15 juniorer under 18 år og 0 mellem 18 og 25 år. Sidste 

år var de tilsvarende tal 124, 11 og 2. Udviklingen dækker over en tilgang af 12 nye medlemmer, 

mens 14 forlod os. Sidste år var de tilsvarende tal 26 og 16. På trods af en lille tilbagegang i samlet 

antal medlemmer, er der dog grund til at glæde sig over tilgangen af 4 nye juniorer under 18 år. Det 

lover godt for fremtiden. 

 

Årets aktiviteter: 

I 2015 har vi ikke haft vildt mange fællesaktiviteter, men vi har dog afholdt havture på Øresund i 

både januar og februar samt i januar været på juniortur til Store Vejle Å. Hertil havde vi i april 

oprydningsdag ved åen samt besøgte rensningsanlægget Hørsholm Vand. Turen til Helgeåen blev 

desværre aflyst som følge af for få tilmeldte.  

 

Den årlige geddekonkurrence i De Gamle Lergrave blev traditionen tro afholdt den anden søndag i 

maj med deltagelse af 12 medlemmer, heraf halvdelen juniorer. Det var en sand fornøjelse at opleve 

juniorernes engagement, og ikke mindst at det var en junior, nemlig Peter Fog Pedersen, der vandt 

konkurrencen med en flot gedde på 5,5 kg.  

 

Foreningen har igen i 2015 været aktiv i Esrum Open, hvor vi via fangster fra 5 aktive NÅL-

medlemmer lykkedes os at genvinde foreningsmesterskabet samt blive nr. 1 og 2 i den individuelle 

konkurrence. Vi vandt også foreningsmesterskabet i 2013, mens det i 2014 gik til Fred & Humle. 

 

Foreningens faciliteter 

 

Åen 

Der er i 2015 solgt 97 fiskekort. Et godt overblik over, hvad der er blevet fanget af dagkortfiskere 

og medlemmer i årets løb har vi ikke, da ingen - hverken dagkortfiskere eller medlemmer - er gode 

til at give tilbagemeldinger. Det er dog fornemmelsen, at det har været en noget sløj sæson. Særligt 

det populære opgangsfiskeri fra september og frem til fredningen medio november svigtede i år. 

Årsagen skal sikkert dels findes i den store forurening i 2014, der slog alt liv ihjel og den meget 

lave vandstand, der prægede åen i størstedelen af sæsonen.  



  

 

 

De Gamle Lergrave 

Kontrakten om fiskeretten blev i 2015 glædeligvis forlænget med en ny 10-årig periode. Der er ikke 

blevet fisket meget i søerne i 2015, men der er da bl.a. fanget et par flotte 9-kilos gedder. Tyvfiskeri 

begået af personer med østeuropæisk herkomst har været et problem de seneste år, men det er min 

vurdering, at problemet - uvist af hvilken årsag - er blevet en anelse mindre i årets løb.  

 

Bådene 

Foreningens flåde har sejlet uden de store problemer i 2015, og der har traditionen tro været fin 

opbakning fra brugernes side ved ophaling, klargøring og søsætning. De benyttes flittigt af 

foreningens medlemmer, hvilket kan ses af nedenstående skema:  

  

Facilitet 2012 2013 2014 2015 

Lergravsbåde   31 70 68 58 

Esrumbåden 35 67 63 42 

Trollingbåden 48 21 57 82 

I alt 114 158 188 182 

 

Fiskehuset 

Fiskehuset indgår i Fredensborg Kommunes projekt ”Bygningsoptimering”, der groft sagt går ud på 

at finde besparelser. Foreningens husudvalg (Bjarne, Carsten & undertegnede) har i 2015 derfor 

haft en del arbejde med Fiskehusets fremtid, idet vi både har forfattet høringssvar til kommunen, 

skrevet brev til lokalpolitikere samt afholdt rundvisning i Fiskehuset for kommunens embedsmænd. 

En rundvisning for kommunens politikere vil finde sted i slutningen af januar 2016. Status omkring 

huset er p.t., at kommunen i dialog med foreningen skal finde en løsning. Vi håber naturligvis, at 

kommunen helt skrotter idéen om at sælge Fiskehuset, men alternativt, at de finder nye egnede 

lokaler til os, gerne på Nivå Havn, tæt på Zimba. Bortset fra ovenstående har Fiskehuset fungeret 

tilfredsstillende i 2015. Vi har afholdt generalforsamling, bestyrelsesmøder, klubaftener samt for 

tredje gang været vært ved præmieoverrækkelsen i Esrum Open. Der er i løbet af året blevet 

fremstillet og repareret grej samt lavet boillies til den store guldmedalje.  

 

Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF) 

Foreningens medlemsskab af DSF er en pæn stor udgift i foreningens økonomi, men giver mange 

fordele. DSF varetager først og fremmest vore interesser på de store linjer (vandmiljø, lovgivning 

etc.) samt bibringer os læsestof i form af Danmarks mest læste fiskeblad Sportsfiskeren. Hertil 

kommer hjælp med medlemsadministration og kontingentopkrævning samt muligheden for at opnå 

en række medlemsrabatter m.v. I 2015 var en stor sag forbuddet mod levende agn. I denne sag var 

foreningen modsat DSF imod forbuddet, men det er heldigvis også blevet skrinlagt indtil videre.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Hjemmesiden 

Generelt har hjemmesiden fungeret godt i 2015 med mange opdateringer omhandlende diverse 

nyheder og medlemsfangster. På trods af, at hjemmesiden var nede i en periode i efteråret som følge 

af et alvorligt hackerangreb, er der i 2015 registreret 6.807 forskellige brugere af vores hjemmeside. 

Det er en stigning på mere end 80% i forhold til 2014, hvor der var 3.757. De 6.807 forskellige 

brugere har i 2015 haft 12.178 sessioner, hvor en session defineres som et besøg på hjemmesiden, 

hvor der kigges på en eller flere sider ved samme lejlighed. Målt på sidevisninger har vi i 2015 

rundet 30.242, mod 27.806 i 2014. Spændende om den positive udvikling for hjemmesiden kan 

fortsætte. Det er i hvert fald rart, at der dels løbende dukker fangstrapporter og andet input op i 

indbakken, og dels at booking af faciliteter foregår uden problemer.   

Facebook-gruppen 

En lille trofast skare på 28 medlemmer følger p.t. foreningens lukkede Facebook-gruppe, der 

administreres af Zlatan. Gruppen er levende, idet der ofte postes fiskerelaterede nyheder af 

medlemmer. Enkelte af disse nyheder viderebringes til hjemmesiden. Facebook-gruppen er et godt 

supplement til hjemmesiden og alle medlemmer opfordres til at tilmelde sig gruppen.    

 

En stor tak for alles bidrag til foreningens virke i løbet af 2015 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for hjælpen i 2015 til foreningens mange aktive 

medlemmer. Det er svært at takke alle personligt, men især skal lyde en stor tak til Bjarne Dueholm, 

der udover at varetage den daglige drift af foreningens økonomi, også har hjulpet i sagen med 

kommunen om Fiskehuset og med sparring ved diverse ansøgninger om støtte til ny alujolle. 

Herudover vil jeg gerne takke vor webmaster Casper for en ekstraordinær indsats, bl.a. i forbindelse 

med hackerangrebet i efteråret. En tak skal også lyde til vor tidligere formand Carsten Ryby, bl.a. 

for hjælpen i sagen om Fiskehuset, men også for trofast at stå for vore klubaftener og ikke mindst 

være bådinspektør for Zimba. Endelig en tak til alle Jer, der i 2015 har gjort en indsats til fordel for 

foreningen. Dette gælder bl.a. Christian Lohmann med minkfælderne samt Jens Blom og Peter 

Møller som bådinspektører i Esrum Sø og i De Gamle Lergrave. Ion skal takkes for at have 

arrangeret buleture og Ask har bl.a. hjulpet med en opgradering af Zimba, mens Zlatan har styret 

Facebook-gruppen. TAK - Det er en fornøjelse at være formand, når der løftes i flok. Sidst men 

ikke mindst tak til alle medlemmer, der har leveret fangstrapporter samt øvrigt input til 

hjemmesiden.   

 

Nye faciliteter i 2016 

Efter en langvarig proces med ansøgning om støtte til køb af alujolle med tilhørende motor og 

trailer, var det en kærkommen julegave, at vi medio december opnåede tilsagn om støtte på kr. 

25.200 fra Friluftsrådet. Tilsagnet er indarbejdet i foreningens budget for 2016, som vi håber vil 

blive vedtaget på den kommende generalforsamling, hvorfor vi forventer, at vi i løbet af foråret, vil 

være på plads med en ny attraktiv facilitet til glæde for foreningens medlemmer. Alujollen skal især 

bruges til ture med foreningens juniormedlemmer samt til tiltrækning af andre unge. Foreningens 

juniorlederteam vil derfor have fortrinsret til jollen, men alle andre medlemmer vil naturligvis også 

kunne benytte den.  

 

 

 

 

 



Som om ovenstående ikke var nok lykkedes det i 2015 bestyrelsen at investere i en mindre og 

meget let alujolle til brug for spontane ture til fiskevande, hvor der ikke nødvendigvis forefindes et 

slæbested. Jollen, der er en Linder 410 Fishing, kan således uden problemer søsættes af to mand, 

hvilket gør den rigtig giftig til eksempelvis en tur på nordkysten i svag vind eller en tur på Furesøen 

eller andre søer med frit fiskeri. Det eneste vi mangler, for at gøre det helt perfekt som en ny 

foreningsfacilitet, er en trailer samt en mindre 3,5 hestes benzinmotor. Investering i disse faciliteter 

har vi indarbejdet i budgettet for 2016. Med to alujoller i foreningsregi vil det fremover også blive 

muligt at arrangere fællesture med deltagelse af både juniorer og seniorer til lokale vande eller til 

vande længere væk. Det kunne være til Furesøen, Stege Nors brakvand eller nogle af de mange 

spændende jyske søer. 

 

Næste generalforsamling: 

Næste års generalforsamling bliver afholdt torsdag den 16. februar 2017 kl. 20.00 i Fiskehuset. 

 

Klaus Vestergaard 

Formand 
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