Morud Lystfiskerforening - under DSF
Medlemskab:

Seniorkontingent
Juniorkontingent (Efter 1/11993)
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 2011 - der p.t. er fastlagt.
Søndag
Weekend
Forårstur
Søndag
Lørdag
Lørdag
Søndag
Søndag
Tirsdag

27. marts
23-24. april
1. maj
11. juni
2. juli
30. oktober
13. november
29. november

Kysttur til Avernakø
Langelandske ørreddage
Laks/havørred tur til jysk å
Geddepremiere på Langesø
Langesø Rovfiske Cup
Nattur til Æbelø
Kysttur til Æbelø
Fladfisketur på Langelandsbæltet
Generalforsamling

50 kr.
250 kr.
GRATIS
100 kr.
GRATIS
GRATIS
250 kr.

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

2011
www.morud-lf.dk

ZONE-K

•

•

60 cm.

60 cm.
(fredet i maj).

(fredet i april).
•

•
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.

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

Sejlads skal efter gældende regler ske med redningsveste ombord.

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

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.
Der må fra den første juli fiskes fra sandbanken ved Travnskov afløbet.
Bådene er fortøjet ved hytten i søens sydøstlige ende.

gedde
45 cm.

•

Nøgle til hytte og både kan mod depositum på 100,- kr. erhverves på Shell •
Service Morud. Der er mulighed for overnatning i hytten.

sandart

Mindstemål og fredningstider:

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

tlf.: 65 96 53 53
29 40 33 28

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:

Jesper Jørgensen
jesperjoergensen@gmail.com

tlf.: 61 46 09 98

Aktiviteter
og Langesø:

Thomas Kristiansen
kopp77@hotmail.com

tlf.: 30 22 91 75

Hjemmeside:

Bjarke Kaltoft Nielsen
bjarkekaltoft@hotmail.com

tlf.: 40 51 09 10

Sekretær

Kaare Nebelung
knebelung@gmail.com

tlf.: 40 90 86 37

Suppleant:

Lenny Stolborg

tlf.: 20 10 64 34

Revisorer:

Bo Vork Nielsen
John Christensen

tlf.: 65 96 57 07
tlf.: 28 14 69 19

Suppleant:

Brian Larsen

tlf.: 65 96 51 79

Brud på reglerne kan medføre bortvisning.

VIS HENSYN til dine medfiskere og andre brugere af Langesø.

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

Bådene skal reserveres hos Shell Service Morud.
Mindstemål og fredningstider SKAL overholdes.

bedes benytte glasfiberbådene.

•

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

FISKERIET ER UNDERLAGT FØLGENDE REGLER:
•
rydde op og låse efter brug! Affald tømmes i containeren som er opstillet •
•

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

Tom Larsen
Bakkevej 14C
5462 Morud
tomlarsen75@gmail.com

MORUD LYSTFISKERFORENING

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

ved hytten.

Indhold:

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

Formand:

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
Sandartkonkurrence på Langesø
Kystfluer
MLF laver vandløbsforbedringer
Morud Lystfiskerforenings love
Færdselsregler for fiskeri ved Langesø
•
•
•
•
•
•
Formandens beretning
Opslagstavlen
Fiskevande
Æbelø 2010
NYT: Årets MLF’er
Aktiviteter 2010
Fladfisketur 2010
•
•
•
•
•
•
•

•

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.

Året er ved at gå på hæld, endnu en sæson nærmer sig sin afslutning, og det er tid til at gøre status
over foreningens arbejde i 2010. Vi er efterhånden en forening med nogen år på bagen, dette har
været den 28. sæson, hvis jeg ellers har talt rigtigt.
I 2 dage først på efteråret fandt der en fiskebestandsundersøgelse sted i Langesø, udført af
Miljøcenter Odense, som er en del af Miljøministeriet. En lignende undersøgelse fandt sted i 2004.
Der blev på de 2 dage fanget 592 fisk i 6 garn placeret forskellige steder i søen. Fordelingen lyder
således; 444 Aborre (75%), 98 Skaller (16,6%), 35 Hork (5,9%), 12 Brasen (2,1%), 2 Sandart
(0,3%), 1 Brasenskalle (0,2%). Under elfiskeri langs kanten blev der desuden registreret ål og
gedder, og derudover, som de nævner i undersøgelsen, findes der endvidere karper og suder i
søen. Karpen er jo som bekendt ingen overraskelse, men suderen var en overraskelse, der er mig
bekendt aldrig fanget en suder i Langesø. Da Langesø ligger som den gør, uden forbindelse til store
åsystemer og søer i oplandet, forventes det ikke der er en stor artsrigdom i søen.
Fiskebestandsundersøgelsen vurderer at fiskebestanden er på et middelniveau, men har udviklet
sig siden sidste undersøgelse i 2004 med en samlet fiskebestand, der er gået markant frem. I 2004
blev der fanget ¼ af fangsten i forhold til undersøgelsen nu, med en fordeling på stort set kun
brasen og skalle. Jeg synes sådan en undersøgelse her er på et sparsomt grundlag, og
undersøgelsen fortæller jo ikke hvordan søen har det i virkeligheden med påvirkning fra tilløb og
ophobningen af fosfor og næringsstoffer. Positivt er det da at 75 % af de fangede fisk er rovfisk.
I Langesø vil der blive afholdt en indledende runde i DM i karpefiskeri i løbet af foråret eller
sommeren 2011 arrangeret af Danske Karpefiskere, ligesom Morud Lystfiskerforening endnu
engang vil afholde Rovfiske-Cup i juni måned, som det uofficielle og hyggelige klubmesterskab i søfiskeri.
Vi har i årets løb fået udarbejdet en plakat om Langesø med hjælp af den gamle Morud-borger
Morten Andersen. Plakaten er et tiltag for at få flere til at bruge Langesø til fiskeri eller blot for at ro
en tur i idylliske omgivelser. Denne plakat vil blive husstandsomdelt i lokalområdet i foråret 2011.

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.
Det glæder mig meget at nævne, at det storslåede, fantastiske genslyngsningsprojekt med
etablering af vådområder på 100 hektar jord fordelt på 44 lodsejere i Stavis å nedstrøms Dybvad bro
ud til jernalderlandsbyen i Næsby, i alt en strækning på 7,6 km. Det at blive enige med 44 lodsejere
om projektets udformning og få aftaler i stand om økonomisk erstatning og fordeling af
erstatsningsjord er et stort arbejde og har taget lang tid, men alle aftaler med lodsejere er
gennemført på nuværende tidspunkt, og gravearbejdet påbegyndes i slutningen af 2011.

Fortsættes på næste side

Projektet tager udspring i hvordan åen så ud i 1870, ådalen bliver omlagt til de oprindelige mose- og
engmoråder, å-bunden bliver hævet og der bliver etableret sten og grus i åen til gavn for insekter og
fisk. Vådområderne vil spare Odense fjord for ca. 24 tons kvælstof om året.
Der blev elfisket i Stavis å den 20. november, lige efter fredningen, fra bredbjerg og op til Frostens
bro. Det var en positiv oplevelse, da det væltede om sig med små og mellemstore ørreder, ingen
tvivl om at åen er produktiv, og heldigvis kan klare gydejobbet selv. Vi havde fået ordre fra
lakseklækkeriet i Elseminde om kun at tage strygeklar hunner med ind til klækkeriet. Resultatet var
at vi bragte 5 fisk med ind, 4 hunner og en enkelt lille han der havde forvildet sig med. Der var stadig
mange havørreder i åen, bla fiskede vi 3 store hunner der havde gydt og en moden han, alle fisk lige
under 80 cm. Yderligere var der en del fisk ikke helt gydeklar, og der blev observeret en del
gydebanker trods det høje og uklare vand.
Foreningsarbejdet i vores forening er baseret på frivillig arbejdskraft mellem foreningen medlemmer.
Det er hyggeligt at udføre foreningsarbejde og giver et godt kammeratskab medlemmerne imellem,
men sommetider kniber det med at få folk nok på opgaverne. Jeg vil i den forbindelse gerne
opfordre medlemmer, der har lyst til at udføre lidt foreningsarbejde, enten en eller et par gange om
året, til at kontakte bestyrelsen for at blive medlem af en arbejdspulje. Vi har brug for jer. I er
velkomne til at kontakte undertegnede eller et andet bestyrelsesmedlem for mere info om dette.
Foreningen har igen i år lavet et lille overskud, og økonomien ser rigtig fin ud. Trods dette har vi
drøftet en mulig kontingentstigning på generalforsamlingen den 30. november 2010, men vi
fastholder vores kontingenttakst på 450 kr. for senior endnu et år. Så må vi debattere og vurdere
situationen på generalforsamlingen i 2011. Grunden til en mulig kontingentstigning skyldes, at ud af
kontingenttaksten på 450 kr., skal foreningen betale 317 kr. til Dansk Sportsfiskerforbund i 2011,
yderligere 40 kr. til Odense å Sammenslutningen og 10 kr. til Vandpleje Fyn. Så er der kun 83 kr.
tilbage til foreningen til udgifter som fiskevand, blad, porto og andet. Udgiften til Dansk
Sportsfiskerforbund er steget de sidste mange år og den tendens ser ud til at fortsætte, da beløbet i
2012 er 331 kr.
I 2010 har vi taget afsked med 2 bestyrelsesmedlemmer, Morten Brooksby og Taus Biba. Der skal
lyde en stor tak fra foreningen for deres arbejde gennem årerne. Vi har fået 2 nye i bestyrelsen,
Bjarke Kaltoft Nielsen og Jesper Jørgensen, som er klar til at tage fat på bestyrelsesarbejdet i Morud
Lystfiskerforening.
Med håbet om stram line vil jeg ønske alle en god sæson i 2011. Vi ses derude ved det våde
element.
Tom Larsen

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

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.

Opslagstavlen

Kontingent
Husk at betale dit kontingent senest d. 15.
februar
februar.
bruar Det gør arbejdet lettere for MLF og
DSF, og du modtager fortsat Sportsfiskeren
til tiden.
Nye kort over fiskevandet.
fiskevandet

Foreningsture
MLF har flere spændende ture på
programmet i år, og samtidig er der
fine præmier at fiske efter i 2011. Se
mere inde i bladet.

På www.morud-lf.dk er der links
til mere detaljerede kort over
foreningens fiskevande

Morud Lystfiskerforening går på Facebook!
I 2011 vil MLF være at find på Facebook.
Facebook Meld
dig ind og bliv opdateret, når der sker noget
nyt i foreningen.
Mailadresser
Mailadresser
MLF opfordrer medlemmer til at oplyse deres mailadresse på girokortet,
girokortet således
at foreningen kan komme i kontakt med medlemmerne hurtigt og enkelt.

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

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

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.

Morud Lystfiskerforening laver vandløbsforbedringer i Margård Mølle Å
I starten af 2010 blev foreningen og lodsejer Per Bo Hansen enige om at gennemføre endnu et
projekt med vandløbsforbedringer i Margård Mølle Å. Åen er et tilløb til Stavids å. Vandløbsforbedringerne skulle laves på strækningen fra stemmeværket ved Margård sø og ca. 300 m
nedstrøms. Vandløbet har et godt fald på stækningen, men der manglede gydegrus og skjulesten.
Vi udlægger 40 m3 gydegrus og 2 m3 skjulesten.

3.

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.

Torsdag d. 9. september ankom to store lastbiler med gydegrus. Kort efter at den sidste lastbil
havde læsset af, begyndte det at regne. Regnen skulle senere vise sig at få stor indflydelse på
vores arbejde. På det stykke af åen, hvor vi ville lave vandløbsforbedringer, løber åen langs en
fredet og fugtig eng. Den fugtige eng betød, at vi flere gange måtte vente med at køre gydegrus og
skjulesten ud i åen. Der var stor risiko for at vi enten ville køre fast, eller lave store hjulspor i engen.

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.

Onsdag d. 20. september var engen så tør, at vi kunne køre ca. 22 m3 gydegrus ned i åen. Per Bo
Hansen kom med frontlæsser, en medarbejder kørte traktor og vogn, og efter ca. 1 ½ time var
gydegruset kørt i åen. Der var områder af engen, der stadigvæk var så blød, at det ikke var muligt at
køre på den. De sidst ca. 18 m3 gydegrus vil blive lagt i åen juni 2011.

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

Der arbejdes på at forbedre kortene over foreningens fiskevande, så det bliver lettere at
finde rundt ved åen og søen. Se mere på www.morud-lf.dk

Søndag d. 24. oktober kl. 8.00 mødtes ni mand fra Morud Lystfiskerforening for at etablere
gydefelter og fordele skjulesten. Først etablerede vi gydefelter, herefter kom Per Bo Hansen med 2
m3 skjulesten. Skjulestenene var marksten og havde en diameter på 20 cm til 50 cm. Per Bo
Hansen skal have tak for et godt samarbejde. Mere regn gjorde det umuligt, at køre skjulestenene
ned til åen, så vi måtte trække hver enkelt sten ned over engen på en slæde. Vi var færdige ca. kl.
11.00.
Gydegruset skal ikke blot sikre gode gydeforhold for havørred og bækørred, men skal også skabe
gode levesteder for ørredernes fødeemner, fx tanglopper, døgnfluer, vårfluer, slørvinger osv.
Skjulestene skaber vigtige skjulesteder for små og store ørreder. Det er vigtigt for os, at
vandløbsforbedringerne laves så vandløbet ser naturligt ud. Der skal ikke laves
strømkoncentratorer, befæstninger eller lignende.
Fyns Amt har tidligere fjernet to engvandingsanlæg i Margård Mølle Å. Det sikre at havørrederne
kan svømme op til stemmeværket ved Margård sø. Det er vigtigt, at vi også i fremtiden satser på
varigt fiskerifremmende foranstaltninger, til gavn for fiskeri både i åerne og i havet.
Fisketegnsmidlerne betalte gydegruset, det blev ca.10.000 kr. Per Bo Hansen har bidraget med
skjulesten og maskiner. Morud lystfiskerforening har bidraget med 2000 kr.
Christian Larsen

Kystfluer
.

Om vinteren når vandet er rigtigt koldt, kan en lille pink flue være det rigtige valg efter kystens
havørreder. Specielt har denne pink flue fungeret fint som ophænger foran en rød matukaflue eller
en kaninflue. Fluen på billedet herover er uhyre simpel at binde, og kan være basis for rejefluer i
diverse farver og størrelser; krog, belastning, øjne og dubbing

En mindre farvet efterårsørred fra kysten overlistet af det gamle klassiske mønster Red Tag med
palmerhackle. Det er en flue der virker i mange situationer og er andre fluer suverænt overlegen fra
august til oktober. Hvad havørreden tager fluen for, skal være usagt, men den røde hale er
garanteret en god ’trigger’ for træge efterårsørreder, der har mæsket sig i alverdens byttedyr
henover sommeren.
Tom Larsen

De lokale fra Morud tabte på egen hjemmebane

Æbelø 2010

Finalen i Morud Lystfiskerforenings fiskekonkurrence fandt sted lørdag den 12. juni på Langesø.
Konkurrencen efter Rovfisk er 100 % catch and release. I finalen deltog desværre kun 4 både, da
der kom et par sene afbud.

En tur til kysten er altid spændende, men der er nogle fiskepladser, der er mere spændende end
andre.

I båd 1 sad Thomas Kristiansen og Rasmus Bovbjerg Jensen, i båd 2 Brødrene Brooksby, i båd 3
Brian Larsen og Carsten Pedersen og i båd nummer 4 sad Taus Biba alene, da hans makker måtte
melde afbud på dagen.
Efter grillhygge startede konkurrencen. Den hårde vind gjorde det svært at fiske optimalt. Specielt
dem der satsede på wobler havde problemer. Båd 4 lagde sig hurtigt i front med en aborre på 31 cm
og to gedder. Båd 1 svarede dog hurtigt igen med en flot gedde og 3 flotte aborrer. Brødrene
Brooksby hang på med en lille gedde, mens båd 3 efterhånden måtte sande, at de havde satset
forkert med woblerne.

Æbelø er i mine øjne helt klart i en klasse for sig selv, øen har en nærmest magisk tiltræknings
effekt. Om det er udsigten til en rask gåtur på ca. 2 km. med vand til knæene, det tror jeg ikke… Jeg
tror det er et mix af vanvittig smuk natur, og kanon gode fiskepladser.
9 medlemmer havde tilmeldt sig til Æbelø-turen d. 31/10. 2010. På DMI`s hjemmeside var der lovet
svag til jævn vind fra syd/øst, så det var ikke den værste vejrmelding vi kunne få. Kl. 6.30 var alle
mand klar til den seje gåtur i vandet. Det skal siges at vandet ikke var ankeldybt, derimod gik vandet
til livet.

Son mørket faldt på var det meget tæt i topstriden mellem båd 1 og båd 4. Der var flere tilbud fra
sandart, men kun to sandart var oppe at vende. Der blev således i alt fanget 4 aborrer over 30 cm,
4 gedder med største på 86 cm og 2 sandart på 70 og 72 cm.

Da vi nærmede os øen, kunne vi konstatere at vinden ikke var i syd/øst, men en svag syd/vest vind.
På øens vestside slog der de lækreste bølger ind mod stranden, og vandet havde den helt rigtige
farve. På østsiden lå vandet helt stille, olieblankt, ikke noget jeg selv forbinder med indbydende
havørredfiskeri. Vi fordelte os på vestsiden, men der ikke skete meget, dog blev der fanget nogle
undermålere. Efter et par timers fiskeri, havde vinden helt lagt sig.

Båd 3 endte sidst uden fangst. Båd 2 endte som nummer 3 med en enkelt gedde. Båd 1, der
fangede de 3 aborrer og den største gedde, fik en sikker 2. plads efter Båd 4, der med en aborre, 2
gedder og to sandart vandt konkurrencen.

Jeg havde valgt at starte på det nordlige rev ved fyret, hvor jeg tidligere har haft fint fiskeri. Der var
en god strøm over revet. De store sten på revet viste tydeligt sine læpladser. Der blev fisket intensivt
i et par timer, men på trods de fine forhold, gav det ingen fisk på revet.

Taus Biba

Fra revet ringede jeg til en af de andre deltagere, som fiskede ved bunkeren for at høre, om de
andre havde haft mere held end jeg, men de havde heller ikke oplevet det store. Efter et par kopper
kaffe og lidt refleksion med mig selv, besluttede jeg at fiske hele vejen rundt om øen, indtil jeg ville
møde nogle af de andre fra delegationen.
Efter en times vadefiskeri så jeg noget der lignede små fisk, tobiser el. lign. i overfladen. Jeg
kastede til det område, hvor jeg så "småfiskene". Efter få kast fik jeg et hårdt hug, og fisken
begyndte straks at lave det ene spring efter det andet. Til sidst kunne jeg kane en fin efterårsørred
på 56 cm på land.
Der var åbenbart tale om en stime, for få kast efter den første fisk, var der en fisk i samme størrelse
der huggede tæt på stangspidsen, men den blev hurtigt rusket af.
Efter de to villige fisk, skete der ikke mere på denne plads, og jeg besluttede at finde de andre fra
foreningen. Den først jeg mødte var Bjarke, han havde fanget 4 mindre ørreder, der alle blev
genudsat. Efter lidt fiskeri, blev vi enige om at finde resten af holdet. De var faktisk alle klar til
hjemturen. På gåturen tilbage til bilerne, kunne vi tælle til 18 havørreder.
Thomas Kristiansen

Foreningen har planlagt to ture til Æbelø i 2011. En nattur d. 2. juli og en efterårstur
d. 30. oktober. Husk der er fine præmier at fiske efter i 2011, og det er altid sjovt at
være flere på tur sammen.
Taus Biba med sandart på 72 cm fra konkurrencen

Kortudsalgssteder og bådreservering til Langesø

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

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.

Fladfisketur 2010

NYT - Bliv årets MLFèr...

Efter flere positive meldinger fra Langelandsbæltets fladfiskefiskeri, blev det besluttet at arrangere
en tur med M/S Felix fra Spodsbjerg.

Vi har i bestyrelsen, besluttet at det skal være sjovere eller måske mere spændende at deltage på
vores foreningsture.

Jeg har selv fisket fra Felix ved andre lejligheder, og har kun haft gode ture på Felix. 12 mand havde
tilmeldt sig til turen, det er også hvad der kan være på båden. Der var købt rundstykker til alle
deltagere, som blev nydt på sejlturen til fiskepladserne.

Få point og vind gavekort på vores foreningsture:

Fiskeriet var glimrende, der blev fanget godt med issinger og skrubber, der blev også fanget fine
rødspætter, men knap så mange som de to tidligere nævnte arter. Da dagens fiskeri var slut, kunne
der tælles 227 stk. flotte fladfisk i baljerne på dækket, de største fisk lå på 1 kg.
Fiskene fik vi på perleforfang og børsteorm, der må gerne være lidt tingel tangel på forfangene, da
fladfiskene er nogle nysgerrige fisk. Til fiskeriet kræves der ikke meget udstyr, en lidt kraftig
spinnestang på 8-9 fod med en kastevægt på ca. 20-50g. Hvis stangen er for kraftig, så mister man
følingen, og man har svært ved at mærke, hvad der er fisk og hvad der bunden. Hjulet kan enten
være et fastspolehjul el. multihjul, begge hjul bør være fyldt med flettet line el. fireline med en
tykkelse på 0,17mm.-0,20mm, så man kan mærke selv det mindste pilleri på bunden.
Året bedste måneder er september, oktober og november, fiskene er i god stand inden vinterens
komme.
Skulle du være interesseret i næste års tur, er det d. 13/11 2011.
Thomas Kristiansen

Carsten, Bjarke og Jesper på foreningsturen i 2010

Turens 3 største fisk giver point.
Den største fisk giver 3 point, samt et gavekort på 150 kr. til Jan & Bo`s
Den næststørste fisk giver 2 point, samt et gavekort på 100 kr. til Jan & Bo`s
Den tredje største fisk giver 1 point, samt et gavekort på 50 kr. til Jan & Bo`s
Stillingen vil man kunne følge, på foreningens hjemmeside www.morud-lf.dk

Efter årets sidste forenings tur, vil vi se hvem der har fået flest point i løbet af året.
Vinderen vil naturligvis blive hyldet ved forenings julefrokost, samt modtage vandrepokalen med
vinderens navn.
Se årets spændende ture på de følgende sider.
Knæk & bræk
Bestyrelsen

Aktiviteter 2011
Rovfiskkonkurrence på Langesø d. 11. juni
Kysttur til Avernakø d. 27. 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, sten rev,
strømsteder, badekar og høje klinter. Der bliver hvert år fanget
flotte havørreder fra den sydfynske perle.

Der skal fiskes efter aborre, gedde og sandart.
Holdkonkurrence (2 mand per hold). Da der kun er plads til
12 personer, bliver det med, ”først til mølle princippet”.
Deltagelsen koster 100 kr. for MLF medlemmer, 150 kr. for
ikke medlemmer.
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

Vi mødes på Havrehedskolens parkeringsplads. Kl. 06.45.
Færgen sejler kl. 07.50 fra Fåborg, og er i Fåborg havn igen kl.
18.40. Turen koster kun 50 kr.

Nærmere information følger på www.morud-lf.dk

Tilmelding senest D. 20/3. (pga. bestilling af færgebilletter) til
Thomas Kristiansen kopp77@hotmail.com el. tlf. 30 22 91 75

Nattur til Æbelø d. 2. juli

Langelandske ørreddage 24.-25. april

En spændende nat tur til Æbleø. Vi mødes kl. 18.00 på
Havrehedskolens parkeringsplads, og kører mod Æbleø.
Forventer at være hjemme søndag formiddag.

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 på www.morud-lf.dk

Turen er GRATIS.

Tilmelding senest D. 17/4. til Thomas Kristiansen på:
kopp77@hotmail.com el. tlf. 30 22 91 75

Tilmelding ved Thomas Kristiansen på:
kopp77@hotmail.com el. tlf. 30 22 91 75

Forårs Lakse/havørred tur til det jyske

Kysttur til Æbelø d.30. oktober

Kaare Knebelung, holder øje med hvordan fiskeriet er forskellige steder i det jyske, og fastsætter
destinationen når vi nærmer os turen. Hold øje med hjemmesiden og facebook.

Behøver næppe nogen præsentation, helt klart en af Fyns
bedste havørredpladser, øen har alt. Vi mødes kl.06.00 på
Havrehedskolens parkeringsplads.

Tilmelding og information fås af Kåre Nebelung knebelung@gmail.com el. tlf. 40 90 86 37
Turen er GRATIS.
Geddepremiere på Langesø d. 1. maj
Efter en måneds geddefredning kan vi igen fiske efter Langesøs
største rovfisk. Vi mødes kl. 7 ved bådhuset og fisker til kl. 15.00.
Da der kun plads til 12 personer, bliver det med, ”først til mølle
princippet”.
Tilmelding til Thomas Kristiansen på:
kopp77@hotmail.com el. tlf. 30 22 91 75

Tilmelding til Thomas Kristiansen på:
kopp77@hotmail.com el. tlf. 30 22 91 75
Fladfisketur på Langelandsbæltet d.13. november
Langelandsbæltet byder på noget af Danmarks bedste fladfiskefiskeri. Vi skal sejle med MS/Felix,
der en styres en bæltets skrappeste skipper. Der sejles kl.8-15.00 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. Vi mødes eventuelt kl. 06.15
på Havrehedskolens parkeringsplads,
Tilmelding til Thomas Kristiansen på:
kopp77@hotmail.com el. tlf.30 22 91 75

