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Medlemsudvikling  
Som det ses af skemaet nedenfor er vi i årets løb blevet 22 færre medlemmer, så vi nu er 179 
medlemmer. Tilbagegangen hænger formentlig sammen med at corona-epidemien stort set er et 
overstået kapitel, og at mange af dem, der meldte sig ind mens den stod på, nu har meldt sig ud 
igen. Balancen mellem antallet af medlemmer, aktiviteter, faciliteter og økonomi er dog fortsat 
fornuftig. 
 
Type 2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  
Seniorer    100  128  144  148  177  175  156 
Ungdom (18-25 år)  3  3  7  6  11  13  13 
Juniorer  17  16  20  16  21  13  10 
I alt  120  147  171  170  209  201  179 
 
Aktiviteter og konkurrencer 
Dårligt vejr og få tilmeldinger medførte at aborrekonkurrencen i Store Vejle Å og jolleturen til 
Roskilde Fjord blev aflyst. Vi fik dog i løbet af året afholdt flere andre konkurrencer, heriblandt 
geddekonkurrence i maj, medekonkurrence i juni samt ørredkonkurrence i oktober. Alle havde 
mange deltagere og forløb med højt humør, fine fangster og flotte præmier. 
 
Årets fisker konkurrencen var vældigt populær og der blev tilmeldt rigtig mange flotte fisk, 
heriblandt 6 foreningsrekorder. Stort tillykke til Niels Godsk Jørgensen og Joachim Fabricius, der 
indtog 1. og 2. pladsen, mens 3. pladsen overraskende nok gik til formanden. Også et stort tillykke 
til Jens Hansen, der igen blev bedste junior med fangst af bl.a. en spejlkarpe på hele 15,9 kg. På den 
kommende generalforsamling vil der traditionen tro blive overrakt gavekort til de dygtige vindere. 
Mange tak til alle for spændende fangstberetninger og lækre billeder.  
 
Foreningen deltog i juni i ”Hold Danmark Rent” for at hjælpe naturen i lokalområdet, men også for 
at tjene penge. En stor tak til alle deltagere for indsatsen, der medførte en (lidt) renere natur langs 
Usserød Å og at foreningen fik overført 3.000 kr.  
 
I december blev der afholdt en super hyggelig julefrokost i Fiskehuset. Lækker julemad, (flydende) 
æblekage, masser af fiskesnak og ikke mindst en heftig raflekonkurrence. Vi har vist fået en ny 
tradition i foreningen. 
 
Hjemmeside 
Vi havde lidt udfordringer med bookingkalenderen i en periode, men ellers har hjemmesiden 
fungeret tilfredsstillende. Vores webmaster Ulf Toke Nørskov har takket af for denne gang, og vi 
har derfor eftersøgt en ny webmaster. Vi håber at have en efterfølger klar først i det nye år.  
 



 
Hjemmesideaktivitet 2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  
Artikler 66  89  61  66  128   109  114 
Sidevisninger  24.443  29.631  30.455  27.557  39.654   36.770 26.630  

 
Som det ses af skemaet ovenfor har der været færre sidevisninger i 2022 sammenlignet med de 
seneste par år. Det er nærliggende at tænke, at det som medlemsudviklingen har sammenhæng med 
at corona-epidemien er et tæt på overstået kapitel, og at der derfor bare er færre mennesker, der 
surfer rundt på lystfiskerforeningers hjemmesider. 
 
Facebook-gruppe 
Aktivitetsniveauet i foreningens lukkede Facebook gruppe er fortsat ganske højt – om end det er 
faldet en smule siden sidste år. Der er en god tone og der kommer bl.a. mange fangstberetninger og 
tilmeldinger til årets fisker konkurrencen via denne kanal. 
 
Aktivitet 2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  
Medlemmer  41 62 87 88 112 131 126 
Opslag -  -  - - - 365 347 
Kommentarer - - - - - 1.609 1.486 
Reaktioner på opslag - - - - - 6.252 5.590 
 
Fiskehuset  
Fiskehuset er vores opbevaringssted for det udstyr, som vi kan booke eller frit låne, men der er også 
medlemmer der har brugt værkstedet løbende til forskellige gøremål. Nogle har også været forbi og 
låne fiskeblade fra foreningens bibliotek. På torsdagsaftenerne i vinterperioden er der som altid 
blevet hygget, og i december blev der som allerede nævnt afholdt julefrokost. 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF)  
Der var i 2022 kongres for Danmarks Sportsfiskerforbund, hvor Torben Kaas fra vores forening 
som bekendt er formand. På kongressen redegjorde Torben bl.a. for hvordan DSF bruger kræfter på 
emner som vandløb, redskabsfiskeri i ferskvand, vores nødlidende hav og på kysterne med 
fedtemøg, iltsvind og fravær af stenrev og ålegræs. Personligt er jeg rigtig glad for at vi i foreningen 
er medlem af forbundet og dermed bl.a. støtter en fornuftig og langsigtet forbedring af 
mulighederne for os lystfiskere. Helt lavpraktisk sikrer foreningens medlemskab af DSF også, at vi 
har godt styr på det administrative, herunder medlemshåndtering og dagkortsalg, og at vi alle 
modtager Sportsfiskeren 4 gange om året. Hertil er der en masse fordele, herunder rabatter, som vi 
som medlemmer kan have gavn af. 
 
Faciliteter  
 
Nivå og Usserød Å 
Der blev i april udsat 15.000 små ørreder i Nivåen finansieret af fisketegnsmidlerne. Heldigvis er 
der nogle af dem der overlever hejrer, skarver og gedder m.v. og ender med at blive til store 
havørreder. En af dem var den pragtfisk som Magnus Ørby fangede i starten af oktober på 84 cm og 
7 kg. At nogle af udsætningsfiskene vælger at blive i åen er der kommet flere og flere tegn på, idet 



der i 2022 faktisk blev taget flere bækørreder, med de største over 40 cm. Dejligt at se at det 
omsider igen kan lade sig gøre at fange store bækørreder. De gemmer sig i åens dybe huller og kan 
være temmelig svære at fange.  
 
Der blev i 2022 solgt 58 fiskekort til åens dagkortfiskere. 
 
I august fik vi en henvendelse fra Fredensborg Kommune omkring udtørring af visse stræk af Donse 
Å, der løber ud i Usserød Å. En del ørredyngel var på grund af tørken fanget i små pytter på 
strækket, og de ville gå til, hvis der ikke kom meget regn eller alternativt blev flyttet. Det lykkedes 
Claus Banholtz og undertegnede at indfange og redde noget ørredyngel, men desværre havde 
varmen allerede gjort kål på de fleste af dem, der var i de mindste vandpytter. 
 
Der er så småt ved at komme gang i vandplejearbejdet igen efter at Carsten Ryby forlod det. Således 
har der været afholdt et par møder i Fiskehuset med Niels Prip og Henning Hjuler som ildsjæle og 
nogle af os andre som hangarounds. Niels har således deltaget i både et å-syn- og et Grønt Råd 
møde i november. Det er forventningen at vores samarbejde med Fredensborg Kommune vil blive 
tættere i 2023. 
 
De Gamle Lergrave 
Medefiskeriet i De Gamle Lergrave bliver bare bedre og bedre, og det ikke er sjældent at der fanges 
sudere over 3 kg og brasen over 4 kg. Der er dog desværre fortsat langt mellem de lidt større 
gedder, men der er fanget en del i mindre størrelser i maj og juni.  
 
I august blev der på foranledning af Den Hageske Stiftelse gravet en kanal mellem Svanesøen og 
Skydebanesøen, der skulle få vandstanden til at falde for at imødegå oversvømningsrisiko for 
lodsejerne langs Vibevej. Missionen lykkedes idet vandstanden er faldet med minimum 30 cm. 
Foreningen har i processen haft en fin dialog med Den Hageske Stiftelse samt grundejerforeningen 
Vibevej. Det er selvsagt fornuftigt at have en god dialog, når vi er så flittige brugere af De Gamle 
Lergrave. Det er også Den Hageske Stiftelse, der gav os den endelige tilladelse til at regulere 
skarvbestanden efter at Naturstyrelsen havde givet grønt lys. Bjarne Dueholm og Carsten Ryby incl. 
jagthund har haft opgaven med at skyde, og det er blevet til 25 stk i løbet af efteråret. Dette er 
markant flere end i 2021, hvor det lykkedes at skyde 2 stk. 
 
Flåden 
Som det fremgår af skemaet nedenfor er lergravsjollerne dem, der har været benyttet klart mest. De 
fire joller har ikke krævet den store indsats fra bådinspektøren i 2022, men de er dog løbende blevet 
tømt for regnvand. Det ville være fantastisk, hvis flere medlemmer kunne hjælpe her. 
 
Facilitet 2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  
Lergravene (4 joller)  42  107  105  79  122  133 138 
Esrum Sø - Hanna  37  50  55  45  88  72 51 
Alujolle - Asterix  1  1  1  0  7  8 2 
Alujolle - Obelix  4  15  8  4  24  30 7 
Zimba/Miraculix  69  84  78  56  0  38 33 
I alt  148  257  247  184  241  281 231 
 



Der var i sommers udfordringer med et gigantisk hvepsebo i skrænten hvor jollerne i Langesø er 
fortøjret. Henrik Qvirin Reiter fik derfor givet dem gift i et par omgange, så vi håber at problemet er 
løst.  
 
I efteråret så Zlatan en salgsannonce i DBA på jollen, der hørte til huset i sydenden af Langesø. En 
hurtig reaktion sikrede, at vi kunne erhverve jollen for 500 kr. Jens Blom udskifter tofterne i løbet af 
foråret, så den er klar til geddepremieren 1. maj. Den lille snigerjolle, som Zlatan donerede til 
foreningen i 2021 fik i 2022 en tilhørende trailer. Det er forventningen at vi i 2023 skal kunne booke 
den lille jolle og trailer via booking-kalenderen. 
 
Hanna 
Emil Hejberg, Peter Fog Pedersen, Valdemar Lysgaard og undertegnede hjalp med klargøringen af 
Hanna i slutningen af april og den blev søsat planmæssigt af bådinspektør Jens Blom, klar til 
geddepremieren 1. maj. Hanna blev inden premieren suppleret med et sæt downriggere. Der er 
derfor nu gode muligheder for at dørge i den rette dybde efter gedder (typisk 8-10 meter på Esrum 
Sø).  
 
Alujollerne 
Alujollerne Asterix og Obelix har ikke været benyttet meget i årets løb, men bådinspektør Lars Romby 
og Lars Riis Lindevall fandt i september ud af, at Obelix er et godt udgangspunkt, hvis man skal fiske 
havørreder (- og rimter) ved Stevns med udgangshavn i Rødvig. Her har foreningen via 
småbådsklubben SSK en rampebrik, hvilket vi også har til ramperne i Helsingør og Skovshoved samt 
mange flere rundt på Sjælland. Vi har de sidste par år også købt rampekort til Rungsted Havn, men 
da der efterhånden er ganske få, der anvender det, og vi samtidig har adgang til mange andre ramper 
via SSK, har bestyrelsen besluttet at droppe årskortet, der som så meget andet er steget voldsomt i 
pris (fra 1.200 kr. til 2.000 kr.). 
 
Miraculix 
Service- og mekanikerbesøg, der inkluderede skift af styrecylinder, lamper og VHF-antenne m.v., 
forårsklargøring og søsætning blev håndteret af bådinspektørteamet i marts og april og fra 1. maj 
sejlede Miraculix uden problemer indtil den medio december blev trukket op, vinterklargjort og sendt 
til opbevaring. Miraculix har været booket lidt færre gange end året før, men mon ikke at de markante 
prisstigninger på benzin i august-september og ikke mindst dårligt vejr fra september og frem har en 
stor del af skylden. Det er også muligt, at reglen om at man kun må hjemtage en torsk om dagen, kan 
have dæmpet lysten til at komme afsted. Der skal helt sikkert tages revanche i 2023. 
 
Stor tak til foreningens frivillige 
Der er forskning i dag, der viser, at frivillighed og filantropi kan mindske aldringsprocessen. Man er 
ganske enkelt gladere, når man gør noget frivilligt for andre. Det passer jo fantastisk godt til os, da 
vi uden en frivillig indsats ikke har en forening. Derfor skal lyde en kæmpe TAK til alle der i årets 
løb har bidraget frivilligt med stort og småt til foreningens aktiviteter og faciliteter. En håndfuld 
medlemmer skal særligt fremhæves, idet de har ydet en ekstra indsats i 2022. Dette gælder Joachim 
Fabricius og Zlatan Delic, der har været drivkræfter for alle konkurrencer i vore vande. Zlatan var 
også tovholder på julefrokosten, der blev afholdt for første og bestemt ikke sidste gang. En særlig 
tak også til Claus Banholtz, der til konkurrencer og julefrokost bidrog med både præmier samt mad 
og drikkevarer. Bådinspektørerne Ion Hoe Nielsen, Lars Romby Nielsen samt Jens Blom, der i 
bogstavelig forstand holder skruen i vandet for os, fortjener sammen med kasserer Bjarne Dueholm, 
tidligere formand Carsten Ryby og afgående webmaster Ulf Toke også en ekstra tak for året der gik.  



Vi får igen i 2023 brug for frivillig hjælp fra foreningens medlemmer, ikke mindst i forbindelse med 
at vi i år kan fejre 50 års jubilæum. Foreningen blev stiftet 29. marts 1973, men da denne dato ikke 
er optimal i forhold til et udendørsarrangement med mange deltagere, forventer vi at fejringen skal 
afholdes i juni inden sommerferien. Har du lyst til at være med i festudvalget, er du meget 
velkommen til at kontakte undertegnede. 
 
Generalforsamling 2023 
Generalforsamling afholdes torsdag den 23. februar 2023 kl. 20.00 på Nivå Bibliotek. 
 
Generalforsamling 2024 
Næste års generalforsamling forventes afholdt torsdag den 22. februar 2024 kl. 20.00 på Nivå 
Bibliotek. 
  
På vegne af bestyrelsen  
  
Klaus Vestergaard  
Formand  
Nive Å´s Lystfiskerforening  


