
Formandens beretning 2022 

Kære Køge Sportsfiskerforening 

KSF har en lang historie i hvilken vi kan følge de mange store forandringer der er sket i Danmark de 

sidste årtier. Mange foreninger er kommet til de sidste ca. 80 år, flere er gået i sig selv. Tiden i dag 

er en anden end den var i går, og fremtiden vil byde på nye udfordringer men også nye 

muligheder. Her vil jeg skitsere et par stykker der kan være interessante for KSF at forholde sig til. 

Der er kommet øget fokus på biodiversitet, bl.a. fisker vi i dag i en pilotnaturpark når vi fisker i 

Tryggevælde å. Baggrunden for den øgede fokus er desværre at en del arter er presset pga. for få 

levesteder, hvilket gør naturen og frem for alt adgangen og udnyttelsen af den til et 

stridsspørgsmål, som vi forholder os til som forening. Vi skal som forening kontinuerligt adresserer 

det store ønske fra mange interessenter, der ønsker at bruge naturen som kulisse for deres 

aktiviteter. 

Vi skal derfor værne om naturen og passe på vores fiskebestande, så øget fokus på genopretning 

af natur, vil have stor prioritet for KSF i årene der kommer. 

Vores igangværende aborre projekt er et godt eksempel på et ønske om øget fokus på at beskytte 

og genophjælpe en fiskebestand. Ud fra de data vi har indtil videre, kan vi konstatere at 

aborrebestanden i Køge å for nuværende har det fint, mens bestanden i Tryggevælde å stadig er 

presset. Bestanden kan tælles i få tusinde.  

Der er fundet fisk der er mærket i en å i en anden å. Sågar er der fanget en aborre i Sverige som er 

blevet mærket i Køge å. Det vil sige at aborrerne kan finde på at svømme langt omkring, hvilket er 

helt almindeligt for enkeltindivider. 

Hvorvidt bestandende er én samlet bestand, eller fiskene blot fouragere hos hinanden, eller få 

enkeltindivider forvilder sig ind hos hinanden, er det dog for tidligt at sige noget om. Det vil de 

kommende dna-analyser forhåbentlig belyse. 

Sammenholdt med de nye nationale fredningstider, der betyder øgede fredningstider for Havørred 

og Gedde i ferskvand, uhensigtsmæssigt rovfiskeri samt aborreundersøgelsens foreløbige 

antagelser, har bestyrelsen indført begrænsninger på fiskeriet i Tryggevælde å gældende fra den 

01.01.2022. På nær for skallen vil det kun være tilladt at hjemtage 1 fisk per art per dag.  

Som noget nyt er vil bestyrelsen fremover involverer sig mere i hvad der foregår ude i havet. 

Derfor har KSF meldt sig ind i Køge Bugt Stenrev, der har som primært formål at udlægge sten i 

Køge bugt, men også i et samarbejde med kommuner, naturforeninger med flere, og naturligvis 

KSF, skabe opmærksomhed om naturen i havet, for at beskytte den og ophjælpe livet i havet.  

Det forgangne år har været endnu et godt år for Køge Sportsfiskerforening Vi har igen 

medlemsfremgang og nærmer os nu 500 medlemmer. Det stiller krav til KSF om hele tiden at 

udvikle sig, hvilket gør de mange frivillige ildsjæle til en meget vigtig faktor. Jer frivillige gør en stor 

indsats. Det skal i have en stor tak for!  

Med så mange nye medlemmer, ser bestyrelsen også aktiviteter arrangeret af medlemmer som 

værende en vigtig faktor i at fastholde- og udvikle KSF. Det kan vi se bl.a. i junior, kyst og 

 



havudvalget. Når flere medlemmer af KSF laver aktiviteter, får vi alle sammen flere tilbud for vores 

kontingentpenge, hvilket er med til at skabe en dynamisk og spændende forening.   

2021 var også året hvor vi kunne tilbyde KSF medlemmer nyt fiskevand. Således kan du nu fiske i 

ca. 800 meter nye fiskevand i naturskønne omgivelser ved Strøby kirke. 

Som det sikkert er KSF´s medlemmer bekendt arbejder bestyrelsen med at finde et nyt klubhus, da 

vores nuværende faciliteter langt fra er optimale. Det vil vi arbejde koncentreret videre med i 

2022. 

Vores medlemskort vil i 2022 få et nyt udseende. På forsiden vil der være de sædvanlige 

medlemsdata, men på bagsiden vil dit medlemskort fremover være et kontrolkort. Med den 

forandring ønsker bestyrelsen et øget fokus på kontrol, og med tiltaget har vi gjort det lettere for 

KSF-medlemmer at komme i gang med at kontrollerer kort. Alle medlemmer af KSF har allerede i 

dag ret til at kontrollerer dag – og medlemskort ved de fiskevande hvor vi har fiskeret. 

Køge Sportsfiskerforening æresmedlem Holger Klausen er afgået ved døden d. 21.3.2022. Holger 
var i mange år en af de drivende kræfter i KSF. Både som bestyrelsesmedlem, som fast dirigent på 

årets generalforsamling og som arrangør af mange foreningsture og arrangementer. Det var altid 
hyggeligt når man var sammen med Holger. 

Holgers hjerte brændte for flere fiskeformer – sø og å fiskeriet men især havfiskeriet.  
Holger nød at fiske i åen. At mede aborrer gav ham mange oplevelser og gode måltider. Han 

elskede aborre filletter.  
Vigtigst af alt var Holger bare et fantastisk menneske, som med sit smil og sit mojn bare var det 

naturlige samlingspunkt. Han var fantastisk til at inkludere alle, unge som gamle og alle de 
indsatser han gjorde for KSF, gjorde at ham blev udnævnt til foreningens hidtil eneste 

æresmedlem. Holger blev 83 år.  
Æret være Holgers minde 

Igen i 2022 har KSF fået nyt fiskevand. Denne gang har vi fået de sidste 300 meter fra vores 

nuværende zone 7 og ned til broen. Ikke alene har vi fået et fantastisk Rimte og Havørred spot, 

men vi har ligeledes bundet den nuværende zone 7 sammen med parkeringspladsen, hvilket 

runder et fantastisk område af, og giver KSF`s medlemmer nogle unikke fiskemuligheder i den øvre 

del af vores fiskeområde i Tryggevælde å. 

Kære KSF 

Endnu et godt år er gået. Jeg er stolt over vores forening. I den forbindelse vil jeg gerne takke 

bestyrelsen. I gør en kæmpe positiv forskel.  

Tak for ordet. 

Den glade formand 

 

 


