
 

TIDSBESTILLING PÅ SOSE ODDE.   
En æra kan være forbi. 

I forlængelse af sidste fredags enorme tryk på Sose 

odde, har bådelauget i samarbejde med Bornholms 

turistforening sat sig sammen, for at forberede et 

forslag. Et forslag der i korte træk, går ud på at 

indføre et tidsbestillings system for alt fiskeri på 

Sose odde inklusive ”Larsens Place” som ”de” i 

øvrigt fejlagtigt omtaler som skydebanen. 

Det enorme tryk der efterhånden er på Sose og 

som kulminerede fredag d. 27 marts 2015, er 

blevet et P-problem for de lokale der bruger 

bådelauget. Det i kombination med at Sosevej er 

en redningsvej, gør at de ikke ser anden udvej, end 

at fordele lystfiskere efter først til mølle princippet. 

Et sådan forslag er dog ikke uden problemer, for 

man ønsker at tilgodese mere end et sjak om ugen. 

Det foreslås derfor, at der kun kan reserveres 2 

ture (af 4 timers varighed) pr. sjak pr. uge. Der vil 

ifølge de første udkast, blive opsat en form for bom 

lige før nedkørslen til selve Sose, hvor der skal 

indtastes bookingkode som vi kender det fra P-

huse. Som et forsøg er der 

til at begynde med, opsat en 

manuel bom. Medlemmerne 

af bådelauget, vil så på skift 

personligt betjene bommen 

og kontrollere lystfiskernes 

bookinger.  

  

PÅ GRUND AF DEN STORE 

POPULARITET BLANDT LYSTFISKERE, 

OVERVEJES DET AT INDFØRE ET 

TIDSBESTILLINGSSYSTEM PÅ SOSE. 
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TIDSBESTILLING PÅ SOSE ODDE. 

UDTALELSE FRA EN AF FORSLAGSSTILLERNE 
Det var tidligere sådan, at man ved at møde først op på pladsen, havde første ret til den. Vi har så i 

de senere år, set en forråelse i forhold til ret og pli. Vi ser os derfor nødsaget til at gøre noget for 

at dæmme op for denne barbariske form for territoriekamp. 

Det er desuden kommet os for øre, at B-mennesker bliver slidt op i løbet af en uge, når de hensynsløst 

bliver flået ud af køjerne af deres ubarmhjertige A-menneske ”kammerater”. Blot for at komme til 

en plads, som de ikke kan være sikre på at beholde. De stakkels mennesker kan vi måske også redde 

ved at indføre dette udtaler A. P. Rilsnar. 



 

GLÆDE HOS BEBOERNE NORDPÅ  
Lokkemad eller sorte pladser? 

Forslaget imødeses med stor tilfredshed af beboere 

i andre dele af Bornholm, idet de tidligere har følt 

sig overset. Som de selv siger ”man kan jo fiske 

ganske glimrende, andre steder end på Sose odde” 

Beboerne i Allinge og Gudhjem forbereder en 

modkampagne, for at kapre nogle af de mange 

lystfiskere, der nu skal ud og lede efter nye 

jagtmarker. Det forlyder at der vil blive disket op 

med lokkemad i form af gratis kaffe og blødt brød, 

i forsøget på at lokke de forsmåede lystfiskere uden 

pladsbillet til Sose, op på de Nordbornholmske 

pladser. Hvorvidt det lykkes må tiden vise.  

Hvis forslaget vedtages forudsiger jeg, at rigtigt 

mange slukørede lystfiskere vil sidde og spilde 

tiden på parkeringspladsen oven for Sose odde, 

mens de venter på en afbestilling. I værste fald ser 

jeg et enormt sort marked åbne sig. Der vil være 

rigtigt mange penge i handel med ”sorte” 

pladsbestillinger.
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