Morud Lystfiskerforening - under DSF
Medlemskab:

Seniorkontingent
Juniorkontingent (Efter 1/1-1992)
Depositum Langesø-nøgle

450 kr.
250 kr.
100 kr.

Medlemsfordele:
1. Fiskeret i Stavis å (ca. 8,0 km foreningsvand) - se kort.
2. Fiskeret i Vittinge å ved Vittinge (ca. 2 km foreningsvand) - se kort.
3. Fiskeret i Odense- og Stavids å via Odense Å Sammenslutningen - se: www.odense-aa.dk
4. Bådfiskeret til Langesø samt medefiskeri inklusiv.
6. Medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF).
7. Modtagelse af medlemsbladet "Sportsfiskeren" 10 nr. årligt.
8. 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 april til december.
Særlige regler for vande under Odense Å Sammenslutningen - se: www.odense-aa.dk

Aktiviteter 2010 - der p.t. er fastlagt.
Lørdag
Weekend
Søndag
Søndag
Søndag
Tirsdag

27. marts
24-25. april
29. august
31. oktober
14. november
30. november

Kysttur til Avernakø
Langelandske ørreddage
Laks/havørred tur til jysk å
Kysttur til Æbelø
Fladfisketur på Langelandsbæltet
Generalforsamling

50 kr.
250 kr.
- kr.
GRATIS
250 kr.

Alle planlagte ture, samt de ture, som arrangeres løbende, vil blive annonceret på foreningens
hjemmeside: www.morud-lf.dk
Endeligt klokkeslæt oplyses ved tilmelding.
Mødested: Havrehedskolen i Morud, indkørsel til P-plads fra Rugårdsvej.
Personer der lægger bil til får benzinen betalt.
Juniorer deltager GRATIS.
Oplysninger og tilmelding senest 5 dage før til:
Thomas Kristiansen : 30 22 91 75

2010
www.morud-lf.dk

Bestyrelsen:
Formand:

Tom Larsen
Bakkevej 14C
5462 Morud
tomlarsen@morudnet.dk

tlf.: 65 96 53 53
29 40 33 28

Kasserer:

Rasmus Bovbjerg Jensen
Kretavej 41, st.
2300 København S
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:

Morten Brooksby
morten.brooksby@dk.bosch.com

tlf.: 20 10 32 42

Aktiviteter:

Thomas Kristiansen
kopp77@hotmail.com

tlf.: 3022 91 75

Hjemmeside:

Taus Biba
taus@morud-lf.dk

tlf.: 51 94 50 11

Sekretær

Kaare Nebelung
knebelung@gmail.com

tlf: 40 40 90 05

Suppleant:

Niels Lühr

tlf.: 65 96 54 00

Revisorer:

Bo Vork Nielsen
Lenny Stolborg

tlf.: 65 96 57 07
tlf.: 97 33 17 15

Suppleant:

Brian Larsen

tlf.: 65 96 51 79

Indhold:







Året der gik
Den nye formand har ordet
Langeland 2009
Morud Lystfiskerforenings Love
Vandløbsforbedringer i Margårdsmølle Å
Sandartkonkurrence på Langesø








VM i Medefiskeri
Aktiviteter 2010
En tur til åen i fredningstiden!
Kort samt bådreservering til Langesø
Færdselsregler for fiskeri ved Langesø
Noget vil ske

Forside: Helge Larsen
Redaktør: Rasmus Bovbjerg Jensen

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

Noget vil ske

Året der gik

Koen står og stirrer godmodigt på mig, da jeg svinger benene over stødhegnet for at gå ind på
engen. Den er måske lige som mig vågnet for ikke så mange minutter siden. Det er en morgen med
de første tegn på, at natten er ved at være forbi, og en ny dag vil tage sin begyndelse, men før
dagen starter for alvor skal morgenfiskeriet prøves af i åen.

Tak er mit foretrukne ord at starte denne beretning med. Jeg vil gerne takke hele bestyrelsen for et
godt arbejde/ samarbejde i år 2009. De har i år lavet en ny hjemmeside, afholdt sandartkonkurrence
i Langesø, udlagt gydegrus i Margårds mølle å samt ordnet bådene ved Langesø og en masse
andet. Tak skal der også lyde til alle vores medlemmer som har hjulpet til med renovering af både,
gydeprojekt og at vi har en god og sund fiskeforening.

Det er en klar morgen med spredte skyer og en let vind, faktisk perfekt fiskevejr, og med den
opgang der er i gang i åen og de fisk jeg selv har set på stedet den foregående morgen, kan det
ikke gå galt. Somme tider kan man bare mærke på forhånd at noget vil ske. Jeg går stille ind på
engen tæt på åen og spejder efter tyren som også bor på engen. Heldigvis står den meget langt
væk, og jeg bilder mig selv ind, at der ingen fare er forbundet med at gå ind på engen. Det er de
drabeligste historier, der er i omløb langs ådalen om vilde aggressive tyre, der angriber og ’puffer’
lystfiskere i åen, men forhåbentlig slipper jeg for det. Stedet er godt så jeg tager chancen.

Tak for denne gang vil jeg selv have lov at sige. Jeg har valgt at træde ud af bestyrelsen og
overlader formandskabet til et mangeårigt medlem af foreningen og bestyrelsen, Tom Larsen.
Knæk og bræk i 2010
Carsten Nancke

Da jeg kommer op øverst på stykket og skal til at starte fiskeriet, ser jeg første havørred længere
nede ad åen. Den viser sig med en bølge vinkelret på åen, så måske har havørreden været ude og
markerer, at det er her den har sin standplads overfor andre havørreder. Det kunne være et tegn på
at der var fisk på gang, og ganske rigtigt ser jeg helt nede ved spangen 3 ’bølger’ på vej op af åen.
Min erfaring siger mig, at det ikke er de trækkende fisk, der skal fiskes efter, men måske får de
trækkende fisk standfiskene til at røre på sig, og så er der chancer for fangst. Nå, jeg må hellere
stoppe drømmeriet og komme i gang med at fiske.
For god ordens skyld bliver de 2 fluer på forfanget lige kontrolleret, inden de havner i åen. Linen
bliver strippet af hjulet og fiskeriet går gang. Det er en super dejlig fornemmelse at fiske fluen
gennem strømmen og løfte linen fri af vandet blot for at vinkle den over åen på ny. For en
sikkerheds skyld bliver tyrens position på engen lige luret af, mens fiskehejren flakser op fra engen
på modsatte side. Hov, hvad er det? Der er bevægelse nede ved spangen igen, måske er det der
hugget kommer, men længere når jeg ikke at tænke, da en havørred tager den bagerste flue midt i
åen. Febrilsk og med høj puls får jeg styr på line og fisken, som tog på rimelig lang line, og jeg går
lidt nedstrøms mod fisken for at gøre vinklen til fisken bedre. Det er ikke én af åens helt store
eksemplarer, men den mindre fisk kæmper en brav kamp. Havørreden må til sidst overgive sig, og
jeg kan kane den ind over grøden i kanten af åen. Glad og tilfreds sidder jeg ved kanten af åen og
nyder havørreden, der er en letfarvet hanfisk.
Ja, noget ville ske, jeg kunne bare mærke det, og kan konstaterer, at det netop er sådan en morgen
her der gør, at jeg fisker og gerne går glip af en del nattesøvn. Solen er på vej op over ådalen og
efter endnu en tur ned over det gode sted, vil jeg trække mig tilbage med fangsten til teltet,
rundstykkerne, de blødkogte æg, kagen og teen.
Tom Larsen

Foreningens tidligere formand, Carsten Nancke, med en kystlaks!
Læs nærmere nedenfor.

LAKS!
Hvem husker ikke denne fantastiske titel og bog? Jeg gør, men jeg husker også en dag i efteråret,
hvor jeg fangede min første danske laks, og det var fra kysten!
Rygterne om store fangster af havørreder havde svirret i Morud og omegn, så nu skulle pladsen på
Vestfyn prøves. Vel ankommet til stedet gik jeg målrettet mod hotspottet, der gik ikke lang tid førend
den første havørred lod sig narre af fluen. Efter et par timer havde 5 havørreder været en tur for
enden af bombarda-sættet og tilbage i vandet igen, alle undermålere.
På vej tilbage over det gode sted, kom hugget hårdt
senere sprang en farvet hanlaks fri af vandet. Uden
banken blev fisken fightet til nettet. Til alt held var
kameraet og tog nogle billeder af en stolt fisker og
genudsat. Fed dag!

og kontant 10 meter fra land, og 2 sekunder
at blive nervøs, men dog med lettere hjerteKent murer nu også ankommet, så han fik
en 63 cm farvet hanlaks, som derefter blev

Carsten Nancke

Den nye formand har ordet
Som ny formand for Morud Lystfiskerforening, ser jeg frem på den nye sæson med stor spænding
og forventning. Vi har i den nye sammensatte bestyrelse allerede på nuværende tidspunkt planlagt
en del arbejdsopgaver og aktiviteter, og for at gøre vores forening endnu bedre, hører vi naturligvis
gerne om ris, ros eller ønsker om aktiviteter fra vores medlemmer.
Carsten Nancke har valgt at trække sig fra formandsposten og fra bestyrelsen. Jeg vil først og
fremmest sige tak til Carsten, som igennem efterhånden mange år har ydet en stor arbejdsindsats
for vores forening. Jeg er sikker på, at han stadig vil stå klar i kulissen, når foreningen mangler en
hjælpende hånd.
Når der nu siges farvel, er det altid glædeligt at sige goddag til nye folk i bestyrelsen. Jeg vil på hele
foreningen´s vegne sige velkommen til Kaare Nebelung fra Bredbjerg, som er klar til at tage fat på
arbejdet i bestyrelsen.
I sæsonen 2009 har der både været et fald i medlemsantallet og et fald i antallet af solgte dag- og
bådkort til Langesø. Om det skyldes finanskrisen, utilfredshed med vores forening eller bare
manglende tid og interesse for fiskeriet og foreningen har jeg svært ved at analysere. Eet af
foreningens projekter i 2010 er at gøre vores forening mere synlig for de lokale herude omkring
Morud, men naturligvis også byde alle vores medlemmer og dagkortkøbere der ikke bor ude
omkring vores forening og fiskevande velkommen. Det er altid glædeligt at få helt nye medlemmer
og se nye som gamle ansigter ved vores fiskevande.
Jeg håber vi fortsat får et godt samarbejde med vores lodsejere og de forretninger der varetager
salget af medlemskort og ikke mindst Shelltanken her i byen, der gør et stort stykke arbejde for
foreningen.

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.

Knæk og bræk til alle i 2010.
Tom Larsen

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.

Fiskeriet var gennemgående fint de 2 dage og der blev hjemtaget en række fine fisk. Den største
fluefangede havørred bed på undertegnedes flue lige syd for Hou Fyr, men også strækningen nord
for fyret og ved Stengade Skov gav fisk på tasken. Så alt i alt en fin tur, hvor vi håber på bedre
tilslutning i sidste weekend i april 2010.

ZONE-K

Vanen tro var Morud Lystfiskerforening også i april 2009 repræsenteret ved Langelandske
Ørreddage. Denne gang var det dog kun brødrene Larsen, der tog afsted med kurs mod
Emmerbølle Strandcamping tidligt (meget tidligt) lørdag morgen.

Langeland om foråret hvor bøgen netop er sprunget ud er altid et besøg værd. Hedo bageren ved
Lohals det perfekte sted at tanke kalorier inden fiskeriet gives endnu en skalle.

– Nu da der er tale om en konkurrence må det også konstateres, at lystfiskerne fra Morud stort set
hver gang drager hjem med med en passende andel fra præmierækken. Denne gang blandt andet
rødvin, fiskehjul, karaffel, gavekort, kromiddag for 2, blink, caps... Tom og Carsten dukkede op til
præmieoverrækkelsen, det var flot gjort.
Vi ses på den lange ø i 2010!

Der er mulighed for overnatning i hytten.

sandart

gedde

Mindstemål og fredningstider:







60 cm.

(fredet i maj).

(fredet i april).
45 cm.

GOLFBANE



Skal du med til Langelandske Ørrededage i 2010, så meld dig på Morud Lystfiskerforenings tur den
24.-25. April. Er det en laks eller havørred fra åen du drømmer om, så arrangerer foreningen i år en
åtur til det jyske den 29. august.

Fiskeri fra land foregår fra fast standplads med agn, idet fiskeri med kunstagn

Sejlads skal efter gældende regler ske med redningsveste ombord.



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

Telte eller teltlignende indretninger er forbudt.
time før solnedgang og skal fjernes senest 1 time efter solopgang. Krogene
må ikke være til gene for andre. Ophold ved søen er påkrævet.
Fiskere som ligger ved søen i længere perioder og kun bruger båd til transport,





Brud på reglerne kan medføre bortvisning.

VIS HENSYN til dine medfiskere og andre brugere af Langesø.

Mindstemål og fredningstider SKAL overholdes.

bedes benytte glasfiberbådene.

ved hytten.



I praksis vil det sige at i zone K er det bådfiskeren der har ansvaret for ikke
at der ikke krydses liner og i øvrige områder visa versa.

MORUD LYSTFISKERFORENING

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





ikke er tilladt.



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

er i åreskabet.

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

Jakob Larsen





Denne fisk blev ikke taget på konkurrencedagene på Langeland, men blev hentet op af Storås
dybe vand den 30. april 2009 (laks 8 kg).

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

rydde op og låse efter brug! Affald tømmes i containeren som er opstillet

Både, årer, redningsveste og hytte skal behandles på behørig vis - husk at

Bådene skal reserveres hos Shell Service Morud.

FISKERIET ER UNDERLAGT FØLGENDE REGLER:

ål

60 cm.

på Nyborgvej, Go Fishing i Odense eller Shell Service Morud.

Nøgle til hytte og både kan mod depositum på 100,- kr. erhverves i Ækvator Sport

Bådene er fortøjet ved hytten i søens sydøstlige ende.

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

strækning fra kapellet i vest, syd om søen til golfbanen er tilladt.

Fiskeriet i Langesø foregår fra båd, men medefiskeri fra land på den skiltede

Langeland 2009

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.morudlystfiskerforening.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 2 menige bestyrelsesmedlemmer.

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 bro:

300 m opstrøms Stavids bro på nordsiden til markskel.

Fiskeret i Vittinge å
Morud Lystfiskerforening disponerer over 2 stræk i Vittinge å ved Vittinge. Begge på sydsiden af
åen. Fra amtsvejen og ca. 1500 m opstrøms til lille cementbro. Stykket er skiltet og ejes af Niels
Banke på Enggård. Ca. 300 m vest for amtsvejen (ved lille bro) starter det andet stræk, der ejes af
Mandal på Vittinge Mølle. Strækket er ca. 500 m langt.

Regler for fiskeriet i Stavids å og Vittinge 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

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.
6.

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

§ 9 Foreningens opløsning:
Ved foreningens opløsning tilfalder dens midler Fyns amtskreds, Danmarks Sportsfiskerforbund, til
ophjælpning af de fynske ørredbestande i overensstemmelse med FYNSPLANEN. Rev.-2010

Kortudsalgssteder og bådreservering til Langesø

Vandløbsforbedringer i Margårdsmølle Å
Margårdsmølle Å er et tilløb til Stavids å. Åen udspringer nær Veflinge. Senere løber vandløbet
gennem Vigerslev. Længere nede når åen Margård sø, hvor der er et stemmeværk, ørrederne ikke
kan passere. Margårdsmølle Å løber til Stavids å 500 m nedstrøms Dybvad Bro. Margårdsmølle Å er
udrettet på lange strækninger, men der findes også stækninger, hvor åen har fine slyngninger.
Morud lystfiskerforenings optællinger af gydebanker viste, at de fleste gydebanker var på den
nederste strækning før udløbet i Stavids å. DTU-aqua´s bestands analyse både 2001 og 2009 viser
ligeledes, at der mangler yngel når man kommer et stykke op i vandløbet.
April 2009 blev Morud lystfiskerforening og lodsejer Per Bo Hansen enige om, at udlægge gydegrus
og skjulesten på en strækning fra broen i Margård Skov og ca. 400m opstrøms. Slutresultatet blev,
at vi udlagde 46m3 gydegrus og 4m3 skjulesten. Gydegruset blev lagt i otte gydefelter i forskellig
størrelse. Gydegruset vil medføre flere gydebanker og mere yngel. De små sten gydegruset består
af, er også et vigtigt levested for de smådyr ørrederne lever af, fx døgnflue, slørvinge, vårflue og
tangloppe. Skjulestenene blev fordelt naturligt over hele strækningen. Skjulestenene vil skabe
skjulesteder for ørreder i forskellig størrelse. Gydegrus og skjulesten skaber samtidig et mere
spændende vandløb, med forskel i dybde, strømhastighed osv.
Det praktiske arbejde blev udført tre forskellige dage. Den 27september mødte seks medlemmer af
foreningen, for at etablere Morud Lystfiskerforeningsvej. Margård Skov er en flot skov, der består af
blandet løv og nåleskov. Det var nødvendigt at fælde en vej i underskoven, for at vi senere kunne
komme frem med maskiner og materialer. Den 7oktober kom Per Bo Hansen med rendegraver
sammen med en medarbejder, som kørte en traktor med ladvogn. Efter 3-4 timer havde vi fordelt
gydegrus og skjulesten, i stakke fordelt over vandløbsstrækningen. Per Bo Hansen skal have tak for
et godt samarbejde om projektet. Den 11oktober kom 25 lystfiskere med skovle, trillebøre og slæde,
for at fordele skjulestenene og etablere gydefelterne. Der blev gået til sagen, og efter fire timer var
det hele på plads.
Den 11oktober fik vi god hjælp af ni medlemmer af Vandpleje Fyn. Vandpleje Fyn er en
sammenslutning af de fynske lystfiskerforeninger. Vandpleje Fyn arbejder for bedre fiskeri ved hjælp
af vandløbsforbedringer, fjernelse af spærringer, organisering af el-fiskeri mv. Vandpleje Fyn
organisere og gennemføre selv vandløbsforbedringer, men de kan også stille med mandskab, når
de fynske lystfiskerforeninger udføre vandløbsforbedringer. På den måde vil selv de mindste
foreninger have mulighed for, at bidrage til et bedre fiskeri. Du kan læse om Vandpleje Fyns arbejde
på WWW.Vandplejefyn.dk . På hjemmesiden er der mailadresser du kan bruge, hvis du har lyst til,
at bidrage med praktisk arbejde til gavn for et bedre fiskeri og en mere spændende natur.
Vandløbsforbedringerne i Margårdsmølle Å blev betalt med 12253kr. af fisketegnsmidlerne og
2000kr. fra Morud lystfiskerforening.
Christian Larsen

Dag-, båd- og medlemskort samt bådreservering:

Shell Service Morud
Tlf. 65 96 42 99

Rugårdsvej 765

5462 Morud

Medlemskort:

Nyborgvej 3

5000 Odense C

Vesterbro 2

5000 Odense C

Dalumvej 67

5250 Odense SV

Sandartkonkurrence på Langesø

En tur til åen i fredningstiden!

Et nyt tiltag i foreningen i 2009 var en 100 % catch and release konkurrence efter sandart i Langesø,
som skulle holdes med et par indledende runder med kvalifikation til den store finale. Da der ”kun”
var tilmeldt 6 hold, endte det med at alle kom i finalen. Finalen blev afholdt den 13/6-09 med
deltagelse af følgende 6 hold:

Lad mig gøre det klart med det samme: dette er IKKE en opfordring til ulovligt fiskeri! Derimod en ide
til en tur uden fiskestangen ved åen efter den 15. november.

Morud 1: Carsten Pedersen og Brian
FSMA 1: Thomas Hansen og Taus Biba
Morud 3: Thomas Brooksby og Lars Madsen
FSMA 3: Jan Kreuz og Michael Kreuz
Team Bredbjerg: Rasmus B. Jensen og Lillebror
Morud 2: Thomas Kristiansen og Morten Brooksby
Lørdag aften kl. 19.00 mødte de håbefulde deltagere frem ved bådhuset. Der blev tændt grill og
bådene blev fordelt og rigget til. Efter en hyggelig middag med røverhistorier og autografer til de
fremmødte fans, nærmede klokken sig 22.00 og de 6 finalehold gjorde sig klar til afgang. Knap var
starten gået før konkurrencen meget vel kunne være afgjort...
Morud 3 havde som den første båd fået sat stængerne monteret med wobblere. Klokken 22.10
kunne de lande en meget flot sandart på 82 cm og 4,9 kilo. Der var således allerede lagt voldsomt
pres på de øvrige deltagere, der næppe kunne nøjes med en sandart i båden, hvis de skulle overgå
Morud 3. Fiskeriet på Langesø var som altid lunefuldt og præget af kortvarige hugperioder. Efter den
seneste hugperiode mellem klokken 3 og 4 blev der ikke fanget flere fisk.

Der kan være ufremkommeligt langs åen, men har man mod på en rask gåtur, kan man opleve
hvordan havørrederne sikrer de nye generationer af ørreder. Man bliver overrasket over, hvordan
ørrederne trækker langt op i åen, over forhindringer og lavt vand. Samtidig kan man gå og drømme
om at møde de store ørreder på kysten i det nye år, når de har genvundet huldet og er blevet blanke
igen. Udstyret med forsigtig færden og et par polaroidsolbriller øges chancerne for at se et par
ørreder.
Er men ikke heldig at ”fange” en ørrede, er der garanti for at se gydebanker. Gydebankerne skiller
sig ud fra den øvrige bund med deres lyse farve, pga. at stenene i åen er blevet vendt rundt, når
havørreden har gemt æggene i banken. Nogle af bankerne er små, mens andre kan fylde hele åen
på tværs.
Jeg har selv taget et par gåture langs åen i november 2009, hvor jeg så en del ørreder. Jeg var
også forbi strækket af Margårdsmølle å, hvor Morud Lystfiskerforening lagde skjulesten og gydegrus
ud i 2009, og der var flere ørreder på de nyanlagte gydepladser.
Rasmus Bovbjerg Jensen

Her har havørrederne været forbi i Stavidsåen
Lars Madsen med konkurrencens største sandart på 82 cm og 4,9
kg. Fisken der sikrede ”Morud 3”, der udover Lars Madsen bestod
af Thomas Brooksby, førstepladsen og den flotte præmie.

Foreningsture i 2010
Kysttur til Avernakø d. 27. marts
Avernakø turen er nærmest blevet en fast tradition på MLF`s turprogram. 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 den sydfynske
perle.
Vi mødes på Havrehedskolens parkeringsplads.(Få tidspunkt ved tilmelding) Turen koster 50 kr.
Tilmelding til Thomas Kristiansen tlf. 30 22 91 75

Resultatet blev 5 sandart fordelt på 6 både. Jan og Bo udlånte målebånd og afkrogningsmåtte til alle
både og samtlige sandart blev nænsomt genudsat efter endt måle- og fotosession.
Konkurrencen var sponsoreret af Jan og Bo Odense og præmierne gik til:
1. 2000 kroner til Morud 3 for sandart på 82 cm.
2. 1000 kroner til Morud 1 for sandart på 73 cm.
3. 500 kroner til Morud 2 for sandart på 70 cm.
Således klar dominans fra de indfødte Morud drenge... Der var stemning for at gentage
konkurrencen næste år, hvor vi håber på endnu flere deltagere.
På gensyn næste år.
Taus Biba

Langelandske ørreddage d. 24.-25. April
MLF tager igen i år til de Langelandske ørreddage, hvor MLF`s medlemmer plejer at høste sin del af
præmierne.
Turen koster 250 kr. Få nærmere information ved tilmelding.
Tilmelding til Thomas Kristiansen tlf. 30 22 91 75

Lakse/havørred tur til det jyske d. 29. august
En ny tur på programmet i 2010 er en tur til en af de jyske åer efter laks/havørreder. Den nye mand i
bestyrelsen, Kaare Knebelung, holder øje med hvordan fiskeriet er forskellige steder i det jyske, og
fastsætter destinationen når vi nærmer os turen.
Tilmelding og information fås af Kaare Knebelung tlf. 40 40 90 05

Kysttur til Æbleø d.31. september
Behøver næppe nogen præsentation, helt klart en af Fyns bedste havørredpladser, øen har alt.
Vi mødes kl.06.00 på Havrehedskolens parkeringsplads.
Turen er GRATIS.
Tilmelding til Thomas Kristiansen tlf. 30 22 91 75

Fladfisketur på Langelandsbæltet d.14. november
Langelandsbæltet byder på noget af Danmarks bedste fladfiskefiskeri. Vi skal sejle med MS/Felix,
der styres af en bæltets skrappeste skipper. Der sejles kl.8.00-15.00 fra Spodsbjerg. Da der kun er
plads til 12 personer, bliver det med først til mølle princippet.
Turen koster 250 kr. for MLF medlemmer. 300 kr. for ikke medlemmer. Inkl. morgenmad på båden.
Tilmelding til Thomas Kristiansen tlf.30 22 91 75

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.

VM i medefiskeri
Ganske kort hedder jeg Simon Jensen, er 27 år, bosat i Odense og jeg fisker stort set ikke andet
end medefiskeri. Jeg var i mange år medlem af en lille klub på Vestfyn, Vestfyns Medeklub, men da
den lukkede, pga. dalende medlemstal, så skiftede jeg til Morud LF.
I september 2009 var jeg i Holland, for at fiske VM i medefiskeri, sammen med 4 andre tossede
medefiskere. Et VM i medefiskeri er en halvstor omgang, vi træner 6 dage på konkurrencestrækket,
og derefter fiskes selve VM over 2 dage, i alt 8 fiskedage. I år var der deltagelse af 37 hold, så med
lidt hurtig hovedregning var vi 185 fiskere. Dertil kommer kaptajner, managers, hjælpere og til selve
konkurrencen 30.000 tilskuere (fordelt over 2 dage).

I 2010 skal jeg til VM igen, denne gang til Spanien, hvor vi skal fiske i et stort vandreservois. Hvem
ved, måske kan jeg være heldig nok, til at få en medalje med hjem igen. Vi plejer at lave live
opdatering på www.medesiden.dk når vi er afsted, så hvis i er interesseret i medefiskeri, eller blot
nysgerrige, kan jeg anbefale at i kigger forbi.
Simon Jensen

VM i medefiskeri handler om at fange flest kilo fisk på 3 timer, ikke om at fange den største, den
flotteste eller den mest sjældne. I Holland var der mange små fisk, dvs. skaller på 10 – 50g, og så
brasen op til 1,5 – 2,0 kg. Brasenerne var gode at fange, der var bare ikke så mange af dem, så
man kunne ikke være sikker på at fange brasen hver gang, derfor var det meget nødvendigt også at
fange skaller.
Til konkurrencen bliver strækket delt ind i 5 sektioner, A, B, C, D og E. Der sidder så en fra hvert
land i hver sektion. Lørdag trak jeg B-sektionen, plads nr. B25. På min ene side sad en dygtig
waliser, Lee Edwards, der tidligere har vundet medaljer ved VM, så konkurrencen var hård. Det fik
jeg at mærke den første time, hvor jeg slet ikke fangede skaller nok, i forhold til Lee fra Wales, der
havde fanget næsten dobbelt så mange som mig. Der skulle ske noget, og derfor prøvede jeg at
skifte stang, og prøve efter brasen. Det gik heldigvis godt, jeg fangede efter 1 time en brasen på 2
kg, og jeg var pludselig med igen. En halv time efter fik jeg en brasen mere, denne gang ca. 1,5 kg,
og nu begyndte folk bag mig at snakke om at jeg førte min sektion. Resten af tiden skiftede jeg
mellem at fiske skaller og fiske brasen. Jeg fik ikke flere brasen, men min samlede vægt på 3,962 kg
kg var nok til at blive nr. 1 i min undersektion. Det var helt kanon, for det var første gang en dansker
havde vundet en sektion til VM. Resten af holdet havde desværre ikke klaret sig lige så godt, så vi lå
nr. 34 efter første dags fiskeri.
Om søndagen trak jeg igen B-sektionen, denne gang plads B35. Jeg var nu langt mere forberedt på
at fange skaller, så den første time gik strygende, og jeg lå foran dem der sad ved siden af mig. Dog
begyndte en englænder, Will Raison, at fange brasen næsten fra den plads jeg sad på dagen før, så
han lå i hvert fald foran mig. Jeg prøvede dog også at fange brasen, efter 1 time, og det lykkedes
igen, for jeg fangede 1 brasen på ca. 2 kg. Jeg fik ikke flere brasen denne dag, men jeg blev stadig
nr. 2 i min sektion, fordi jeg havde fanget så mange skaller.
Jeg vidste nu at jeg havde 3 point efter 2 dages fiskeri, og nu begyndte det store regnestykke om
hvordan jeg blev placeret sammenlagt. En russer havde dog 2 point, så han lå foran mig. Will
Raison fra england havde 3 point som jeg, men meget højere vægt, så han var også foran.
Heldigvis var der ikke andre med 2 eller 3 point, som havde højere samlet vægt end mig, så jeg
kunne samme aften i teateret i Almere modtage en bronzemedalje, som den første skandinav
nogensinde. For hold gik det ikke så godt, vi sluttede som nr. 29 ud af 37.

Simon Jensen fra Morud Lystfiskerforening ved VM i medefiskeri 2009 i Holland

