Blue Rock Fiskepark nyhedsbrev nr. 1 år 2017
Godt Nytår! -Og velkommen til Blue Rocks nyhedsbrev. Specielt velkommen til nye brugere.
Nyhedsbrevet har til formål at fortælle om hvilke tiltag vi laver i Blue Rock, nyheder om
fangster, udsætninger og meget mere.
Synes du om nyhedsbrevet, skal du være velkommen til at videresende det til en
fiskekammerat. Har du selv en god historie fra søen, fangstrapporter etc. så send det endelig
til os. Er der ting som du synes, der mangler eller vi kunne gøre bedre hører vi også rigtigt
gerne fra dig, for derigennem at kunne gøre Blue Rock til en endnu bedre fiskepark.
Har du problemer med at åbne billederne i denne mail, så prøv at trykke på den lysegrå
bjælke øverst i mailen.
Året der gik…
Så er det vinter og endnu et år er gået. Så I ønskes alle et rigtigt godt Nytår med mange af
gode fiskeoplevelser.
2016 er gået stærkt, men det har også været et år fyldt med aktiviteter. Først og fremmest et
år, som fiskemæssigt har været rigtigt fint. Vi havde ingen is på søerne, så søerne har været
fiskbare hele året og en sommer uden hedebølge gav ingen problemer med høje
vandtemperature og sløve ørreder.
Krebsedambrug:
Der blev lagt meget arbejde i det nye store krebsedambrug, som stod færdig i april. Herefter
blev udlagt over 5000 skjul til krebsene. Både strømvandspumpe og forsyningspumpe blev
installeret og området blev hegnet ind mod resten af fiskeparken, da vi ikke ønsker færdsel
inde i krebsedambruget. I august blev de første krebs sat ud.
P&T:
På Lystfiskeriets dag i Maj åbnede vi den nye børnesø. Som fra dag et har været en stor
succes. Der er nu engang ikke noget mere glædeligt end at se på børn som fanger deres
første fisk! I børnesøen er der udsat ekstremt mange små ørreder på ca. 500g. De hugger
villigt og af den grunde er der en fangstbegrænsning på 2 fisk/dag/barn, herefter må de
fortsætte fiskeriet i p&t-søen. Der er også udsat to karper på 4-5kg og skaller i børnesøen, så
der er virkelig noget at fiske efter for de små!
Putsøen har fået et ordentlig løft, idet alle bænke, læskure og broen over kanalen er blevet
repareret og nymalet. Vi har valgt ny farve til læskurene, så de nu er blevet mørkegrønne.

Åbningen af pigernes børnesø.

Søens vandkvalitet har også været under luppen og for at sikre vores flotte klare vand for
fremtiden har vi haft operation ”fjern biomasse” kørende hele efteråret. Det går i al sin

enkelhed ud på at fjerne mest mulig biomasse fra søen, således at næringsstofferne derved
fjernes. Så vi fjernede alle siv og vandplanter som kunne nås og alle træer blev ved samme
lejlighed beskåret. I alt er mere en 70 trailerlæs blevet kørt bort, en del lagt op af
skråningerne og sluttelig blev der også eksperimenteret med at brænde sivbunkerne af ved
søen. Initiativet har selvfølgelig betydet at søen er blevet åbnet meget op og der er kommet
mange flere fiskepladser. Derfor er der også blevet opsat to nye bænke-bordesæt. Til
sommer vil vi igen måle vandkvalitet og forhåbentlig se en markant reduktion i fosfor ligesom
søens vand vil stå sprit klart! -Sådan som vi mener et ørredvand skal se ud!
Fluestrøm:
Lige som i put-søen var det nødvendigt at fjerne biomasse i fluestrømmen. Der var over
sommeren en meget stor opblomstring af vandranunkel, som blev erklæret krig. Så hele 4
gange båtte anlægget grødebeskæres. Det er hårdt arbejde, men glæden ved at se
resultaterne, når strømmen løber sprit klar gennem alle anlæggets forhindringer er bare en
fryd. Anlæggets træer og græsplæne blev ligeledes fint trimmet.

Specimen:
Specimenfiskeriet havde igen et forrygende år. I april blev søen besætning af stør opgraderet
med nye store hvide stør og belugaer. Største hvide stør vejede 93kg og største beluga
vejede 55kg. Der blev også udsat 21 adriaterhavs stør op til 10kg, som er endnu en ny
størart i Danmark. Over sommeren kom yderligere en ny art til søen, nemlig de
sjovtudseende spadestør. Anlægsmæssigt blev alle blokke inddelt med nummererede brune
pæle og alle blokke blev forsynet med nye bænke-bordsæt. Blok 13,14,18,19 og 20 blev
åbnet for fiskeri og der blev lavet en ny vej fra fiskehytten over til specimensøen. DM i
størfiskeri blev afholdt først i september og der blev landet ikke mindre end 724,7kg stør med
vinderfisken en beluga på 53,5kg! Året igennem blev der sat omkring 15 ny DK-rekorder og
Blue Rock holder nu alle rekorder for stør.

Her seneste Dk-rekord. Hvid stør på 68,4kg fanget 29.december 2016

2017 -Bliver et år med nye forbedrede tiltag overalt i fiskeparken!
-Søen har skiftet adresse! -Men vi bliver naturligvis liggende på samme sted. ;-)
Det er langt om længe lykkedes at få et husnummer på Midtervej, således tyske fiskere
fremover ikke bør møde op hjemme på privaten på Ravnegårdsvej kl. 5.30 om morgenen for
at lede efter ”das Angel See”! Den nye adresse er:

Midtervej 20, 5762 V. Skerninge
Put and take får et kæmpe løft med nyt koncept og tiltag!
I december fik vi nyheden om at fiskepriserne stiger med over 10% i 2017, grundet at der er
blevet lukke så mange dambrug, så nu er der stor mangel på fisk. Dambrugerne kan
ligeledes få godt 5kr mere per kg ved at køre dem til Tyskland, som at sælge dem til put-søer
i Danmark, så en prisstigning syntes uundgåelig! Det er naturligvis en kedelig udvikling for
put-fiskeriet og for fiskerne, da de fleste søer blot vil sende regningen videre til forbrugeren,
således at der i 2017 er 10% færre fisk at fange og andre vil formentlig hæve priserne, så det
bliver tilsvarende dyrere at fange samme mængde fisk.
-Men vi i Blue Rock har lagt hovedet i blød for at finde en løsning, som sikre at forbrugeren
fortsat kan fange samme antal fisk til samme pris i 2017!

Det nye opbevaringsbassin

Så fra tidlig forår lancere vi en række nye tiltag. Vi har investeret i 2 nye meget store (19m2)
opbevarings-bassiner, som med, high-tech styring af beluftning, cirkulation, rensning og
køling af vandet, kan vi holde op til 1 tons fisk gående. Fordelene herved er, at vi kan spare
penge på transporten. Vi kan udsætte fisk, når vi vil og derved have en meget mere konstant
bestand af fisk i sø og fluestrøm. Så man behøver ikke længere spekulere i hvornår der er
udsat fisk og hvor mange, for de udsættes hele tiden flere gange om dagen, når der er
fiskere til det. Derudover kan vi sælge fisk levende direkte til fiskere, som ikke har fanget fisk
eller til folk, som ønsker at købe fisk billigere end ved fiskehandler eller supermarked, som til

gengæld så er sprællende friske! Derudover vil vi ændre på udsætnings- procenten, således
at der i 2017 vil blive udsat for 55% af salget fra fiskekort mod 50% i 2016. Det betyder at
mængden af udsatte fisk øges med 10% og derved vil fiskeren ikke kunne mærke at fiskene
er blevet 10-12% dyrere i indkøb. Så tiltagende er:
•
•
•
•
•

Udsætning af 10% flere fisk/solgte fiskekort!
Udsætninger flere gange dagligt!
Helt stabil mængde af fisk i sø + fluestrøm
Mulighed for køb af levende fisk!
Ingen prisstigninger på fiskekort i 2017!

Vi håber at alle tager godt imod de nye tiltag i put & take-søen og i fluestrømmen.
Fluestrømmen:
Fluestrømmen vil som put-søen også have utrolig stort gavn af det nye opbevaringsbassin,
da vi på dage med mange fiskere kan sætte ekstra fisk ud. Det giver alt andet lige en næsten
fuldstændig udligning i bestanden af fisk i anlægget, således at der altid er massere af fisk at
fange. Vi håber at mængden af grøde og siv bliver mindre i år! ;-)
Nye fisk til Specimen:
Specimen søen skal naturligvis også udvikles. Det er vores syn, at stilstand er = tilbagegang!
Så det vi tilbyder i 2017 skal være bedre end det var i 2016! Så første tiltag for specimen er,
at der er lavet et nyt bookingsystem, idet det gamle var bøvlet, manglede funktioner, var
langsomt, var dyrt og dårligt og for øvrigt ikke modtog debit-kort, som ca. en 1/3 af vores
kunder bruger! Den nye booking er allerede oppe at køre og virker bare super! I 2017 tilbyder
vi billigere størfiskeri, hvis du altså kan fiske på en hverdag, hvor der plejer at være god
plads. Læs mere om de nye pristilbud på hjemmesiden.
Så er der bestilt nye store fisk! Det er sådan med store fisk, at det er ikke ligefrem en
hyldevare, så man skal skrives op til dem i lang tid og så er det kun hvis man er heldig at der
findes store fisk, som er intakte at man kan få. Men vi mener, at der er gode chancer for at
100kg-grænsen kan overskrides i år! Så det bliver spændende at se. En anden nyhed bliver
en ny spændende krydsning mellem hvid stør beluga. Vi har døbt dem ”Viluga” og håber at
denne hurtigvoksende og ikke stressende hybrid bliver en stor succes. De kommende
vilugaer vejer ca. 20kg og udsættes nok omkring april.
StørCuppen køre igen i år og Blue Rock er igen valgt som finalesø, så det bliver en stor
størkonkurrence, som vi ser meget frem til at afholde. Ligeledes afholdes der igen i år DM i
størfiskeri og igen i år venter vi større antal stør fanget og større vægte. Så det bliver med
garanti også en god konkurrence. Alle stør Cuppens indledende heats + finale og DM i
størfiskeri logges med FangstLog.dk, så konkurrencen kan følges online af alle.
FangstLog.dk

Vi har et fint samarbejde med Fangstlog. Det er en gratis app designet til sports- og
lystfiskere, hvor du kan logge og gemme alle dine fangster. Der er desuden mange andre
brugbare funktioner, som foreviger dine fangster. Vi kan varmt anbefale denne app, så du
husker alle dine flotte fangster fra vores fiskepark.

Nu kan du betale med MobilePay
Når du køber fiskekort til p&t eller fluestrømmen, så kan du betale med MobilPay. Vi troede
ikke, at det ville blive brugt, men kan blot konstatere, at nu efter ca. et år med MobilPay, så er
det ca. hvert tredje fiskekort som betales med telefonen! Så det er jo nok fremtiden…

Der kan betales til det Blue Rocks tlf.nr. 29 91 81 91 og husk at krydse af på fiskekortet, at
der er betalt med MobilPay.
-Der kan naturligvis fortsat også betales med kontanter.

Blue Rock på Facebook
Pt. er der 3140 som syntes godt om Blue Rock! -Det kunne være sjovt om vi kunne komme
op på 5000, inden året er omme. Venligst giv os et ”Like” ;-)

Ris og Ros
Vi opfordrer alle til at give Blue Rock feedback. Hvad syntes du er godt (hvad skal vi blive
ved med) og hvad syntes du, der ikke er godt (hvad skal vi ændre eller gøre bedre). Det er dit
input som hjælper os til at gøre Blue Rock til en endnu bedre fiskepark.
Vores motto er:
- Forvent kvalitet! - For ellers er du med til at afskaffe kvalitet!
Vi ønsker alle et godt Nytår med masser af herlige fiskeoplevelser og send os endelig en
fangstrapport, så vi kan dele jeres gode fiskeoplevelse på hjemmesiden eller med læserne af
nyhedsbrevet.
Knæk & bræk
Team Blue Rock

