Morud Lystfiskerforening - under DSF
Medlemskab:

Seniorkontingent
Juniorkontingent (Efter 1/1 1996)
Depositum Langesø-nøgle

500 kr.
250 kr.
100 kr.

Medlemsfordele:
1. Fiskeret i Stavis å (ca. 8 km foreningsvand) - se kort.
2. Fiskeret i Odense- og Stavids å via Odense Å Sammenslutningen - se: www.odense-aa.dk
3. Bådfiskeret til Langesø samt medefiskeri inklusiv.
4. Medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF).
5. Modtagelse af medlemsbladet "Sportsfiskeren" 10 nr. årligt.
6. Mulighed for deltagelse i foreningens aktiviteter - fisketure m.v. (Se turprogram herunder).

MORUD
LYSTFISKERFORENING

Bemærk:
Fredningsperiode i vandløb: 16/11 - 15/1.
Kun kunstagn tilladt til åfiskeri (spinner, flue, blink, wobler)!!!!
Mindstemål
Å: Bækørred 30 cm, Havørred 45 cm.
Sø: Gedde 60 cm, Sandart 60 cm, Ål 45 cm.
Bådene i Langesø kan benyttes fra ca. april til ca. december.
Særlige regler for vande under Odense Å Sammenslutningen - se: www.odense-aa.dk
Aktiviteter 2014 - der p.t. er fastlagt.
Lørdag
St. Bededag
Lørdag
Søndag
Weekend
Lørdag
Søndag
Tirsdag

29. marts
16-17. maj
24. maj
25. maj
28. – 29. juni
27. september
16. november
25. november

Kysttur til Avernakø
Kysttur til Møn efter gedder og havørreder
Hornfisketur
Lystfiskeriets Dag ved Langesø
Kysttur til Baagø med overnatning
Moletur efter fladfisk
Rovfiskekonkurrence på Langesø
Generalforsamling

Alle planlagte ture, samt de ture, som arrangeres løbende, vil blive annonceret på foreningens
hjemmeside: www.morud-lf.dk og på MLF’s Facebook-gruppe
Endeligt klokkeslæt oplyses ved tilmelding.
Mødested: Havrehedskolen i Morud, indkørsel til P-plads fra Rugårdsvej,
hvis ikke andet er aftalt ved tilmelding
Personer der lægger bil til får benzinen betalt.
Foreningens juniorer deltager altid GRATIS.
Oplysninger og tilmelding senest 10 dage før, hvis ikke andet er oplyst:
Thomas Ipsen: 20 22 66 96

2014
www.morud-lf.dk

ZONE-K

•
Fangster af gedder, sandart, ål og karper SKAL skrives i fangstjournalen, som

GOLFBANE

Fiskeriet i Langesø foregår fra båd, men medefiskeri fra land på den skiltede
strækning fra kapellet i vest, syd om søen til golfbanen er tilladt.
•
Fiskeri fra land foregår fra fast standplads med agn, idet fiskeri med kunstagn

Sejlads skal efter gældende regler ske med redningsveste ombord.

60 cm.

60 cm.
(fredet i maj).

(fredet i april).
•

•

Fiskere som ligger ved søen i længere perioder og kun bruger båd til transport,

må ikke være til gene for andre. Ophold ved søen er påkrævet.

time før solnedgang og skal fjernes senest 1 time efter solopgang. Krogene

Medllemmer må udlægge indtil 10 kroge efter ål. Krogene må tidligst sættes 1

Telte eller teltlignende indretninger er forbudt.

ikke er tilladt.

3 personer i een båd. Der må max. anvendes 4 stænger pr. person

Bådene er fortøjet ved hytten i søens sydøstlige ende.
•

•

er i åreskabet.

Nøgle til hytte og både kan mod depositum på 100,- kr. erhverves på Shell

Der må fra den første juli fiskes fra sandbanken ved Travnskov afløbet.

Service Morud. Der er mulighed for overnatning i hytten.
gedde
45 cm.

Mindstemål og fredningstider:
sandart

•

ål
Bådene skal reserveres hos Shell Service Morud.

FISKERIET ER UNDERLAGT FØLGENDE REGLER:
•

VIS HENSYN til dine medfiskere og andre brugere af Langesø.

tlf.: 60 52 60 12

Kasserer:

Rasmus Bovbjerg Jensen
Herslevvej 49
4000 Roskilde
bovbjerg.jensen@gmail.com

tlf.: 20 12 07 80

Næstformand
og Vandpleje:

Christian Larsen
Sdr. Boulevard 38 F
5000 Odense C

tlf.: 20 43 76 36

Langesø:

Carsten Nancke
Tevringevej 54
5462 Morud

tlf.: 28 56 43 58

Langesø:

Thomas Kristiansen
kopp77@hotmail.com

tlf.: 30 22 91 75

Hjemmeside:

Bjarke Kaltoft Nielsen
bjarkekaltoft@hotmail.com

tlf.: 40 51 09 10

Aktiviteter:

Thomas Ipsen
tipsen75@hotmail.com

tlf.: 20 22 66 96

Suppleant:

Kåre Andersen

tlf.: 61 28 68 68

Revisorer:

Thomas Skovhus
John Christensen

tlf.: 27 77 05 10
tlf.: 28 14 69 19

Suppleant:

Bo Vork Nielsen

tlf.: 65 96 57 07

Mindstemål og fredningstider SKAL overholdes.

•
Brud på reglerne kan medføre bortvisning.

bedes benytte glasfiberbådene.
•

Både, årer, redningsveste og hytte skal behandles på behørig vis - husk at
rydde op og låse efter brug! Affald tømmes i containeren som er opstillet
•

Christian Morgen
Æblehaven 26
5462 Morud
chrmorgen@gmail.com

MORUD LYSTFISKERFORENING

 Morud Lystfiskerforening
Gengivelse af artikler og billeder kun med tydelig kildeangivelse.

•

Zone K (Z-K) er forbeholdt fiskeri fra land og bådfiskere skal drage hensyn

ved hytten.

Indhold:

herfor. For øvrige områder skal fiskere på land drage hensyn til bådfisker.

Formand og
Sekretær:

at der ikke krydses liner og i øvrige områder visa versa.

Forside: Helge Larsen
Redaktør: Rasmus Bovbjerg Jensen

I praksis vil det sige at i zone K er det bådfiskeren der har ansvaret for ikke

Kort samt bådreservering til Langesø
Lystfiskeriets Dag
Omløbsstryg i Margård Mølle å
Guldfasanrejen
MLF udlægger skjulesten
Morud Lystfiskerforenings love
Færdselsregler for fiskeri ved Langesø
•
•
•
•
•
•
•
Formandens beretning
Ny bådplads ved Langesø
Fiskevande
Opslagstavlen
Aktiviteter 2014
Beiarnelven juli 2013
•
•
•
•
•
•
•

•

Bestyrelsen:

Formandens beretning

Færdselsregler for fiskeri ved Langesø
Langesø Gods er en
Naturbeskyttelsesloven.

privat

ejendom,

hvor

publikum

må

færdes

efter

reglerne

i

Færdsel og ophold er således tilladt på veje og stier fra kl. 7.00 om morgenen til solnedgang.
Overnatning i skoven er ikke tilladt.
Disse begrænsninger gælder også ved fiskeri i vandløb og fra bred.
I perioden 15. maj til 15. juli må færdsel langs åen ikke ske før kl 9.00 af hensyn til skovens
jagtlejere, som også i oktober til december kan lukke skoven omkring Stavids å på jagtdage. Disse
begrænsninger gælder også for fiskere.
Motorkørsel er ikke tilladt uden for offentlig vej (asfalteret vej), ligesom motordrift heller ikke er tilladt
på søen. Parkering skal ske på parkeringspladser ved offentlig vej - gerne ved "Den gamle smedie" og ikke i løgparken eller ved indgangen hertil. Hunde må kun medføres, hvis de holdes i snor.
Disse begrænsninger skyldes hensyn til dyrelivet, som er specielt sårbart i yngletiden om foråret.
Derfor henstiller vi til fiskerne, at man skal tage hensyn til ynglende fugle langs søbredden ved ikke
at tage ophold i sivene og i umiddelbar nærhed af reder i sivbræmmen og på bredden.
Støjende adfærd og brug af radio m.v. bedes undgået af hensyn til skovfreden, som nydes af mange
skovgæster og beboere.
Langesø slot, der er opført i 1774-1778, ejes nu tillige med de 800 ha skov, 55 ha landbrug og 18 ha
sø af Langesøfonden, hvis hovedformål er at sikre ejendommens fremtid som erhvervsskovbrug
med rekreativ værdi. Slottet er delvist udlejet til beboelse, og såvel slot som park er lukket for
offentligheden, hvorfor landgang ikke er tilladt i dette område.
Bålbrænding og lejrslagning er ikke tilladt i skoven. Ved grusgraven på søens nordside (ved
Ålkisten) er dog indrettet to bålpladser, som må benyttes af publikum uden forudgående tilladelse.
Natfiskeri fra bredden af Langesø
1.
2.
3.

Telte og teltlignende indretninger er forbudt. Der henvises til teltpladsen ved Morud Friluftsbad.
Bålbrænding er forbudt med mindre bålplads anvises fra godsets side.
Parkering ved Skovkapel er tilladt.

Så er endnu et år gået, og det er blevet tid til at se tilbage på 2013 - og lidt frem mod 2014.
Den helt store begivenhed i Morud Lystfiskerforening i 2013 var vores udskiftning af bolværket ved
Langesø. Efter at have kigget på forskellige alternativer blev vi i Bestyrelsen enige om at få
professionel hjælp til udskiftningen, og de gamle kreosot imprægnerede jernbanesveller er nu
udskiftede med lærketræ. Det nye bolværk er blevet meget smukt - det passer godt ind i
omgivelserne, og så regner vi med, at det holder i over 20 år. En stor tak til Brian SøndergaardAndersen, Vandløbsservice, der udførte projektet.
Vi har også i 2013 fortsat de gode takter med vandløbspleje, hvor en del medlemmer yder en god
indsats og knokler med trillebører, slæder og store sten. Der bliver gået til makronerne, og alle får
sved på panden, men det er også en fornøjelse at se resultatet, og vi kan se på gydebanker mm., at
ørrederne også synes godt om vores anstrengelser.
Jeg havde selv fornøjelsen af at være med på el-fisketur i november, og en høj vandstand gjorde at
ørrederne var koncentreret på det øverste af det stykke, der var målet på dagen - nemlig i skoven
ved Bredbjerg. Udbyttet var ikke så stort, men vi så pænt mange gydepladser, og havde en del fisk i
nettet, der allerede havde gydt. Den høje vandstand havde nok gjort at fiskene havde været tidligt
på den i år. Fem fisk blev taget med til Elsesminde, hvor de vil være med til at levere yngel til senere
udsætninger. På Elsesminde var der heftig aktivitet den pågældende dag, og der blev bragt fisk ind
fra hele Fyn. Det var en god oplevelse at se det store engagement fra både de unge og de ansatte
på Produktionshøjskolen - selv kage og kaffe på kanden var der sørget for!
Vores ture blev ikke det store tilløbsstykke, vi havde håbet i 2013, men der er masser af spændende
ture på programmet igen i år, så jeg vil opfordre alle medlemmer til at kigge programmet godt
igennem og deltage på vores ture.
I 2013 mistede vi et stykke fiskevand på det yderste stykke af Stavidsåen, da kommunen i
forbindelse med genetableringen af åens slyngninger har overdraget ejendomsretten til rideskolen.
Vi havde drøftelser med rideskolen omkring leje af fiskeretten, men de ønskede i sidste ende ikke at
leje ud. Bestyrelsen har endvidere vedtaget ikke at forny lejen af fiskevand i Vittinge å. Beslutningen
er foranlediget af et ønske fra en af lodsejerne om at hæve lejen yderligere, og sammenlignet med
hvad vi ellers betaler i leje for fiskevand, har priserne i Vittinge været meget høje. Da det er
bestyrelsens klare indtryk, at der fiskes meget lidt i Vittinge å af foreningens medlemmer, har vi
derfor valgt at opsige lejemålet.

Fortsættes på næste side

2014 starter med et nyt medlem af bestyrelsen - Carsten Pedersen. Men Carsten er ikke ny i
bestyrelsesarbejdet, da han tidligere har været i bestyrelsen, bl.a. som formand for foreningen. Så
velkommen tilbage til Carsten. Carsten indtræder i stedet for Lars, der skal have en tak for det store
arbejde i de sidste 2 år, særligt omkring bådene og bådhuset.
I skrivende stund er det ganske lunt, og bådene er i vandet i Langesø. Hvis det holder ved burde der
være gode muligheder for lidt fiskeri inden geddefredningen. Selv håber jeg på en mild vinter, så vi
kan få luftet fiskegrejet i alle årets måneder uden at få is i øjerne og frost i fingrene.
Til sidst vil jeg opfordre alle MLFs medlemmer til at anmelde ulovlige garn til Fiskerikontrollen på
http://www.anmeldelse.fd.dk. Jeg har selv haft den fine oplevelse at overhøre en bekendt blive
ringet op af Fiskerikontrollen og få en tilbagemelding fra en tur, de havde været på bl.a. på baggrund
af min bekendtes anmeldelse. Det synes jeg er tegn på et flot engagement fra Fiskerikontrollens
side, så lad os hjælpe dem så godt vi kan ved at rapportere de ulovligheder, vi ser.
Knæk og Bræk i 2014!
Christian Morgen
Formand

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alle valg er 2-årige. Der vælges skiftevis 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer. Suppleanten til
bestyrelsen vælges for 1 år af gangen
Der vælges årligt 2 revisorer og en revisorsuppleant.
Bestyrelsen sammensætter relevante udvalg.
Sekretæren skriver referat af bestyrelsesmøder og generalforsamling.
Ved stemmelighed i f. b. med afstemning angående indkomne forslag til bestyrelsen,
bortfalder forslaget
Kontingent for bestyrelsesmedlemmer udgør de faste omkostninger for foreningen til
medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund samt lokalkreds af denne.

§ 6 Kontingent og regnskab:
1. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.
2. Kontingentet skal være indbetalt til kassereren inden udgangen af februar måned.
3. Regnskabet regnes fra 1. november.
4. Regnskabet revideres af 2 revisorer og fremlægges på generalforsamlingen.
5. Regnskabet underskrives af bestyrelsesmedlemmerne samt af revisorerne.
§ 7 Tegningsret:
1. Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden og kassereren. Ved økonomiske dispositioner der
binder foreningen, kræves dog underskrift af både formand og kasserer.
2. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre samt
investeringer og spørgsmål af anlægsmæssig karakter, skal den samlede bestyrelse
godkende, ligesom generalforsamlingens godkendelse skal foreligge.
§ 8 Særlige bestemmelser:
1. Medlemmer skal overholde de særligt gældende regler for færdsel i skoven ved fiskeri i Stavids
å og Langesø.
Ved fiskeri i foreningens øvrige vande skal der vises hensyn overfor lodsejeren, hvilket vil sige
at henkastning af kroge, affald, liner samt færdsel gennem dyrket mark medfører eksklusion.
Færdsel til fiskevandet sker af aftalt sti.
2. Alle medlemmer samt lodsejere er berettiget til at kontrollere andre fiskende ved foreningens
vande (Lejemål). Ulovligt fiskeri indberettes til bestyrelsen.
3. Mindstemål, fangstbegrænsning og andre regler for fiskeriet vedtages på generalforsamlingen.
4. Fredningstiden skal respekteres.
5. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt der sker brud på foreningens love eller anden
skade af foreningens interesser. Denne eksklusion skal fremlægges på først kommende
generalforsamling til endelig afgørelse.

El-fiskeriet i Stavids åen er altid spændende, og trækker ofte en del
forventningsfulde tilskuere. Billedet er fra turen i 2012.

6.

I tilfælde af uregelmæssigheder ved fiskevandet (forurening m.m.) skal bestyrelsen straks
underrettes.

§ 9 Foreningens opløsning:
Ved foreningens opløsning tilfalder dens midler Danmarks Sportsfiskerforbund, til ophjælpning af de
fynske ørredbestande i overensstemmelse med seneste FYNSPLANEN. Rev.-2014

Morud Lystfiskerforenings love
§ 1 Navn og formål:
1. Foreningens navn er Morud Lystfiskerforening, og dens hjemsted er Morud i Nordfyns
Kommune, hvorfor formanden skal være bosiddende i Nordfyns Kommune.
2. Foreningen har til opgave at forvalte fiskeret i Langesø og den del af Stavids å, der tilhører
Langesø Skovdistrikt samt foreningens øvrige fiskevande.
3. Foreningen tilsigter, at der værnes om fiskeriet og de omkringliggende naturområder.
4. Foreningen har yderligere det mål at udbrede naturforståelsen blandt foreningens unge.
§ 2 Medlemmer:
1. Foreningen er åben for alle. Ved enkelte af foreningens fiskevande kan det dog være
nødvendigt at tilpasse antallet af fiskere til fiskevandets bæreevne (bestyrelsen fastsætter
grænsen).
§ 3 Generalforsamling:
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der skal afholdes hvert år i sidste
halvdel af november.
2. Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved annoncering på foreningens hjemmeside
www.morud-lf.dk min. 3 uger inden afholdelse, samt i lokalpressen i dagene optil. En skriftlig
dagsorden tilsendes medlemmer der henvender sig telefonisk 2-7 dage før
generalforsamlingen til enten kasserer eller formand.
3. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1.
november.
4. Dagsordenen skal bl.a. indeholde følgende punkter: Valg af dirigent, formandens beretning,
kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab, behandling af indkomne forslag, valg til
bestyrelse, valg af revisorer, eventuelt.
5. Enhver beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog kræver foreningens opløsning at
2/3 af de stemmeberettigede stemmer for.
6. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Stemmelighed ved bestyrelsesvalg ordnes ved
lodtrækning.
7. Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvis enten bestyrelsen eller 25% af
medlemmerne finder det påkrævet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske pr.
brev med en uges varsel.

Ny bådplads ved Langesø
Efter flere års snak frem og tilbage i bestyrelsen, om hvordan man kunne forbedre bolværket ved
bådehuset, uden at tømme kassebeholdning, samt få lavet noget, der ville holde de forhåbentligt
næste 10-20 år, skete det i 2013. Næppe noget foreningen kunne lave på egen hånd, det ville
kræve et kæmpe arbejde for foreningens medlemmer, samt hjælp udefra. Desværre også uden den
store garanti for, at det ville holde i mange år.
Havnen og bolværket har i flere år, trængt til en kærlig hånd, tydeligt for både brugere af bådene, og
gæster ved søen. Problemet bestod overvejende af underminering, nok pga. kraftig nedbør samt, et
efterhånden utæt træværk i bolværket. Problemet blev løst af hjælp fra Brian SøndergaardAndersen, som driver firmaet Vandløbsservice, der f eks. restaurerer vandløb, og har også hjulpet til
ved Margård Mølle å, som nu ser fantastisk ud nu. Bestyrelsen fik fat i Brian, som hurtigt dannende
sig et billede af arbejdet ved havnen, og gav at tilbud, som foreningen ikke kunne sige nej tak til.
Bolværket er udført i lærketræ, som giver en optimal levetid, og det nye bolværk ved havnen
forventes en levetid på ca. 20-25 år.
Bestyrelsen håber at medlemmerne og dagkortfiskerne, vil tage godt i mod af det nye bolværk.
Thomas Kopp Kristiansen

§ 4 Vedtægtsændringer:
1. Forslag til ændringer af vedtægterne fremlægges på generalforsamlingen og godkendes ved
almindeligt stemmeflertal, dog kræver ændringer vedrørende foreningens opløsning at 2/3 af
de stemmeberettigede stemmer for.
§ 5 Bestyrelsen:
1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, der alle vælges af
generalforsamlingen.
2. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valget med formand, næstformand, kasserer, sekretær
og 3 menige bestyrelsesmedlemmer.

Ved projektet i 2013 blev vandstanden i
Langesø sænket, således at den nye
bådplads kunne blive lavet ordentligt. På
grund af den tørre sommer tog det dog noget
tid, før vandstanden var tilbage ved normal.

Fiskeret i Stavids å
Lejemål:
1.
Hestehaven:
2-2A Langesøskov:

3.

1000 m ved Morudskov, nordbred.
4000 m i Langesøskoven på begge sider af åen. Fra Morud
Friluftsbad i vest til spejderhytte ved skovskel i øst.

Bredbjergeng: Niels Bendixens vand (Tidligere Gregersens) fra spejderhytte i vest til tilløb fra
Tværskov mølle å i øst - i alt 1000 m. Frederik Lütkens stræk på 250 m
omkring fisketrappe er ikke med (fra sving før fisketrappe) Der må fiskes på
nordbred. Der er opsat skilte.

3A.

Fischer:

Anders Fisher Hansens vand fra skovskel nedstrøms Bredbjerg bro, til
markskel oven for Tværskov mølle å, i alt 500 m. Der må fiskes på sydbred.

4.

Dybvad bro:

1000 m på sydsiden af åen ved Trøstrup. Der er opsat skilte.

5.

Skovhøjrup:

600 m. Erling Andersens stræk på nordbred. Stykket
afgrænses i vest af grøft fra mose og i øst af eng/markskel lige efter sving.
Færdsel til åen sker til fods ad Erlings markvej, der starter ved hans
gule gård. Man kan parkere oppe foran hans bebyggelse.

6.

Stavids:

Nedstrøms Bredbjergstykket på den nordlige side af åen og ned til skel, ca.
250 meter opstrøms Dybvad bro.

MLF udlægger skjulesten
Morud lystfiskerforening har den 22. juni udlagt 4m3 skjulesten i Stavidsåen. Stenene er fordelt på
en 400m lang strækning oppe ved Rugård. Herregården ligger i flotte omgivelser med å, sø, skov og
mark. Strækningen ligger tæt på Mørkenborg Kro. I det tidlige forår 2013 blev foreningen og lodsejer
Henrik Gyrst enige om, at gennemføre vandløbsforbedring på strækningen. Strækningens øverste
del har hurtig strøm, og her findes noget gydegrus. Den nederste lange del af stækningen har lidt
langsommere vandhastighed, og her er bunden mere sandet. Henriks forpagter, Lau Hvid, kom med
1m3 skjulesten, mens de resterende 3m3 kom med lastbil den 11. juni.
Vi var otte mand og to piger til at gennemføre projektet, og alle var kl. 8.00 om morgenen. Vi havde
trillebøre, en sækkevogn og en plade med fire reb til rådighed. Det var hårdt arbejde at få stenene
på plads, og det var ikke noget problem at holde varmen i waders! Mange af stenene var store og
stakken lå et stykke fra åen. Der blev kæmpet godt, og der var god stemning hele dagen. Klokken
12.30 lå alle stenene, hvor de skulle. Det så godt ud. Vi lagde de mindste sten på strækningen med
hurtig strøm. Stenene blev lagt varieret og naturligt over strækningen. Skjulesten skaber ikke kun til
levesteder for ørred og andre fisk, de giver også en variation i strømforhold og bundforhold, der
gavner åens smådyr.
Skjulestenene kostede 3900 kr. leveret, yderligere blev der brugt 300 kr. til maskine ved leverig af
de lokale marksten. Pengene til projektet kom fra Morud lystfiskerforenings kasse. Søndag den 8.
december var jeg oppe ved stækningen. Stenene lå fint, og der var en fin gydebanke øverst på
strækningen. Lodsejer Henrik Gyrst skal have tak for et godt samarbejde omkring projektet, der vil
gavne fiskeriet i Stavidså og langs de fynske kyster.
Christian Larsen

Regler for fiskeriet i Stavids å
•
•
•
•
•
•

Fredningsperiode 16. november – 15. januar (inkl.)
Mindstemål: Bækørred 30 cm.
Havørred 40 cm.
Kun fiskeri med kunstagn tilladt (flue, spinner, blink etc.)
Fiskeri med orm tilladt i zone 2 fra Morud Friluftsbad til broen, hvor åen krydser Rugårdsvej.
Kun fiskeri med stang er tilladt.
Zone 2A er fredet fra 16. november til 15. marts (inkl.).
Brud på ovenstående regler eller anden uheldig opførsel kan medføre eksklusion af foreningen

Guldfasanrejen
Den røde glente kom svævende majestatisk over skrænten og hilste mig lydløst velkommen. Vinden
havde stået ind på kysten hele dagen, og nu hvor solen hang lavt på himlen, var vinden ved at stilne
af. Det så godt ud med sø ind på og en lille smule svæv i vandet. Vandet blev målt til lige under 10
grader, og her i starten af juni måned, var vandtemperaturen stadig tilpas lav.
Var ellers ved at skifte til en helflydende line, men fortrød, og beholdte den letsynkende line på, da
der stadig var lidt sø ind på kysten. Da mørket næsten helt havde indhyllet kysten, var der en fisk
der tog fluen. Efter opstramningen, hvor jeg godt kunne mærke det var en rigtig god fisk, blev alt
løsline og mange meter line fra hjulet suget ud i vandet. Efter en hektisk periode begyndte fisken at
tage det roligt, og da den flere gange viste både hoved og hale, blev den nettet sikkert. Fluefanget
blankfisk på 5,25 kg.
Jeg kan ikke tage hele æren for guldfasanrejen, da jeg har fået stor inspiration til den røde
dubbingbutt og det bagerste hackle med guldfasan igennem fiskelitteratur skrevet af den svenske
lakse- og havørredfisker Pelle Klippinge. Den første udgave jeg bandt, var med grå krop og brunt
kropshackel, og denne flue var effektiv på Nordfyn et efterår. Fluen blev glemt indtil jeg bandt den
med grøn krop og grønt kropshackel.
Fisken beskrevet i ovenstående var den første fluen fangede, og fluen har siden været yderst
effektiv på mine favoritkyster på Fyn og i Sverige.
Tom Larsen

Fiskeret i Stavids å

Omløbsstryg i Margård Mølle å
Der blev i 2013 etableret et omløbsstryg i Margård Mølle Å. Åen udspringer tæt på Veflinge og løber
igennem Vigerslev, herefter løber åen forbi Margård. Vandløbet løber til Stavidså ca. 250m
nedstrøms Dybvad Bro. Omløbsstryget blev lavet ved Margård, her løb åen tidligere gennem en
voldgrav/møllesø, vor der ved udløbet var et stemmeværk, som fiskene ikke kunne passere. Hvis
man læser Historisk Atlas på internettet kan man finde, at der har været en vandmølle på stedet fra
ca. år 1500 til år 1900. Det kan være, at de havørreder, der gydede oven for omløbsstryget i vinter
er de første i 500 år.
Omløbsstryget er ca. 250m langt, og det det slynger sig gennem den lille skov ved herregården. Der
er lagt gydegrus i omløbsstrygets bund, og det giver ørrederne gode muligheder for at gyde. De små
sten, som gydegrus består af, er levested for mange af åens smådyr f.eks. tangloppe, vårfluelarve,
døgnfluelarve og slørvinge. Åens smådyr er vigtige fødeemner for en stor ørredbestand. Der er lagt
en del store og små skjulesten ned i stryget, de giver også gode levesteder for fisk i forskellige
størrelser.
Omløbsstryget er ført helt uden om Møllesøen og voldgraven, og det giver fordele for
fiskebestanden. Ørrederne trækker ned gennem vandsystemet, men hvis de skal igennem en sø vil
enkelte blive spist af rovfisk som gedder og store aborrer. Et vandløb fører fødeemner med sig, det
kan være åens smådyr, men det kan også være landlevende dyr som insekter orme eller larver, der
er faldet i vandet. Hvis åen går gennem en sø bliver de mange fødeemner spist af søens fisk og
fugle. Det medfører, at der er en strækning nedstrøms søen, hvor der er mindre for ørrederne at
æde.
Havørrederne har allerede taget det nye
omløbsstryg i brug. Søndag den 22.
november gik jeg en tur langs åen, hvor
jeg fulgte åen på strækningen oven for
stryget.
Allerede
150m
oven
for
Søndersøvej var den første gydebanke, og
lige før Vigerslev var der to fine
gydebanker mere. Vest for Vigerslev
findes en længere strækning med grus og
sten i bunden af åen, her var der tre
gydebanker fordelt over strækningen. Det
er en stor succes, at der allerede det
samme år som omløbsstryget er lavet, har
fundet gydning sted, i hele den brugbare
del af åen. Da man lavede omløbsstryget
ved Morud mølle i Stavidså, så vi også hvordan der kom flere og flere gydebanker i årene efter
åbningen.
Omløbsstryget ved Margård er blevet til i et samarbejde mellem Havørred Fyn, Nordfyns Kommune
og lodsejer Per Bo Hansen. Der er ingen tvivl om, at omløbsstryget vil blive til gavn for
havørredfiskeriet i Stavidså og langs den fynske kyst.
Christian Larsen

Opslagstavlen

Kontingent
Med dette blad følger girokortet til betaling
af kontingentet for 2014. Alle betalinger
registreres løbende af foreningens
kasserer på Danmarks
Sportsfiskerforenings medlemsside
(www.sportsfiskeren.dk).
Alle medlemmer kan logge ind på deres
profil og udskrive medlemskort samt
ændre adresse, hvis de flytter. Har du ikke
mulighed for at komme på nettet, kontakt
da DSF.
Alle, der betaler inden første 1. marts, vil
fortsat være med i MLF, ellers meldes de
ud efter denne dato, og vil heller ikke
længere modtage Sportsfiskeren.

Morud Lystfiskerforening på
FACEBOOK!
FACEBOOK!
Bidrag gerne med billeder fra
foreningens ture eller fra
fiskevandende på Facebook
Facebook eller
send dem på mail til et af
bestyrelsesmedlemmerne

Meld adresseflytning
Husk at meld flytning til Rasmus Bovbjerg
Jensen på enten bovbjerg.jensen@gmail.com
eller tlf. 20 12 07 80

Kortudsalgssteder og bådreservering til Langesø

Aktiviteter 2014
Kysttur til Avernakø d. 29 marts
Avernakø turen er nærmest blevet en fast tradition på
MLF`s tur program. Det er ikke uden grund, på tidligere
ture har vi haft rigtig godt fiskeri. Øen har alt det en
kystfisker sukker efter: stenrev, strømsteder, badekar og
høje klinter. Der bliver hvert år fanget flotte havørreder fra
denne sydfynske perle.

Dag-, båd- og medlemskort samt bådreservering:

Shell Service Morud
Tlf. 65 96 42 99

Rugårdsvej 765

5462 Morud

Turen koster 50 kr., som dækker benzin og færge!
Tilmelding til Carsten Nancke tlf.: 28 56 43 58

Medlemskort:

Vi mødes kl. 6:30 på Havrehedskolen

Kysttur efter hornfisk d. 24. maj
Denne nye tur på programmet henvender sig til alle, specielt til medlemmer med børn, som kan
komme med ud og fiske.

Nyborgvej 3

5000 Odense C

Vesterbro 2

5000 Odense C

Dalumvej 67

5250 Odense SV

Vind og vejr bestemmer, hvor vi skal hen, men pladsen bliver børnevenlig. Vi fisker fra 9 til 15.
Tilmelding til Carsten Nancke tlf.: 28 56 43 58

Lystfiskeriets Dag ved Langesø d. 25. maj
I anledningen af Lystfiskeriets Dag vil der være forskellige aktiviteter ved søen.
Nærmere program følger.
Christian Morgen chrmorgen@gmail.com el. tlf. 60 52 60 12

Kysttur til Møn efter havørred og gedde d. 16. – 17. maj
Ny og spændende tur til Møn, hvor der er masser af fiskemuligheder
efter brakvandsgedder og havørreder.
Afgang fredag morgen (St. Bededag) fra Havreheskolen, hjemkomst
lørdag aften.
Tilmelding til Christian Morgen chrmorgen@gmail.com el.
tlf. 60 52 60 12 (senest 15/4).

Foreningen opfordrer alle til at genudsætte rovfisk i Langesø.
Bestanden af rovfisk er ikke så stor, men vil du alligevel have en
fisk med hjem, så tag en i mellem størrelsen og lad den store få
friheden igen. Det vil både søen og andre fiskere have glæde af.

Kysttur til Baagø d.28. – 29. juni
Kysttur til Baagø med overnatning i telt. Afgang lørdag kl 16:45 fra Havrehedskolen, og retur med
færgen 8:30 søndag
Turen koster 80 kr., som dækker benzin og færge!
Tilmelding ved Thomas Ipsen på tipsen75@hotmail.com el. tlf. 20 22 66 96
Moletur efter fladfisk d. 27. september
Så skal der fanges falde! Denne nye tur på programmet henvender sig til alle, specielt til
medlemmer med børn, som kan komme med ud og fiske. Vejr og vind bestemmer, hvor vi tager hen,
og vi fisker fra 9 til 15.
Informationer fås ved tilmelding til Carsten Nancke tlf.: 28 56 43 58
Rovfisk konkurrence på Langesø d. 16. november
Holdkonkurrencen (2 mand per hold), hvor der skal fiskes efter aborre, gedde og sandart.
Da der kun er plads til 12 personer bliver det med ”først til mølle princippet”.
Deltagelse koster 100 kr. for MLF medlemmer, 150 kr. for ikke medlemmer. MLF’er har første
prioritet.
Tilmelding ved Thomas Kristiansen på: kopp77@hotmail.com el. tlf. 30 22 91 75 og Rasmus B.
Jensen bovbjerg.jensen@gmail.com el. tlf. 20 12 07 80

Generalforsamling MLF d. 25. november
Sidste tirsdag i november er der generalforsamling.
Nærmere info samt forslag kontakt Christian Morgen chrmorgen@gmail.com el. tlf. 60 52 60 12

TILMELDING SKAL SKE TIL ARRANGØRERNE SENEST 10 DAGE FØR,
Undtagen Møn-turen (se dato herover).

Beiarnelven juli 2013
Beiarnelven i Nordland lige syd for Bodø er en Bræelv med turkisfarvet vand, som til tider kan blive
fuldstændig mælkehvidt. Beiarn er lakseførende på ca. 20 km og sæsonen starter den 22. juni.
Fiskeret er forbudt i perioden fra midnat til kl 6.00, og ligesom andre elve er der restriktioner på
fangsten: 2 laks i døgnet og 3 laks på en hel sæson, hvoraf 1 hanlaks over 65 cm og kun hunlaks
under 65 cm må aflives og tages med hjem. Fra Saltdalsdalen og ind til Beiarndalen er der ca. 1
times kørsel over fjeldet. Imponerende flot tur, og da jeg kørte ned i Beiarndalen, havde jeg følelsen
af at komme til verdens ende, da der kun er samme vej ind og ud af dalen. Beiarndalen er fantastisk
flot, men det var nu ikke kun på grund af den flotte natur, at jeg besøgte Beiarn i 12 døgn i juli
måned – det var for at mærke suset fra Beiarnlaksen.

Lidt over midnat sad jeg i teltet noget slukøret og surmulende helt nede i kulkælderen og grublede
over, hvorfor laksen slap igen. Var det på grund af den store enkeltkrog, eller vinklen og den korte
lineføring til laksen, eller for hurtigt modhug? Laksefiskeri er til tider grusomt og kræver en god
psyke. Det meste af tiden sker der intet, og når laksen så endelig efter 7 døgns resultatløst fiskeri
tager fluen, og man så selv bommer den. Da jeg sad der i teltet og muggede over situationen,
besluttede jeg der kun var én rigtig ting at gøre; at køre på med klingen helt i bund, så måtte det
briste eller bære. Jeg stod klar igen ved elven lidt i kl 6.00 om morgenen ved åbningstid, men laksen
fra aftenen før var tilsyneladende trukket længere op i elvsystemet, og der skete ikke mere det døgn.
Morgenen efter var jeg igen klar ved elven lidt i kl 6.00, og ud for stenen tog en laks fluen.

Efter at have afleveret katten hos kattepasser i København, kunne jeg med god samvittighed og en
spændende følelse i kroppen, begynde turen op langs den svenske østkyst, næsten helt op til
bunden af den Botniske bugt, og indover den skandinaviske halvø, for at havne ved Beiarn lige syd
for Bodø i Norge.

Modhugget faldt helt rigtigt og laksen blev kroget. Laksen tog nogle vilde spring og hurtige udløb,
men blev i poolen på kort line. Tre fiskere fra Schweiz kom til pladsen under fighten, og den ene
hjalp med at nette laksen. Det var en hunlaks på 81 cm, og blev efter fotosession genudsat, som
reglerne foreskriver. Laksen var perfekt kroget på den store enkeltkrog str. 1/0, og som det ofte går
når en laksefisker er tændt og lige har fanget laks, gik der ikke særlig mange timer før laks nr. 2 tog
fluen lidt højere oppe i elven. En hunfisk på 51 cm, som jeg også satte ud igen. På campingpladsen
blev den første laks indskrevet i fangstjournalen til 5,6 kg og den lille til 1,5 kg.

Da jeg ankom til Beiarn, havde det indtil da, været en atypisk sæson med lav vandføring, da alt
sneen fra fjeldet var smeltet ved den første varmeperiode i maj måned. Vandføringen er afhængig af
dette, og løb kun med omkring 20-22 kubikmeter, hvor normal sommervandføring er oppe på ca. 5060 kubikmeter. Dette har dog ikke betydning for fiskeriet, da der kommer laks sivende op i elven
hele tiden. Da størsteparten af vandføringen er koldt smeltevand samt at vandet er ugennemsigtigt,
skal der på standpladserne fiskes dybt med synkeline, for at fluen kommer ind i laksens synsfelt.
Det var en kold og mørk sommer, og solen så jeg ikke meget til - nok kun sammenlagt 8 timer på 12
døgn. Lufttemperaturen om dagen var max. 14 grader, og når jeg stod op om morgenen var
lufttemperaturen kun 4 grader i teltet. Efter 7 døgns intensivt fiskeri, var der ikke sket det store. Jeg
havde observeret et par laks, som jeg fristede med fluen, men manglede stadig forløsningen af en
laks, der tager fluen i strømmen.

Jeg havde været hele følelsesregisteret igennem, og da jeg et par døgn efter startede turen hjem,
op over det høje Saltdalsfjeld mellem Norge og Sverige, var jeg oppe på verdens tinde.
Tom Larsen

Lystfiskeriets Dag
Lystfiskeriets Dag blev i 2013 afholdt over hele landet den15.
maj. Ved bådehuset var fiskestængerne rigget op til alle
gæster, der skulle komme forbi og have lyst til at fiske eller
måske bare tage en rotur på Langesø, helt gratis på denne
skønne dag i maj. Der var sågar et gratis Angry Bird fiskesæt
til alle børn, der kom forbi.
Vejret var skønt, og aborrefiskeriet var helt i top, jeg vil
næsten påstå at alle som, prøvede lykken med
fiskestængerne fangede fisk. Så imens der blevet fanget
masser aborrer, fik bådene og bådehuset en kærlig hånd.

Det 7. døgn om aftenen sad jeg ved elvkanten og snakkede med en nordmand, indtil han pakkede
sammen for at køre til Saltdalselven, hvor der var premiere dagen efter. Der var kun en time til elven
lukkede for natten, og jeg havde faktisk besluttet at stoppe fiskeriet, da Jeg fortrød og lige ville prøve
en stor Black Shank enkeltkrog str 1/0. Cirka 30 meter opstrøms en sten havde jeg et slag til fluen,
og var klar over det var laks, for her plejede fluen ikke at ramme noget. Jeg blev stående på samme
sted og foretog nøjagtig samme kast, som det foregående. Laksen tog fluen rigtigt med et stort sug
denne gang – men laksen slap med det samme igen. Stor var frustrationen, og jeg fiskede lidt videre
i den korte tid inden lukketid uden den nødvendige gejst og koncentration.

Tak til alle der kom forbi og fiskede, samt hjalp med bådene
og bådehuset.
Thomas Kopp Kristiansen
Lucas Markussen med en fin aborre
fanget ved Langesø på Lystfiskeriets Dag

