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Indgangen til det nye år var præget af store tanker og forhåbninger om det forestående projekt med rrestaurering og oprettelse af 
gydebanker, som dog skulle vise sig at støde ind i flere problemer. Herom senere.

Hvor jeg tidligere var eneste medlem af ”udvalget”, startede vi ud med at være tre mand. Bo Beckmann og Lars Bo havde meldt 
sig som interesserede, sidstnævnte valgte dog  senere at trække sig.

Da Bo er biolog var det oplagt at vi fik lavet en faunaundersøgelse i åen på stykket der er udset til vandløbsrestaurering. Dette 
foregik den 6. april. Resultatet bedømte vi til at ligge i klasse 5-6 ud af 7. På samme tidspunkt havde jeg haft  kontakt til Søren 
Knabe fra Vandpleje Fyn, for at bestille en bestandsanalyse af af samme område.

Herfra begyndte det at gå skævt.
Der indløb pludselig oplysninger om at lodsejerne havde ansøgt kommunen om anlæggelse af vådområder i samme områ-
de som vi planlagde restaurering. Dette havde den følge, at kommunen stoppede det videre forløb, indtil der var blevet lavet 
forundersøgelser. Det skal siges i den forbindelse, at lodsejerne ikke havde nogen anelse om, at det kunne få indflydelse på vores 
projekt. Den 10. april havde vi - ved åen - et lille møde med kommunens folk. Tilstede her var Bo Beckmann, Erik Balking og 
undertegnede. Plus et par representanter fra Vandpleje Fyn.
Det blev hurtigt klart, at vi godt kunne forberede vores projekt med spuling af tilsandede gydebanker og fjernelse af overflødig 
plantevækst. Men at det, på grund af usikkerhed om, hvad der skulle ske omkring vådområdeplanerne, var nødvendigt at udsky-
de øvrige tiltag.

Den 22. april fastlagde vi derfor en dato (27.-28. maj) til spuling/opretning af gydebanker. Det var selvfølgelig meningen at der 
skulle arbejdes med dette begge dage. Men igen blev vi ramt af uheld: Spulepumpen faldt i vandet - det kunne den ikke holde til 
- og gentagne forsøg på at få den igang, mislykkedes.
Alt var dog ikke negativt. Der var stort fremmøde af medlemmer, som kæmpede hårdt i sommervarmen, og der blev lavet et 
godt stykke arbejde på en del af åstykket. Ved den lejlighed fik vi yderligere et indblik i at faunaen nok var endnu bedre en de 
første undersøgelser viste.  Det som i første omgang trak lidt ned var udeblivelse af Slørvingelarver, men under arbejdet var der 
pludselig flere vingebårne af slagsen. Ydermere blev der også set en ferskvandslambret, så samlet set kunne vi opgradere fau-
naklassen til et flot syvtal.
Sent på sæsonen kom pumpen igang igen, men der blev ikke spulet mere det år.

Opstarten i åen, efter fredningstiden, var præget - grundet hoj vandføring - af større opgang end set længe, hvilket da også 
affødte gode fangster.
Den høje vandstand og tidlig opgang var også årsag til, at det ikke var muligt at gennemføre det årlige el-fiskeri på vores stykke. 
Og, på de strækninger, hvor det var muligt, måtte man genudsætte en stor del af de fangede moderfisk igen, da de ikke var 
”modne” til gydning.

Der arbejdes løbende på det kommende projekt vandløbsrestaurering.
Desværre er udvalget der arbejder med Kullerup Sluse blevet noget lukkede, så det har ikke været muligt at ”trække” noget ud af 
dem. Vi opgiver ikke.
Bestræbelserne på at tyde og forstå Vandløbsregulativet pågår løbende. Specielst afsnittene omkring vedligeholddelsesbestem-
melser. Selvfølgelig med det formål at finde ud af om kommunen nu også har overholdt regulativet, som de påstår. Og om vi, i 
fremtiden, kan hindre ”vandalisme”.

Kurser:
Bo Beckmann gennemførte kursus i vandløbsrestaurering I, den 28.-30. april.
Arne Andersen gennemførte kursus i vandløbsrestaurering III, den 7.-8. oktober.

Tiltag uden for klubregi:
Maj - juni opfordring fra DTU Aqua og Søren Knabe, Vandpleje Fyn, til at finde frivillige hjælpere til bestandsanalyse i de fyn-
ske vandløb. Skal foregå fra 31. juli til midt september.

Ligeledes på opfordring tilmeldte vi os til vandrådet i Nyborg, repræsenteret ved Arne Andersen og Bo Beckman som suppleant.
4. maj stratetisk møde i Nyborg med de ”grønne organisationer”, indkaldt af Frank Hansen.
6. maj stratetisk møde i forbundet som optakt til det fremtidige arbejde i vandrådet.
På grund af sygdom missede jeg flere møder i starten, hvorfor min suppleant, Bo Beckman tog over resten af tiden, hvor han 
også deltog i et ligninde måde i forbundet.

På udvalgets vegne, 
Arne Andersen


