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Formandens beretning 
 
På årets generalforsamling blev den siddende bestyrelse genvalgt, og på det første konstituerende 
bestyrelsesmøde var der genvalg til formand og næstformand, mens nogle af udvalgsposterne blev 
fordelt lidt anderledes end sidste år.  
 
Året 2014 var præget af god aktivitet i Langesø med flere besøgende end de foregående år. Om det 
er det nye bolværk, der har gjort det mere attraktivt end før er uvist (og nok lidt usikkert) - men 
glædeligt er det under alle omstændigheder. På generalforsamlingen blev det vedtaget at investere i 
en eller flere nye både i år, og at søge diverse fonde om tilskud til at supplere vores egen investering. 
Der er afsat penge i årets budget til én ny båd, men hvis vi kan få fondsmidler eller andre tilskud, kan 
det måske blive til mere end det. 
 
Lodsejerne ved Stavidsåen vil i år får lidt mere i posen for at udleje fiskeretten til Morud 
Lystfiskerforening. Prisen har været fastholdt de seneste 5 år, så der var enighed på 
generalforsamlingen om at sætte fiskelejen lidt op. 
 
På bestyrelsessiden var 2014 et lidt stille år uden de store aktiviteter. Der har dog været arbejdet på 
et forbedringsprojekt i Tværskov Mølleå, der forventes at være grydeklart til foråret. En enkelt omgang 
el-fiskeri blev det også til, så vi har bidraget med både hanner og hunner til avlsarbejdet på 
Elseminde. 
 
Desværre blev turene heller ikke i 2014 det store tilløbsstykke, så vi vil i år prøve at annoncere mere 
aktivt i perioden op til turene, da det tidligere har givet rigtigt godt resultat. 
 
Vi er fra i år gået over til at lade Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF) udsende opkrævninger for 
kontingent. Dette er en service, DSF tilbyder, og vi håber alle medlemmer vil tage godt imod denne 
ændring. 
 
Med ønsket om et 2015 med en masse gode fiskeoplevelser ønskes alle medlemmer knæk og bræk. 
 

Christian Morgen 
Formand 

 
 

  



Thunder & Lightning 
 
Den lakseflue der har betydet mest for mit laksefiskeri er uden tvivl Thunder & Lightning. Lidt pussigt 
da det er ved salg af produkter til lynbeskyttelse jeg tjener til mit daglige brød, men det er en helt 
anden historie. Ifølge fiskelitteraturen blev Thunder & Lightning bundet tilbage i 1850´erne af James 
Wright på kanten af river Tweed, grænseelven mellem England og Scotland. James Wright er også 
ophavsmand til de nok lige så kendte Doctor-fluer. Fluen er med dens mørke og orange farver en god 
flue i brun elv og når det er overskyet med regn i luften. 
 
I juli måned i Orkla for en del år siden efterhånden, havde 
jeg følgende oplevelser med Thunder & Lightning. 
 
På et dagkortvald hvor elven efter et hårdt og fladt stryg 
snævre ind til en dyb rende ved egen bred, stod jeg for 
godt og for højt, for jeg så en stor laks stige op fra dybet 
efter min Thunder & Lightning, og mine reflekser var helt 
iorden og reagerede prompte, inden jeg mærkede 
tyngden fra laksen. Laksen blev selvfølgelig ikke kroget, 
og jeg så ikke mere til laksen den eftermiddag. 
 
Ugen efter på et privat vald lidt højere oppe af elven, 
fiskede jeg samen med gode fiskekammerater. Efter en 
enkelt laks først på ugen og mange timers fiskeri, var jeg 
kommet i søvnunderskud, og gik en aften hjem til huset 
hvor vi boede for at sove, mens kammeraterne blev ved 
elven for at fiske hele natten. Udhvilet stod jeg op tidligt 
om morgenen og gik til elven igen. De andre var ved at 
forlade elven lettere slukøret, da de intet havde mærket 
eller set hele natten. 

 
Elven løb perfekt lidt over middel, og alene ved elven 
startede jeg fiskeriet. Allerede ved første tur nedover, 
var der en laks der tog fluen på det gode sted ud for 
birketræet. Klog af skade fra ugen før, ventede jeg 
med modhugget, indtil jeg mærkede hele tyngden fra 
laksen. Laksen var perfekt kroget i saksen, og efter at 
have beundret den ved hytten, startede jeg fiskeriet 
igen. Ud for birketræet var der en ny laks der tog 
fluen, og denne føltes større end den første. Efter en 
hård og lang fight, blev laksen kanet sikkert op på 
elvens strand. 
 
 

Helt ør efter 2 gode laks inden for 5 kvarter, skyndte jeg at gå tilbage til huset for at vække de andre 
der lå og sov efter nattens fiskeri, for dette skulle deles med holdet. Laksene blev vejet til 6 og 10,1 
kg. 
 

Tom Larsen 

  



 



Kortudsalgssteder og bådreservering til Langesø 
 
 
 
 
Dag-, båd- og medlemskort samt bådreservering: 
 
  
 Shell Service Morud  Rugårdsvej 765 5462 Morud  
 Tlf. 65 96 42 99 
  
 
 
 
 

 
Medlemskort:   
 
 
 
 

  Nyborgvej 3 5000 Odense C 
 
 
 
 
  

 Vesterbro 2 5000 Odense C 
 
 
 
 
 
 

 Sdr. Boulevard 49  5000 Odense C 
 
 

 



Nyt fra Langesø 
 

Ny kontrakt 
 

Morud Lystfiskerforening har forlænget kontrakten med Langesø gods, så vi stadig kan tilbyde fiskeri i 
Langesø til vores medlemmer og andre interesserede. Der vil være lidt ændring i forhold til tidligere, 
og information vil blive sat op i skabet ved bådhuset.     
 
 

 Nye både  
 
Morud Lystfiskerforening har fået 15.000 kr. fra Tuborgs Grønne Fond til indkøb af to nye både til 
Langesø, og det er foreningen utroligt glade for. Vi ser frem til at kunne tilbyde vores medlemmer og 
andre brugere af søen nogle bedre faciliteter i 2015, når de er på fisketur på Langesø. Der arbejdes 
på at have bådene klar til foråret.     

 
 

Rasmus Bovbjerg Jensen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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. 



Fiskeret i Stavids å 
 
Lejemål:  
1. Hestehaven: 1000 m ved Morudskov, nordbred. 
 
2-2A Langesøskov: 4000 m i Langesøskoven på begge sider af åen. Fra Morud 
  Friluftsbad i vest til spejderhytte ved skovskel i øst. 
 
3.  Bredbjergeng: Niels Bendixens vand (Tidligere Gregersens) fra spejderhytte i vest til tilløb fra  
  Tværskov mølle å i øst - i alt 1000 m. Strækket 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.  

 
 
 

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  
 

 
 

  



Fiskeret i Stavids å 
 

 



 
  



Nyt fra kasseren 
 

Kontingentopkrævning 
 

I år har foreningens medlemmer modtaget kontingentopkrævning 
direkte fra Danmarks Sportsfiskerforbund. Dette er med til at lette 
arbejdet både for MLF og DSF. Når du betaler dit kontingent sker 
registrering direkte hos DSF. Tidligere stod MLF selv for at registre 
alle betalinger hos DSF. Har du ikke modtaget nogen opkrævning for 
2015 eller har du spørgsmål, så kontakt da Rasmus Bovbjerg Jensen 
på 20 12 07 80 eller e-mail: bovbjerg.jensen@gmail.com  
 
Har du betalt dit kontingent over netbank, så kan du bruge din 
bankkvittering som dokumentation. Betaler du ved en af foreningens 
samarbejdspartnere, så er dit indbetalingskort kun gyldigt med 
stempel og underskrift. Alle opfordres dog til at udskrive deres 
medlemskort fra Sportsfiskerforbundet.   

 
Medlemskort 

 
Alle medlemmer har en profil på www.sportsfiskeren.dk, 
hvorfra man kan udskrive sit medlemskort samt ændre 
adresse, hvis man er flyttet. På hjemmesiden er der en guide, 
der hjælper dig i gang, hvis du ikke allerede har været inde på 
din profil tidligere. Alle medlemmer opfordres til at 
opdatere deres profiler inklusiv deres mailadresse , så kan 
foreningen let komme i kontakt med medlemmerne. 
 
 

 
Sportsfiskeren 

 
Danmarks Sportsfiskerforbund har efter nøje overvejelse besluttet 
at reducere antallet af udgivelser på medlemsmagasinet 
Sportsfiskeren fra ti til syv årlige udgivelser fra og med 2015. 
 
Kvaliteten og omfanget af medlemsmagasinet Sportsfiskeren vil 
ikke blive reduceret. Tværtimod vil Sportsfiskeren i gennemsnit få 
et større antal sider, så man på årsbasis vil få stort set det 
samme antal sider som hidtil.  
 
Første udgave af Sportsfiskeren kom  på gaden den 20. februar.  
 
Du kan i øvrigt læse tidligere udgaver af Sportsfis keren  ved 
at logge ind på din profil på www.sportsfiskeren.dk 
  



Multen – den mystiske fisk 
 
Efter godt 20 år som kystfisker kan jeg konkludere, at multen er en meget spændende og interessant 
fisk, men også en meget mystisk fisk, som ikke er til at blive klog på. Havørreden kan, i hvert fald det 
meste af tiden, opføre sig helt som forventet i forhold til vejr, tidevand, tidspunkt på året, tidspunkt på 
døgnet, temperatur, osv. osv., men multen er fuldstændig uberegnelig, og målrettet fiskeri efter den 
virker fuldstændig umuligt. Jeg har travet mange kilometer frem og tilbage langs de fynske kyster, 
uden overhovedet at have set så meget som en finne af en multe, og jeg har i timevis siddet på en 
sten og betragte en stor stime, som blev ved med at kredse langs en høfte, men har indtil sidste 
sommer været helt uden fangst af en multe. 
 
Mit første møde med multen går mange år tilbage. En aften sidst i august, hvor vejret var mørkt og 
lurende uden vind, så jeg pludselig 3-4 multer mellem 2 høfter. De befandt sig meget tæt på 
strandbredden, ofte med ryggen helt fri af vandet. En gang imellem var kun halefinnen oven vande, så 
det kunne godt betyde at disse multer var inde for ’at græsse’. Multen er vegetar og lever ofte af tang 
og alger som bliver gnavet af sten og andet. Hvor jeg har hørt dette udtryk ’at græsse’ henne, kan jeg 
ikke huske, men er egentlig en meget god betegnelse. Jeg ville naturligvis forsøge at fange en af 
multerne, så den grå kaninflue, der var tiltænkt havørrederne, blev klippet af forfanget, og en lille grøn 
marabouflue blev fundet frem. Jeg sneg langs stranden og lagde mig på knæ i sandet et stykke fra 
multerne. Et kort kast blev gjort og fluen landede lige ved multerne, men fluen blev totalt ignoreret. 
Intermediatelinen fik fluen til at gå i bunden på det lave vand, og det var ingen mulighed at skifte line, 
da flydelinen lå hjemme. Efter et stykke tid, gled multerne ud mod dybere vand, og jeg så ikke mere til 
dem den aften. 
 
Efter en periode med vind ind på kysten var vinden vendt, og jeg var fra morgenstunden igen klar på 
pladsen. Hele formiddagen havde jeg fisket havørred uden et nab, da en stor fisk pludselig gled ind 
over sandbunden mod skidtbræmmen tæt på land. Pålandsvinden de foregående dage, samt 
stigende vand først på formiddagen, havde dannet en skidtbræmme helt inde under land, som 
åbenbart virkede tiltrækkende på multen, for efter kort tid var der samlet en lille stime. Multerne trak 
langs skidtbræmmen og strøg af og til ud mod dybere vand, blot for at vende tilbage mod det lave 
vand. Igen blev havørredfluen klippe af og den grønne marabouflue blev bundet på forfanget. Men det 
blev et kort forsøg, for fiskeriet måtte hurtigt opgives, da det var umuligt at få fluen til at fiske frit i 
vandet; Skidtbræmmen havde bredt sig ud mod dybere vand, da vandet var begyndt at trække sig 
tilbage mod lavvande. 
 
Sommeren efter oplevede jeg i hele juli måned, en større flok multer ved et område på nordfyn, hvor 
høfterne strækker sig langt ud i Kattegat. Multerne gnavede alger direkte af høfterne, og jeg kunne i 
timevis sidde inderst på høften og betragte multerne. Jeg kunne naturligvis ikke helt lade være med at 
tage et kast med fluen til dem, men der var absolut ingen reaktion på dette. Mens jeg sad og holdt øje 
med multerne, kunne de finde på at ændre adfærd, ved at glide skråt ud for høften, for at cirkle dovent 
rundt på ganske få kvadratmeter. Flere kast blev gjort til disse multer, men selv om fluen var lige for 
snuden af dem, svømmede de totalt ligeglade forbi fluen. Da jeg sad på høften igen, og funderede 
over hvorfor multerne ikke ville tage fluen, var der pludselig et par multer helt inde under 
strandkanten. De svømmede ikke bare dovent rundt, men samlede noget op fra bunden. De opførte 
sig på samme måde som mit første møde med multen, så måske var dette min chance. Jeg krøb 
langs stranden og sad 3 meter fra strandkanten. Flydelinen var klar og fluen blev lagt ud. Spændingen 
var uudholdelig, da en multe gled frem og tog fluen. Jeg strammede hårdt op, men et hårdt rusk i 
stangen var alt som skete. Multen blev ikke kroget og fluen fløj mange meter op bag mig på stranden. 
Hele miseren havde skræmt multerne, og de stak ud mod dybere vand. 



 
Der gik flere år hvor jeg kun sporadisk var inde for kasteafstand til multen, og ikke før en nattur 
sammen med en kammerat i juni måned sidste år, var der kontakt til multe. Strømmen kørte jævnt 
først på natten, og helt planmæssigt fangede jeg en havørred på 1,5 kg lige efter midnat. Da det var 
blevet godt lyst først på morgenen, tog en stor fisk kontant den sorte kaninflue helt uden forvarsel. 
Fisken var utrolig stærk og hver gang jeg fik den tæt på mig, svømmede den med lethed 20 meter ud 
igen. Jeg troede et kort øjeblik at fisken var fejlkroget, men da fisken endnu engang kom ind foran 
mig, begyndte den at vise svaghedstegn med halen fri af vandet, og jeg kunne konstatere at den 
havde taget fluen rigtigt, for fluelinen pegede mod fiskens hoved. Det var også i dette øjeblik det gik 
op for mig, at det var en multe jeg stod spændt op mod. Multen måtte give op og blev sikkert nettet og 
slæbt på land. Min fiskekammerat var lige så forbavset over denne fangst som mig. Helt uden 
forvarsel på en stor sort kaninflue under havørredfiskeri i diffust lys. Multen er en særdeles mystisk 
fisk.  
 
 

 
 
 

Der er situationer, hvor multen tager en flue, og der er situationer, hvor multen er helt apatisk og intet 
foretager sig. Forskellen på, når multen gnaver alger af høften eller når multen plukker noget op fra 
bunden, kan måske have betydning for, om multen er til at fange eller ej. Multen er grundlæggende 
vegetar men spiser også larver og skaldyr og åbenbart også større fødeemner. Jeg tror ikke min store 
sorte kaninflue er taget af multen som et drivende stykke tang eller alge, men for det som fluen skal 
ligne; en lille fisk. 

 
Tom Larsen 

 
 



Aktiviteter 2015 
 
I år vil der løbende blive arrangeret forskellige ture. Tid og sted er dog ikke bestemt endnu, men vil 
blive annonceret på hjemmesiden, face book og via mail.   
 
Årets første aktiviteter bliver en tur til Avernakø og et spændende foredrag!  
 

 
 
Kysttur til Avernakø lørdag d. 28. 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. 
 
Turen koster 50 kr., som dækker benzin og færge! 
 
Tilmelding til Carsten Nancke tlf.: 28 56 43 58  
 
Vi mødes kl. 6:30 på Havrehedskolen  
 
Generalforsamling MLF tirsdag d. 24. november 
 
Sidste tirsdag i november er der generalforsamling. Tilmelding ikke nødvendig. 
Nærmere info samt forslag kontakt Christian Morgen chrmorgen@gmail.com el. tlf. 60 52 60 12   

 
 

 



 
 



Vandløbsprojekter i Stavis Å systemet (2016-2021) 
 

Nu har Naturstyrelsen set på de forslag til vandløbsforbedringer de enkelte vandråd er blevet enige 
om rundt omkring i det ganske land. Vandrådene er en bredt sammensat gruppe af bl.a. 
naturfredningsfolk, sportsfiskere og landmænd. 
 
Frem til 23. juni 2015 er vandområdeplaner med indsatsprogram for bl.a. Stavis Å med tilløb i høring 
ved Naturstyrelsen (www.nst.dk). På Naturstyrelsens hjemmeside kan man finde et oversigtskort, der 
viser hvad man kan se frem til af vandløbsforbedringer efter 2016. Det er også her man kan indsende 
en klage hvis man synes indsatsen er forkert. En klage skal dog nok koordineres med Danmarks 
Sportsfiskerforbund. 
 

Margårds Mølle Å 
 
Det fremgår af planforslaget at Margårds Mølleå er i fokus. Fra udløbet i Stavis Å og op til Vigerslev 
skal bundmateriale udskiftes på visse delstrækninger (i alt 2,6 km). Det vil sige at sand skal graves op 
og der skal udlægges grus og stenmateriale i stedet. På delstrækninger af Margårds Mølleå foreslås 
det, at der etableres sandfang, så det forhindres at sand igen tildækker områder med fx gydegrus. 
  

 
Kort der viser hvor bundmateriale udskiftes i Margårds Mølleå 

 
Vandløb ved Langesø 

 
Der skal efter planen fjernes 3 spærringer på Traun Skov afløbet. Det drejer sig om spærringer ved 
Vissenbjergvej og 2 længere nedstrøms før udløbet til Langesø. Også spærringen ved ålekisten skal 
fjernes, så faunaen kan vandre frit. 



 
Kort der viser 4 spærringer i småvandløb ved Langesø, herunder ålekisten 

 
Langesø 

 
Her skal ikke ske noget. Indsatsen er udskudt. 
 
I oplandet til søen skal der gøres en indsats ved ukloakerede ejendomme i det åbne land. 
 

 
I oplandet til Traunskov-afløbet og Kapelbækken gennemføres en 
spildevandsindsats (firkantskarvering) 

 



Nedre dele af Ryds Å og Stavis Å 
 
I de nedre dele af vandløbene Ryds Å og Stavis Å gennemføres en indsats mod regnvands-betingede 
udløb. Det skulle gerne forhindre at urenset spildevand kan komme ud i åen i forbindelse med store 
regnskyl, hvor kloakledninger er for små. Uden at jeg i detaljen ved hvad indsatsen indebærer, kan 
der tænkes separatkloakering, men også etablering af regnvandsbassiner til tilbageholdelse af 
overfladevand fra veje, parkeringspladser mv. 
 

 
Indsats mod regnbetingede udløb 

 
I den nuværende vandplan der afsluttes i år, skulle der gerne ske fjernelse af spærringer i Tværskov 
Mølleå (Tværskov Mølle), Sværup Mølleå (Røde Mølle) og også i Stavis Å i Bredbjerg, hvor den 
nuværende kammertrappe ikke vurderes god nok for alle fiskearter. 
 
Det bliver spændende at følge. 
 

Jakob Larsen 



Det fynske havørredeldorado 

Da jeg skulle passe arbejdet lørdag og derfor ikke nåede ud til premieren i Odense å, skulle den have 
fuld gas på de fynske kyster om søndagen. 
 
Sammen med Lars Kopp og Morten Brooksby oplevede vi et super godt fiskeri. Masser havørreder 
over målet. Mange følgere, hug og kontakter i det flotteste forårsvejr.  
 
Hele 47 fisk var oppe og vende :-) Dagens største var en smuk 60'er fanget af Lars. 
 
Det er værd at nævne, at stort set samtlige fisk blev fanget på "Den lille Pink", som Thomas fra 
bestyrelsen binder. Den er giftig lige nu :-) 
 

Jeppe Larsen 
 

   

  



Morud Lystfiskerforenings love  

 
§ 1 Navn og formål: 
1. Foreningens navn er Morud Lystfiskerforening, og de ns hjemsted er Morud i Nordfyns 

Kommune, hvorfor formanden skal være bosiddende i N ordfyns 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. 

 
§ 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. 



3. Alle valg er 2-årige. Der vælges skiftevis 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer. Suppleanten til       
   bestyrelsen vælges for 1 år af gangen 
4. Der vælges årligt 2 revisorer og en revisorsuppleant. 
5. Bestyrelsen sammensætter relevante udvalg. 
6. Sekretæren skriver referat af bestyrelsesmøder og generalforsamling. 
7.  Ved stemmelighed i f. b. med afstemning angående indkomne forslag til bestyrelsen, bortfalder 

forslaget  
8.    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. 

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 

 
 
  



Færdselsregler for fiskeri ved Langesø 
 
Langesø Gods er en privat ejendom, hvor publikum må færdes efter reglerne i 
Naturbeskyttelsesloven. 
 
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. Telte og teltlignende indretninger er forbudt. Der henvises til teltpladsen ved Morud Friluftsbad. 
2. Bålbrænding er forbudt med mindre bålplads anvises fra godsets side. 
3. Parkering ved Skovkapel er tilladt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



  

F
iskeriet i Langesø

 foregår fra båd, m
en m

edefiskeri fra land på den skiltede 

stræ
kning fra kapellet i vest, syd om

 sø
en til golfbanen er tilladt.  

D
er m

å fra den fø
rste juli fiskes fra sandbanken ved T

ravnskov aflø
bet. 

B
ådene er fortø

jet ved hytten i sø
ens sydø

stlige ende. 

N
ø

gle til hytte og både kan m
od depositum

 på 100,- kr. erhverves på S
hell 

S
ervice M

orud. D
er er m

ulighed for overnatning i hytten. 

M
indstem

ål og fredningstider: 

  
gedde 

60 cm
.    (fredet i april). 

 
sandart 

60 cm
.    (fredet i m

aj). 

 
ål 

45 cm
. 

 F
IS

K
E

R
IE

T
 E

R
 U

N
D

E
R

LA
G

T
 F

Ø
LG

E
N

D
E

 R
E

G
LE

R
: 

•
B

ådene skal reserveres hos S
hell S

ervice M
orud. 

•
B

åde, årer, redningsveste og hytte skal behandles på behø
rig vis - husk at 

rydde op og låse efter brug! A
ffald tø

m
m

es i containeren som
 er opstillet 

ved hytten. 

•
Z

one K
 (Z

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

herfor. F
or ø

vrige om
råder skal fiskere på land drage hensyn til bådfisker.  

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

•
F

angster af gedder, sandart, ål og karper S
K

A
L

 skrives i fangstjournalen, som
 

er i åreskabet. 

•
3 personer i een båd. D

er m
å m

ax. anvendes 4 stæ
nger pr. person 

•
S

ejlads skal efter gæ
ldende regler ske m

ed redningsveste om
bord. 

•
F

iskeri fra land foregår fra fast standplads m
ed agn, idet fiskeri m

ed kunstagn 

ikke er tilladt. 

•
T

elte eller teltlignende indretninger er forbudt. 

•
M

edllem
m

er m
å udlæ

gge indtil 10 kroge efter ål. K
rogene m

å tidligst sæ
ttes 1 

tim
e  fø

r solnedgang og skal fjernes senest 1 tim
e efter solopgang. K

rogene 

m
å ikke væ

re til gene for andre. O
phold ved sø

en er påkræ
vet. 

•
F

iskere som
 ligger ved sø

en i læ
ngere perioder og kun bruger båd til transport, 

bedes  benytte glasfiberbådene. 

•
M

indstem
ål og fredningstider S

K
A

L overholdes. 

•
V

IS
 H

E
N

S
Y

N
 til dine m

edfiskere og andre brugere af Langesø
. 

•
B

rud på reglerne kan m
edfø

re bortvisning.
 

     

 M
O

R
U

D
 LY

S
T

F
IS

K
E

R
F

O
R

E
N

IN
G

 

 

G
O

L
F

B
A

N
E

 
Z

O
N

E
-K

 



Morud Lystfiskerforening - under DSF 
 
Medlemskab:  Seniorkontingent          500 kr. 
 Juniorkontingent (Efter 1/1 1997)    250 kr. 
 Depositum Langesø-nøgle           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). 
 
 
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 2015 - der p.t. er fastlagt. 
 
Lørdag 28. marts Kysttur til Avernakø          
Tirsdag 24. november 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 7 dage før,  hvis ikke andet er oplyst:  
Thomas Kristiansen: 30 22 91 75 


