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Danske lystfiskere under pres
Det er ikke optimisme, som primært præger dansk
lystfiskeri i øjeblikket. Turbådene på Øresund har
næsten ligget stille i over 2 måneder på grund af en
EU-fredning af torsken i den vestlige Østersø. Ifølge
Bruxelles går Østersøen nemlig helt op til Kullen. Fra
1. april lempes reglerne, og der må hjembringes 1 torsk
om dagen, hvilket næppe er noget, som lokker flere
ud på Øresund. Samtidig konkurrerer vi med skarv og
sæler om de få fisk, der endnu er tilbage. Når dyr og
fugle ikke har naturlige fjender, stiger bestanden voldsomt og da både skarv og sæler æder fisk, kan man på
et tidspunkt risikere, der ikke er føde nok, og så dør dyrene nok alligevel. Det handler ikke om at få udryddet
hverken skarv eller sæler, men om at få bragt balance i
naturen. Mennesket har allerede så stor indflydelse på
denne, at vi må agere for at genoprette balancen, selv
om sæler ser nuttede ud, og skarven er en spændende
fugl. Det er naturpolitik på et højere plan, vi nok ikke
kan ændre på.
Som om det ikke er slemt nok, konstaterede man i
efteråret et forhøjet indhold af PFOS i Mølleåsystemet.
Det anbefales derfor, man ikke spiser fisk fra søerne
i Mølleåsystemet indtil forureningskilderne er fundet

og belyst. Kommunerne langs Mølleåen er derfor gået
sammen om at forsøge at finde kilderne. Hvor længe
der har været et forhøjet indhold af PFOS ved man
ikke, men skarven ser ikke ud til at være påvirket af
det forhøjede indhold af PFOS. Den skarv jeg så på
Bagsværd Sø forleden dag, så nemlig hverken sløj eller
bleg ud. Anbefalingen om ikke at spise fisk fra søerne
ophæves næppe før koncentrationen og forureningskilderne er nærmere belyst. Det kan være, vi skal hjælpe
med at skaffe fisk til undersøgelserne, men det hører vi
nok nærmere om, når vi kommer længere frem i tid.
Apropos tid, så er den heldigvis noget, ingen kan
regulere. Dirch Passer sagde en gang i en monolog:
”Hvem siger, vi får noget forår?” Bare rolig! Det får vi!
Fiskesæsonen starter uanset om PFOS og skarvbestanden på søerne forsøger at stikke en kæp i fiskehjulet
eller ej. April skal anvendes til at få orden på stationerne og klargøre bådene. Fra 1. maj skal vi ud, lufte
fiskestangen, og nyde det forhåbentligt gode vejr. LF
tilbyder masser af faciliteter og muligheder. Benyt dem
i Danmarks bedste forening for lystfiskere.
Red.
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Sneglehusets hvem, hvornår og sandsynligvis
– En fortælling der bringer mange overraskelser

På vores lille hyggelige station i det sydvestlige hjørne
af Vejlesø står en meget usædvanlig bygning – et sneglehus. Bygningen har dog på ingen måde lighed med
et sneglehus, men hedder blot ”Sneglehuset”. Huset
gennemgik en renovering for omkring 12-13 år siden,
og i den anledning skrev den daværende opsynsmand
i Lystfiskeri-Tidende, at huset formodentlig var bygget af forlagsdirektør Ernst Bojesen, hvilket blev understøttet af den daværende leder af Søllerød Museer,
Niels Peter Stilling. Men er det nu også rigtigt?
Jeg havde godt hørt tesen om, at det var noget familie til sølvsmeden og designeren Kay Bojesen, der
havde opført huset. Så det var ikke nyt. I min vanlige
granskning af foreningens fortid, faldt jeg fornylig over
en artikel i Lystfiskeri-Tidende fra 1920, som handlede
om den allerførste fangst af en sandart i LF’s vande.
Fisken var ikke imponerende. 1130 gram og 54 cm
lang. Den var blevet genudsat i dag, men indbragte
dengang den stolte fanger, Carl Bang, både sølvmedalje
og hæder. Det var imidlertid ikke det, der vakte min
interesse. Det var oplysningen om at ”fangsten skete
i Vejlesøs sydvestlige side, cirka 10 meter fra rørene
ud for ”Hr. Bojesens villa”. Nu lyder ”villa” i nutidens
ører meget eksklusivt og mondænt, men betyder blot
et fritliggende hus med have omkring, så det var måske
i stedet for at skrive hytte eller lysthus. Så nu var det på
plads. Ingen tvivl om at den pågældende villa var Sneg-

lehuset, men hvilken Hr. Bojesen taler vi om?
Et opslag i det offentlige BBR-register viser, at bygningen er opført i 1917. Det kan man imidlertid ikke
altid stole på. Oplysningerne i registeret er baseret på
den daværende ejes oplysninger i 1980, så både byggedato og arealoplysninger kan i mange tilfælde være
behæftet med nogen usikkerhed. Oplysningerne om
opførelsesåret 1917 kan måske hænge sammen med,
at den første servitut på ejendommen er lyst i 1917.
Samme servitut er imidlertid lyst på de øvrige ejendomme på Vejlestien, så det kunne godt tyde på, at de
første sommerhuse er begyndt at skyde op i den lavereliggende del af søen omkring 1910-1920, hvor der kun
er cirka 20 cm ned til grundvandsspejlet.
BBR-oplysningerne bragte mig ikke videre i opklaringen om, hvilken ”Hr. Bojesen”, vi havde med
at gøre. Derfor anvendte jeg udelukkelsesmetoden.
Første forslag var Ernst Bojesen. Han havde med mellemrum været medlem af LF, og var blandt andet den
første der fangede en ”medaljegedde” i Vejlesø helt tilbage i 1891. Han var en foretagsom mand, direktør
for Gyldendal, med masser af initiativer og altid med,
når der skulle være fest i gaden. Han var blandt andet
initiativtager til det satiriske hæfte ”Blæksprutten”. Var
én af de første, som byggede et hus på Dronninggårds
jorder, men at han skulle have bygget Sneglehuset lød
ikke sandsynligt, hvis det skulle havde været i 1917.

I et hjørne af Sneglehuset er placeret et das. Det findes
ikke mere, men døren eksisterer stadig, selvom den er
blændet.

Adkomstbladet i den gamle tingbog. Her kan man se
ejerforholdet, siden Kay Bojesen solgte Sneglehuset og til
blev købt af Svend og Hans Jensen.
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Samarbejdet mellem Kay Bojesen
og Jens Jacob
Bregnø fremgår af
denne annonce fra
1917. Hvor kønt
produktet er, kan
man altid få en
god diskussion om.
Som det fremgår, var der havsnegle omkring Kay Bojesens logo. Kay staves her Kaj, hvilket er i overensstemmelse med hans navn i kirkebogen ved dåben.

Han ville på det tidspunkt være næsten 70 år. Ville han
bygge et lille træhus ved bredden af Vejlesø uden moderne faciliteter som toilet og rindende vand? Næppe!
Han havde desuden opført et større landsted i området
omkring 1890, kaldet ”Højbo”, hvor han residerede
om sommeren. ”Højbo” er væk i dag, men Ernst Bojesen har fået en vej i området opkaldt efter sig.
Derfor kiggede jeg i de gamle indscannede håndskrevne tingbøger, som findes på Rigsarkivets hjemmeside. De går i nogle tilfælde tilbage til 1927, men det
kan være lidt svært af finde oplysningerne, hvis ikke
man har en fornemmelse af, hvordan de gamle tingbogsblade er opbygget. Her viste det sig, at en medarbejder på dommerkontoret i Lyngby, på et tidspunkt,
med store bogstaver, på adkomstbladet havde tilføjet
”Sneglehuset”. Ellers kunne jeg se, at en Nielsen i 1933
havde solgt ejendommen til to mænd, der bar de gode
danske kongenavne Hans og Svend. Efternavnet var
Jensen, så der var jo rigtig mange, som kunne komme
i spil. De to mænd havde i 1979 videresolgt ejendommen til LF for 100.000 kroner. Det sidste var ingen
hemmelighed.
Den historiske spade måtte atter findes frem, og
et endnu dybere spadestik måtte tages. Før 1927 blev
adkomster og panterettigheder noteret i skøde- og panteprotokollerne. I protokollen for Københavns Amt
Nordre Birk fandt jeg de oplysninger, jeg søgte: Også
her var noteret ”Sneglehuset”, og sort på hvidt stod følgende historik om ejerskabet:

27. juli 1921: sælger Kay Bojesen ejendommen til Kay
Nielsen.
17. juni 1930: overtager Salgsinspektør Svend Magnus Hartmann Nielsen ejendommen for 4.000 kroner.
23. september 1933: køber Svend og Hans Jensen
ejendommen for 3.500 kroner. Desuden giver de 500
kroner for inventaret.
Hvornår Kay Bojesen havde købt ejendommen, stod
der intet om.
Så søgte jeg i Rudersdal Kommunes byggesagsarkiv, hvor fandt jeg både tegninger og en byggetilladelse.
Hvad der var mere interessant, og måske kunne opklare mysteriet om Sneglehusets helt særegne udsmykning
var, at der på grunden, som på daværende tidspunkt
udgjorde næsten hele Vejlestien, allerede i 1917 var opført en hytte, som tilhørte den kendte billedhugger og
billedskærer Jens Jacob Bregnø. Han og Kay Bojesen
havde i den periode et nært professionelt samarbejde
og samtidig et personligt venskab, da Bregnø havde
fået tilladelse til at opføre en lille hytte på Kay Bojesens
grund. Hytten er nedrevet for mange år siden, og findes kun som en skitse i byggesagsarkivet.
Bregnø var oprindelig uddannet snedker og billedskærer. Kay Bojesen var sølvsmed og blev først adskillige år senere kendt for sine træfigurer. Bregnø derimod
var kendt for sine skulpturer af voluminøse mandsfigurer. Blandt andet af Samson og Sisyfos. Døren til
Sneglehuset bærer netop en udskæring af en meget
muskuløs mandsfigur, så det kunne sagtens være Bregnøs værk. Umiddelbart vil jeg tro, det er Kong Neptun,
som roder med sin fork i havet eller måske hans græske
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mange retninger, og meget tyder på, at det er Bregnø,
som står bag. Der er ingen ”rød tråd” i arbejderne, som
mere bærer præg af at husets udsmykning har været en
”fest”, hvor alt blev prøvet af.
Nu kunne historien være endt her, men hvad med
Svend og Hans Jensen? Ejerne som solgte ejendommen til LF. I byggesagsmappen fra kommunen fandt
jeg en ansøgning fra 1943 om tilladelse til opførelse af
en mindre bygning på grunden. I den anfører Svend
og Hans, at de som børn sejlede på søen, da deres far
havde en ejendom på Dronningholmsvej med adgang
til Vejlesø. Ved en nærmere granskning viser det sig,
at deres far hed Niels Johan Jensen, var fabriksbestyrer
på Galle og Jessen og mangeårigt medlem af LF. Min
nysgerrighed måtte stilles, for hvem var denne Niels
Johan Jensen? Af kirkebøgerne kan man læse, at han i
1902 giftede sig med datteren til sukkerfabrikant Hans
Jessen, hvilket måske forklarer hans status som fabriks-

Wilhelm Emilius Jensen. Medlem med mange familierelationer til LF. Her på et foto fra Lystfiskeri-Tidende
i 1901.
modsvar Poseidon. I samme periode anvendte Kay Bojesen et sømærke, en bøje omkranset af havsnegle, som
logo på sit brevpapir, så der er meget som tyder på, at
der er tale om en havgud.
Formodentlig inspireret af disse snegle, blev de på
grund af husets beliggenhed, omdannet til havesnegle.
Et træsnit på den gavl, som vender ud mod Vejlestien,
bærer navnet ”Sneglehuset”, og er udstyret med to snegle siddende på et skræppeblad. De udveksler et kærligt
et kys. Hvorfor så det? Årsagen kunne være, at netop i
1918 oplever Kay Bojesen sit livs kærlighed. Nogle år
forinden er han blevet separeret, og i juli 1918 får han
bevilget skilsmisse. Samtidig blomstrer kærligheden til
Erna, som han bliver gift med d. 8. februar 1919, og
samme år 8. september ser sønnen Otto dagens lys. En
tid med fart på for Kay Bojesen. Selv storken kom for
tidligt. Billedskærerarbejderne på Sneglehuset peger i
19284

Sneglehuset.

To havesnegle udveksler et kærligt kys. I midten en solopgang der måske varsler en begyndelse på Kay Bojesens
nye liv.

bestyrer. Kirkebogen giver også oplysning om, at Niels
Johan Jensens far var kobbersmedemester Vilhelm
Emilius Jensen. Den skarpe iagttager af LF´s historie
vil så vide, at Vilhelm Emilius Jensen var et højt skattet
medlem af LF, der kom meget på stationen i Holte,
og beskrives som et meget generøst menneske. Blandt
andet donerede han hele 100 kroner, da LF købte ejendommen Vejlesøvej 16 i 1898. Beløbets størrelse sættes
lidt i relief, når man hører, at grunden kostede 1.200
kroner. Vilhelm Emilius blev ved sin død i 1901 omtalt
som en god og brav kammerat, men hele verden bør
sige ham mange tak. Forklaringen følger her:
I 1883 sad professor Emil Christian Hansen på
Carlbergs Laboratorier i Valby og arbejdede med rendyrkning af gær. Hidtil havde ølbrygning været lidt at
et lotteri. Ofte blev en brygning mislykket på grund af
en dårlig gærkvalitet. På Carlsbergs laboratorier var det
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lykkedes Emil Christian Hansen at isolere en gærcelle,
og man skulle i den fremtidige proces bruge et apparat
til rendyrkning af gæren. Den opgave blev overdraget
til Vilhelm Emilius Jensen. I 1887 leverede han det første apparat leveret til Gl. Carlsberg, det næste gik til Ny
Carlsberg, nr. 3 til Tuborg og så videre. I 1928 havde
virksomheden fremstillet og leveret 200 apparater til
hele verden. Hverken Carlsberg eller Vilhelm Emilius
Jensen tog patent på deres opdagelse, så alle ølbryggere
kan i dag takke dem for det gode øl.

Døren til Sneglehuset: Er det Kong Neptun der roder
med fokken? Små havsnegle eller havdyr med stirrende
øjne omgiver den ovale ramme.

Døren til dasset er udsmykket med et hovedet af en kat.
Ingen har næppe tidligere tænkt over at munden på katten var udformet som et hjerte, som tidligere altid prægede døren til ”det lille hus”. Kattens tænder har forvirret
iagttageren.
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Kobbersmedemesterens 2 børnebørn kan LF takke
for, at de i 1979 solgte Sneglehuset til LF. Faktisk havde
de 2 år forinden tilbudt kommunen at købe ejendommen, men fortrød i sidste øjeblik. Næste gang man
træder ind gennem porten på stationen i Holte, bør
man måske lette lidt på fiskehatten, tage en slurk øl og
skænke Vilhelm Emilius en venlig tanke. En mand der
har betydet meget for både LF og øllet. Sluttelig bør
det vel nævnes, at kobbersmedemesteren også havde en
datter. Hende bortgiftede han i 1899 til Kai Hjalmer
Kiellerup som var LF en god kasserer i over 30 år, ligesom han i 19 år redigerede dette Tidende. Et kæmpe
arbejde som gjorde, han blev udnævnt til æresmedlem
i 1931.Så selv mange år efter sin død havde Vilhelm
Emilius Jensen en eller anden finger med i spillet, når
det drejede sig om LF.
LF-arkæologen

Husk nu vore medier når…
Fotos: Thomas Darrell

Det er sagt og skrevet så mange gange før. Men det siges åbenbart
ikke nok. Har du gættet hvad det er der er sagt?
Hvis ikke så kommer svaret her: ”Husk nu medierne når du
er på fisketur”!
Du er medlem af en unik forening med mange traditioner
i bagagen. I dag har vi både foreningsblad og hjemmeside. Vi
er gammeldags men følger også med tiden. Tag nu LystfiskeriTidende som du sidder med i hånden. Der er med udgangen af
marts lavet ikke mindre end 19278 sider, og med dette nummer
16 mere. Bladet skriver ikke sig selv, det har det aldrig gjort, men
et faktum er, at det er meget svært at få medlemmerne til skriveblokken. Lystfiskere har åbenbart det meste i munden, for det
er ikke svært at fortælle om turen og fisken som bare var enorm
kæmpestor (her burde så være et billede af lystfiskeren med armene slået HELT ud til begge sider, men billeder er også meget
svære at få fat på!).
Vi er sultne efter stof og billeder. Vi lokker endda med ”enebærdrik” for det bedste forsidebillede. Du er sikkert også sulten
efter at komme på vandet igen her til sæsonstart, så lad os hjælpe
hinanden: Husk mobilen, snup et par stemningsbilleder samt et
af trofæfisken, og send lidt ord krydret med et par af de fine billeder til medierne.
Thomas Darrell har været medlem af foreningen i mange år,
og han har altid kameraet med på tur. Redaktionen modtager
jævnligt billeder fra Thomas, og det sætter vi stor pris på.
Stor tak til Thomas for de fine billeder.
Red.
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LF præmiefisk pr. 1. marts 2022
Aborrer:
Dato:

Fanger:

Vægt:

Fiskevand:

Redskab/metode:

Fanger:
Rasmus D. R. Petersen

Vægt:
7,610

Fiskevand:
Søndersø

Redskab/metode:
Wobler

Fanger:

Vægt:

Fiskevand:

Redskab/metode:

Gedder:
Dato:
26.02.

Sandarter:
Dato:

Foto: Steen Lyngsø 26.02.2022
Regn, rusk og blæst har aldrig været noget der lokkede
folk af huse og ud på søen, så da februar og vinteren
omsider viste sig for sin allerbedste side, lokkede det
Rasmus Petersen på Søndersø.
Betingelserne var optimale. Høj februar sol og næsten ingen vind. Faktisk var der så meget sol på himlen,
19288

at meteorologerne ikke havde registeret så mange solskinstimer på en enkelt dag siden 9. september sidste år.
Rasmus blev belønnet for sit initiativ og fangede på
en wobler en fin gedde på 7,61 kg. Tillykke til Rasmus
med året første præmiefisk.
Per Ekstrøm

Søndersø
geddekonkurrence
Søndag d. 8. maj afholdes
geddekonkurrencen
på Søndersø

Der serveres morgenmad kl. 7.00. Herunder
kommer alle fiskeaftaler
på plads. Man skal selv medbringe
kaffe eller the. Fiskeriet starter kl. 8.00.
Der fiskes i fire timer fra kl. 8.00 til kl. 12.00.
Herefter indvejning på broen hvor vinderne
findes.
Der vil ikke blot være adskillige grejpræmier til de tre
største gedder, men det medlem der fanger den største,
vil blive pudsemester af den smukke vandrepokal for det
næste år.
Tilmelding efter princippet ”først til mølle” til:
torbencarmes@gmail.com eller mobil 61 70 90 50.
andrereichhardt@msn.com eller mobil 60 37 20 21.
Vel mødt
Torben og André
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BILLEDKORT
Naturportrætter i akvarel af fisk, skaldyr, træer og planter i 1:1 fra den danske og nordiske natur.
Nu som billedkort til billedvæggen, som gave eller som en hilsen. Se udvalget på www.nordic-reflections.dk
LF-særpris: -10%. Skriv LF2022 ved bestilling.
Billedkort i størrelse 15x21 cm.
trykt på Svanemærket karton.
Kort uden ramme, frit valg
1 stk. 45.3 stk 120.5 stk. 180.Følg på Instagram og få
to kort u/b oveni din bestilling.
Skriv en hilsen med LF2022.

Skifteramme i massiv eg + 5 stk. kort
efter eget valg 280.-

Skifteramme i massiv fyr i sort + 5 stk. kort
efter eget valg 265.-

www.nordic-reflections.dk · info@nordic-reflections.dk · +45 2013 4947 · Instagram
5% af indtjeningen går ´Retur til natur´ og støtter pleje og genopretning af nordisk natur.

Facebook

Lystfiskeriforeningen anno 1886
HUSK at melde jer ind i vores Facebookgruppe, så I ikke går glip af aktiviteter,
konkurrencer mm. i foreningen.

Seniorgruppen:
Ole Hjardemaal,
Farum Hovedgade 43 B,
3520 Farum.
Telf.: 4043 4395

Læs om seniorerne på www.lystfiskeriforeningen.dk
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Kæmpegedde fra gammelt LF-vand
Larsen, og fiskemakkeren Dennis havde besluttet, at
Fra vores opsynsmand på Tissø Gorm Siiger, har vi
søndag d. 6. februar var den perfekte dag for en tur
modtaget en fangstrapport om en gedde på 15 kg fra
på Tuel Sø. Der var ganske godt gang i vinden, men
Tuel Sø. Ikke fordi det er Gorm som selv har fanget
fra den ”rigtige retning”. Ude på søen viste ekkoloddet
den, men fordi Gorm er den type lystfiskere, der glæstore stimer af byttefisk, så det var bare at komme i
der sig på andres vegne, når de fanger en flot fisk. Sågang med at fiske. Der blev agnet op med små skaller,
dan husker jeg, Gorm altid har været, siden jeg som
som egentlig var tiltænkt søens sandarter, men pludjuniormedlem i Valby Sportsfiskerklub for over 50 år
selig krøllede en af stængerne sammen, og en gevaldig
siden for første gang mødte Gorm.
fight tog sin begyndelse. Efter nogle vilde udløb, kom
Tuel Sø, hvor fangsten skete, er faktisk gammelt LFder mere ro på, og et stykke ude i overfladen kom en
vand, selvom det ligger over 100 år tilbage. Fra 1910 til
solid gedde til syne. Dennis styrede båden hen mod fi1913 havde LF nemlig fiskeretten i Sorø Søerne, men
sken og fik med et sikkert tag lempet ”madammen” op
den blev opgivet, da benyttelsesgraden var meget bei fangstnettet. Vægten stoppede først ved 15 kg. Målegrænset. Først og fremmest fordi det var svært at komme
båndet røg ud på 125 cm og omkredsen viste 62 cm.
dertil. De færreste havde bil, og Jernbanestationen i Sorø
Efter en hurtig fotoserie blev gedden nænsomt lempet
ligger cirka 2 kilometer syd for byen. Skulle man til Tuel
tilbage i sit rette element. Forhåbentlig undgår den erSø, måtte man videre fra Sorø Landstation med lokalbahvervsfiskerens gællegarn, så den kan videreføre søens
nen, Sorø-Vedde Banen, til Pedersborg Station eller Sorø
geddebestand. Det er også ny sørekord. Den tidligere
Bystation. Alternativt have en aftale med en lokal vognrekord blev sat af Ulrik Nielsen for 21 år siden. Da
mand eller en person med en hestevogn. Faktisk tegnede
vejede gedden 11,95 kg.
vores altid aktive sekretær, Otto Wolff, på det tidspunkt
Derfor et kæmpe tillykke til Allan for den rigtig
et kort med dybdekurver over Sorø Sø, mens Tuel Sø
flotte fangst. Det er sådan en fisk vi alle drømmer om.
blot var angivet med dybdeangivelser på enkelte punkter
Sidst men ikke mindst tusind tak til Gorm for at delaf søen. Kortet blev udarbejdet på grundlag af Dr. Phil
agtiggøre os i begivenheder udenfor vores egne fiskeHoffmeyers kort. Hoffmeyer havde nemlig på det tidsvande. Det er ægte lystfiskerånd.
punkt forpagtet fiskeriet i søerne. Øl kunne fås hos ledTidendes Udsendte
vogter Chr. Hansen i Hjortenæshuset til indkøbspris, da
LF havde deponeret en beholdning
af øl der. Hvad man dog ikke gjorde
for medlemmerne den gang.
I 1931 fik LF igen båd i Tuel
Sø, men den blev atter opgivet, da
der i løbet af året kun havde været
8 tegninger. Største gedde, der blev
noteret i rapportbogen det år, var
på 8 pund, men inspektøren, Ove
Blumenhagen, havde haft en gedde
efter sin spinner, som han anslog til
15-20 pund. Nu tilhører lystfiskerretten Sorø Lystfiskerforening, og
jeg har set, de har en kopi af Otto
Wolffs gamle kort hængende på
væggen i deres klubhus ved Sorø Sø.
Om det er efterkommere efter
førnævnte gedde, vides ikke, men
vores inspektør på Tissø, Allan
Flot, flot gedde. Stort tillykke til Allan.
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Husk foreningsånden
Kære LF’er.
Jeg vil gerne benytte dette eksempel til at minde alle Brave
om, at man kun er Brav, og sit LF medlemskab værdigt,
hvis man agerer i foreningens ånd. Dvs. er en god kammerat og hjælper med at passe på foreningens materiel.
Båd 24 på Bagsværd Sø havde tilsyneladende ikke
været i brug et stykke tid, og var efterhånden fyldt godt
op med frisk vand fra oven. Vand som Bagsværd Sø’s
fisk sagtens kunne bruge under bugen.
De to andre Bagsværdbåde var øset, og havde tilsyneladende været benyttet af medlemmer alt imedens
det både regnede og blæste.
Undertegnede er forundret over, at ”ingen” så det
nødvendige i at tømme den oversete båd 24 undervejs,
så den ikke skulle ende som et flydende badekar.
Benytter man en LF station, er det i foreningens
interesse at hvert medlem har øje for hele vores anlæg.
Hvis man er forhindret i selv at gøre det nødvendige, så
kan inspektøren kontaktes.
Kontaktoplysninger findes på hjemmesiden under
fiskevande.
Inspektøren er ansvarlig for stationen, og yder frivilligt arbejde i mange henseender, men det er ikke
dennes opgave at sidde på spring med øsekarret hver
gang det har regnet.
Foreningen er afhængig af at vi alle hjælper til på
stationerne i stort og småt, samt ved at kontakte inspektøren og tilbyde hjælp.
Bo Guldager
Næstformand

Forsiden
Sneglehuset, det lille
træhus ved bredden af
Vejlesø. Billedet er tredje
kandidat til årets forsidebillede. Fotografen afsløres i Januar / Februar
nummeret 2023.
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Foto: Pierre Lundby Jensen 27.02.2022

Fangststatistik
Den samlede fangst fra foreningsbådene 2021
Den samlede fangst fra foreningsbådene 2021

Ferskvand

Station

Arresø
Bagsværd Sø
Bavelse Sø
Buresø
Esrum Sø
Farum Sø
Furesøen Frederiksdal
Furesøen Holte
Gentofte Sø
Gyrstinge Sø
Haraldsted Sø
Lyngby Sø
Sjælsø
Søllerød Sø
Søndersø
Tissø
Tystrup Sø Flodevig
Tystrup Sø Vinstrup
I alt

Både
Kvitt.

21
138
13
93
577
46
373
382
77
100
123
287
159
31
259
281
26
48
3034

Stk.

0
0
0
9
13
1
1
7
2
6
0
10
4
0
4
21
4
1
83

Gedde
Kg

0
0
0
20,5
46,7
2
5
17,9
6
16,5
0
29,8
13,5
0
19,2
76,5
9,5
3
266,1

Aborre
Stk.
Kg

Uds.

0
63
32
55
469
22
510
353
34
120
197
304
332
10
275
721
43
53
3593

0
0
0
8
126
25
39
7
0
1
2
0
14
0
28
160
9
0
419

0
0
0
?
?
5,2
12,3
2,2
0
1
0,9
0
3,9
0
9,8
84,8
2,7
0
122,8

Ål
Stk.

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
8

Kg

0
0
0
0
1,2
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
5,2

Stk.

0
7
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
2
22

Sandart
Kg

0
16,2
0
0
0
0
6,3
0
0
0
0
0
0
0
0
56,2
0
5
83,7

Uds.

9
34
0
0
0
0
4
3
0
0
0
0
0
0
0
15
0
1
66

Stk.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Karpe
Kg

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Uds.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Stk.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Suder
Kg

Uds.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Brak og saltvand
Station

Præstø Fjord
Rungsted Havn
I alt

Både
Kvitt.

1
63
64

Gedde
Stk.

0
0
0

Aborre
Stk.

1
0
1

Ørred
Stk.

0
0
0

Under gennemgangen af statistikkerne til denne opgørelse, har der vist sig at være et par taste og regnefejl.
Dette beklager jeg meget. Det er dog rettet i den samlede oversigt. Dog kan der uforvarent have sneget sig
usikkerheder ind, idet det ikke altid har været helt let
at tyde rapportbøgerne.
Der skal gøres opmærksom på at der er manglende
rapportbøger for:
Juli: Bavelse Sø og Tystrup Sø Flodevig
Oktober: Arresø, Bavelse Sø og Furesø Holte.
Kommentarer til de enkelte måneder kan findes i Lystfiskeri -Tidende fra juni 2021 til og med marts 2022.
Stigningen gennem de sidste år, der i 2020 toppede
med 3635 bookninger, har ikke helt kunne holde, idet
der for 2021 er registreret 3098. Samfundet, der ikke
som i 2020 har været så hårdt ramt af corona, har måske betydet at flere medlemmer har været arbejdsramt.

Torsk
Stk.

0
93
93

Sej/Lubbe
Stk.

0
3
3

Sild
Stk.

0
60
60

Hornfisk
Stk.

1
34
35

Fladfisk
Stk.

0
20
20

Makrel
Stk.

0
51
51

Måske ligger niveauet for foreningen omkring de 3000
bookinger. Det må de næste år vise.
Ellers kan det konstateres at hvert eneste medlem har
været på ca. 3,7 fisketur, (antallet af bookninger divideret med antallet af medlemmer), så der burde være muligheder for en meget højere benyttelsesgrad end nu.
Med hensyn til fangsterne har hvert medlem fanget
4,5 gedde hvoraf 2,25 % (83 stk.) er hjemtaget til konsum. Dette betyder samtidig at ca. 98 % er returneret.
Der må stadig være masser af gedder til at fiske på.
Det er tilsyneladende stadig svært for medlemmerne at veje aborrerne på visse søer, så det er ikke muligt
blot at estimere de fangne aborres vægt.
Sandarten har ikke imponeret med en samlet fangst
på 88 fisk hvor 25 % er taget hjem til spisning.
Og hvor jeg glæder mig til at komme ud på søerne
nu når foråret banker på igen.
KN 286
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