
 
 

 

Til Gribskov Kommune 

 

 

Vingsted, den 2. december, 2015. 

 

Angående: Muligheden for at forbedre lystfiskermulighederne i Dronningmølle Ler-

grav. 

 

I forbindelse med vores engagement i Fishing Zealand, hvor vi er repræsenteret i ”projekt-

gruppen” med de kommunale embedsmænd samt i styregruppen, stiller vi gratis rådgivning 

til rådighed for medlemskommunerne på de områder, hvor vi besidder de relevante kompe-

tencer. Danmarks Sportsfiskerforbund er i den forbindelse blevet bedt af Gribskov Kom-

mune om at give en vurdering af muligheden for at gøre Dronningmølle Lergrav til et at-

traktivt fiskevand. 

 

Hermed vores vurdering og bud på initiativer, som vil gøre fiskeriet i søen bedre:  

 

Dronningmølle Lergrav er en smuk, klarvandet sø. Den er menneskeskabt, men fremstår i 

dag som en lille naturperle med god vandkvalitet og en unik beliggenhed få meter fra Nord-

kysten. 

 

Søfiskeri er en vigtig rekreativ ressource for mange, og langt de fleste lystfiskere har fanget 

deres første fisk i en sø. Det hyggelige og attraktive fiskeri tiltrækker især børn og unge 

samt familier. 

 

Det er er Danmarks Sportsfiskerforbunds vurdering, at Dronningmølle Lergrav besidder et 

stort potentiale, og at søen med de rette initiativer vil kunne blive et spændende fiskevand. 

Det skyldes – ud over beliggenheden – Dronningmølle Lergravs fine vandkvalitet og dens 

dybde på 12 meter, der betyder, at alle danske fiskearter vil finde sig godt tilpas i søen og 

selv under kolde vintre, vil fiskene kunne overleve på grund af dybden.  

 

Følgende initiativer vil kunne gøre Dronningmølle Lergrav til et meget attraktivt fiskevand: 



                     

 

 En plan for udsætning af hjemmehørende fiskearter som aborre, gedde og suder. Fi-

skene kan opfiskes i nærliggende fiskevande med hjælp af de lokale sportsfiskere. NB. 

Udsætningen kræver tilladelse af myndighederne. Inden udsætningerne gennemføres, 

bør Christian Skov, DTU Aqua, tages med på råd for at sikre, at den bedst tilgængelig 

viden benyttes.  

 En fiskeriforvaltning, der sikrer et bæredygtigt fiskeri. Oftest bliver de frit-tilgængelige, 

kommunale fiskevande fisket for hårdt, og det betyder, at især bestanden af rovfisk er 

for lille. Det skaber ubalance i søen og kan forårsage algeopblomstringer. 

 Fiskevandet bør i et vist omfang overvåges for at sikre, at reglerne overholdes, området 

renholdes og nye lystfiskere kan hjælpes til rette. Et samarbejde med de lokale sportsfi-

skere er også her en mulighed. 

 Der bør arbejdes med at etablere lettilgængelige fiskepladser, så børn og handicappede 

også får adgang til de gode fiskepladser. Der kan søges om medfinansiering hos fonde 

og Friluftsrådet til etablering af fiskeplatforme og lignende. 

 En vis del af søen kunne reserveres til fiskeri fra flydering. De lokale sportsfiskere kan i 

Friluftstrådet søge om medfinansiering til etablering af en grejbank med flyderinge, 

stænger og agn, som så i perioder/kortere tidsrum kunne udlånes til søens lysfiskere.  

 

Hvis ovenævnte initiativer implementeres vil det give Gribskov Kommune – i samarbejde 

med Fishing Zealands Erhvervsklynger – en god mulighed for at brande Dronningmølle 

Lergrav og kysten i forhold til lystfiskerturismen. 

 

Danmarks Sportsfiskerforbund står gerne til rådighed med yderligere rådgivning, hvis det 

har kommunens interesse. 

 

Med venlig hilsen 

 

Kaare Manniche Ebert 

Biolog 

 


