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Udvalgets arbejde startede allerede umiddelbart efter årsskiftet med at fjerne vindfælder ved Kraghede Sø. 

Der var enkelte store træer, der var væltet i søen samt en del træer, der var væltet ud over det hegn, der 

omgiver søen på tre sider. 

Op til første søndag i maj, hvor søen blev åbnet efter geddefredningen, blev der afholdt "søens dag", hvor 

der blev lavet en ny bro i den nordlige ende af søen, de blå plasttønder, der lå i den sydlige ende af søen, 

blev fjernet og der blev trimmet hele vejen rundt om søen, samt kørt stabilgrus på p pladsen ved søen. En 

rigtig stor tak til dem, der deltog i dette arbejde. 

Bygningen ved søen er blevet malet udvendigt. 

Ellers er der udlagt en ny spang opstrøms broen ved Sdr. Saltum samt to nye spange ved nord siden 

opstrøms broen ved Mannamosevej.  Der er lavet en spang til den meget brede grøft også på nord siden 

midt mellem Mannamosevej og Ø. Hjermitslev. Denne spang er dog så tung, at jeg behøver hjælp til at få 

den lagt ud. Håber dette sker inden sæsonstart 2020. Der har været ønske om tråd på spangen ved syd 

siden nedstrøms Ø. Hjermitslev, hvilket er udført. 

Det materiel, der har ligget i huset i Dybetsgade, trimmer, sav og sikkerhedsudstyr, er indtil videre flyttet til 

min privat adresse, hvorfra det naturligvis kan lånes af foreningens medlemmer. Baggrunden for dette 

skridt er ny viden om konsekvensen af et indbrud i Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn. 

Som noget ganske ekstraordinært har Lars Jakobsen og undertegnede været på åen for at markere noget 

af al den plastik, der lå i og langs åen mellem den hvide bro og Åbybro Mejeri. Efterfølgende har 

Jammerbugt Kommune fået Sloths Naturpleje fra Skals, der står for grødeskæring mellem Tiende Bæk og 

Clausens Bro, til at indsamle denne plastik. Tak til Lars for hjælpen.     

Som det sidste i år er der efter ønske trimmet en sti langs Kraghede Sø. Især mod nord og mod øst, hvor 

der ikke færdes ret mange, kan den stedvise voldsomme vegetation sidst på året dække den oprindelige 

sti, så det kan være vanskeligt at finde vej rundt om hele søen. 

Først i det nye år vil der blive påbegyndt fjernelse af de træer og buske, der er til hindring for en rimelig 

passage rundt om søen, ligesom der vil blive lagt tråd på den lille bro, der ved øst siden af søen fører hen 

over afløbet fra søen, da den i fugtigt vejr er endog meget glat.  

Da jeg ikke færdes så meget langs al vores fiskevand, som jeg måske gerne ville, har jeg behov for 

tilbagemeldinger fra de medlemmer, der støder på forhold, man gerne vil have jeg ser på. Dog mener jeg, 

at almindelig oprydning ved Kraghede Sø må være en opgave alle medlemmer er interesseret i bliver 

varetaget og derfor også tager del i. 

Bent Andersen   

 


