MORUD
LYSTFISKERFORENING

NYE NØGLER TIL LANGESØ i 2017
Læs mere her i bladet!

2017
www.morud-lf.dk

Udlevering af nøgle til Langesø – Til MLF
Nedenstående formular udfyldes, medbringes og afleveres til formanden i
forbindelse med udskiftning/udlevering af nøgle til Langesø.
Medlemsnummer:
Navn:
Underskrift:
Dato:
E-mail:
Nøgle:

Gammel nøgle retur (100kr):

Kr.

Ny nøgle udleveret (200kr):

Kr.

I alt:

Kr.

Udlevering af nøgle til Langesø – Til Medlem
Nøglen er personlig og må ikke lånes ud til andre. Ønsker man ikke længere at
være medlem i Morud Lystfiskerforening skal nøgle afleveres retur til formanden
eller kasseren. Bortkommer nøglen meddeles det til Morud Lystfiskerforening.
Misbrug eller fremskaffelse af nøgler fra anden side må naturligvis under ingen
omstændigheder finde sted. Depositum på 200 kr. betales retur ved returnering af
nøglen til formanden eller kasseren.

Morud Lystfiskerforening

Medlem i Morud
Lystfiskerforening
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Bestyrelsen
Formand:

Bjarke Kaltoft Nielsen
Plantagevej 6
5462 Morud

tlf.: 40 51 09 10
bjarkekaltoft@gmail.com

Kasserer:

Rasmus Bovbjerg Jensen
Hamborgveien 10
1440 Drøbak - Norge

tlf.: 20 12 07 80
bovbjerg.jensen@gmail.com

Næstformand
og Vandpleje:

Christian Larsen
Sdr. Boulevard 38 F5 89
5000 Odense C

tlf.: 20 43 76 36

Sekretær:

Thomas Kristiansen

tlf.: 30 22 91 75
kopp77@hotmail.com

Langesø:

Thomas Ipsen

tlf.: 20 22 66 96
tipsen75@hotmail.com

Langesø:

Kåre Andersen

tlf.: 61 28 28 68
kaare@spiderweb.dk

Aktiviteter:

Martin Jensen

tlf.: 24 44 10 84
martinljensenmail@gmail.com

Suppleant:

Carsten Nancke

tlf.: 28 56 43 58

Revisorer:

Bo Vork Nielsen
Thomas Skovhus

tlf.: 65 96 57 07

Suppleant:

Tom Larsen

tlf.: 29 40 33 28
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Formandens beretning
Så gik 2016 og der er igen sket lidt i Morud Lystfiskerforening og vi er allerede godt i gang med at
arbejde på sæsonen 2017. Jeg vil gerne starte med at takke alle der har hjulpet til i det forgangne år
og jeg håber i fortsat vil give en hånd med i ny og næ.
I 2016 var vi 158 medlemmer hvor heraf 5 er juniorer. Dette er et fornuftigt niveau og medlemstallet
har da også været meget stabilt de seneste år.
Bestyrelsen for 2017 er uændret i forhold til sidste år og samtlige medlemmer fortsætter i samme
bestyrelsesposter. Det gør at vi i bestyrelsen effektivt kan arbejde videre på de igangværende
opgaver.
En af disse opgaver er udarbejdelse af ny hjemmeside, som bliver lanceret i løbet af 2017. Formålet
er at lave en flottere og mere overskuelig samt informativ hjemmeside, som vil præsentere Morud
Lystfiskerforening på en flot tidssvarende grafisk måde.
I år ændre medlemsstrukturen sig i Danmarks Sportsfiskerforbund, hvilket vi i Morud
Lystfiskerforening har valgt at følge og derfor indføre et ungdoms medlemskab (18 til 25 år). Da
kontingentet for 2017 til Danmarks Sportsfiskerforbund falder for unge og juniorer, har vi også valgt at
sænke vores kontingenter for disse to aldersgrupper. Vi håber dette gør at flere unge mennesker
vælger at melde sig ind i vores forening. Kontingentet for et seniormedlem i Morud Lystfiskerforening
er for 2017 uændret.
Ved Langesø har vi fået en ny fiskeplads på stenpynten tæt på golfbanen. Vores udlejer af søen har
valgt at denne plads er forbeholdt karpefiskere og det er da også denne gruppe, der har opfordret os
til at forsøge at få mere plads ved søen. Vi er glade for at dette er lykkedes.
For lystfiskere ved Langesø er det vigtigt at vi ikke parkerer i vejkanten af grusvejen ned til bådhuset.
Her er parkering forbudt. Der er for os lystfiskere lavet en lille parkeringsplads på den anden side af
vejen bag bådhuset, den skal vi fremover benytte. Alternativt kan vi parkerer på den store
parkeringsplads ved den gamle smedje.
Også ved Stavids å har vi fået mere fiskevand. Det drejer sig om en del af det nye genslyngede
stykke opstrøms Stavidsbro i alt ca. 1 kilometer. Se kort og beskrivelse af de nye stykker længere
omme i bladet.
Nye nøgler til bådhuset og bådene ved Langesø 1. april 2017:
En stor ting for Langesø i år bliver at vi udskifter nøgler og hængelåse til bådhuset og bådene. Det
gør vi af flere årsager bl.a. fordi vi har ca. 230 nøgler ude og vi er ”kun” 158 medlemmer! Det betyder
at vi desværre ikke har styr på hvem der har en nøgle. Derudover er systemnøglens patent udløbet.
År 2017 bliver derfor året hvor vi rydder op i nøglesystemet og starter forfra.
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Med det nye nøglesystem laver vi følgende ændringer:
Depositum for en nøgle bliver 200 kr.
Registrering af medlemmer som får udleveret en nøgle.
Nøglen skal returneres hvis man ikke er medlem mere.
Folk med gamle nøgler kan aflevere deres nøgle og få deres depositum på 100 kr. retur
indtil 1/10-2017. Herefter kan gamle nøgler ikke returneres.
Det nye system udskiftes lørdag d.1 april 2017, hvor bestyrelsen vil være til stede ved Langesø
mellem kl. 9 og 11. Her er det muligt at få skiftet sin nøgle, samt få en snak med bestyrelsen
(husk at medbringe blanketten på side 2).
I bladet finder i en side i skal klippe ud og udfylde, hvis I ønsker en nøgle. Denne side skal afleveres
ved udlevering af nøgle sammen med 200 kr. i depositum.
Den nye nøgle kan afhentes efter aftale på min adresse Plantagevej 6, 5462 Morud.
Kontakt mig venligst på tlf. 40 51 09 10 eller e-mail bjarkekaltoft@gmail.com
Knæk og bræk i 2017
Bjarke Kaltoft Nielsen

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

Sdr. Boulevard 49

5000 Odense C

Dalumvej 67
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5250 Odense SV

Det er ikke nemt at være naturlig ørred i en naturlig natur
Naturen forandrer sig i disse år. Havørrederne bliver flere og flere, mens de store bækørreder er et
sjældent syn. Der er ingen tvivl om, at det har haft stor betydning at overgå fra udsætning af
dambrugsørreder til nu, hvor man primært satser mere naturligt på avl på æg fra indfangne vilde
moderfisk af havørred - eller hvad der er allerbedst, at ørrederne selv får lov til at gyde.
På Fyn satser man på begge dele. Her genoprettes vandløbenes gyde- og opvækstområder og
spærringer fjernes. Senest illustreret ved fjernelsen af spærringen ved Tværskov Mølle - et projekt,
der i mindre målestok var på tegnebrættet, da jeg i sin tid var formand for foreningen. Det synes dog
at ligge i kortene, at udsætningerne fra Elsesminde skal fortsætte i lang tid fremover, for at skaffe nok
fisk til lystfiskerturismen tilknyttet kystfiskeri efter havørreder. – Det på trods af, at man vel er langt
med naturgenopretningen i de fynske vandløb.
I Storåsystemet ved Holstebro har der i mange år også været udsat ørreder og laks, men nu slutter
det helt med de sidste lakseudsætninger her i foråret 2017. I 2014 blev de sidste ørreder udsat. Jeg
synes det er den rigtige vej at gå, at stoppe udsætningerne, når vandløbene har opnået en optimal
vandløbskvalitet, så bør de kunne tåle et rekreativt fiskeri, hvor man også hjemtager fisk.
I Storå er der i 2016 fanget 1.428 laks og heraf er ca. de 300 hjemtaget, men opgangen har sikkert
været omkring 7.000 laks på gydevandring. Så man kan godt fastslå, at den hjemtagne andel så
rigeligt er bæredygtig og så rigeligt tillader et tilstrækkeligt antal gydelaks til en maksimal
smoltproduktion. Lige meget hvor voldsomt, der fiskes, kan man ikke med lystfiskergrej nedfiske
bestanden. Det nævnte eksempel fra Storå viser, at man kun er i stand til at fange omkring 20-30 %
af lakseopgangen i de 6 måneder laksesæsonen varer. På Fyn har man sat mindstemålet til 45 cm i
Odense Fjord. Såfremt dette mål blev udbredt til resten af øen, ville det markant kunne øge
gydebestanden og udsætningerne kunne udfases.
Bækørreden er dog presset af de nye tider uden jyske damørreder og uden de spærringer
(mølleopstemninger mv.) der hindrede havørredernes indtog. I Jylland er der også fokus på truslen fra
odder og skarv, der begge er gået markant frem. Nu findes også bæver og ulv vest for
Lillebæltsbroen. Jeg så selv ulven ved Idom Å (et tilløb til Storå, Holstebro) her i efteråret. Den kom i
fuld fart 200 m ude på tværs af et engområde og forsvandt ind i granplantagen, hvor der samme dag
blev afholdt en stor trykjagt. Det var en spændende oplevelse.
Bæveren er nu for alvor dukket op i det jyske landskab – og det på godt og ondt. Når bæveren laver
dæmninger nedenfor 3 km vandløbsstræk, der er restaureret med gydegrus og genslynget af hensyn
til laks og ørred, er det dog svært at anlægge den positive attitude. Dæmningen blev fjernet af
Naturstyrelsen og der har nu været gydning opstrøms herfor i december-januar. Bæveren skaber en
helt vild dynamik (se evt. youtube-video ”Bæveren i Gryde Å - november 2016” og ”Bæveren i Gryde
Å – del 2”).

Bæverne har været i gang med at fælde træer

Bæverdæmning eller et frit vandløb…?
6

Bæveren erstatter de spærringer, vi ellers arbejder på at fjerne og danner oversvømmelser og
sumpskove, der også er værdifulde naturområder. Måske bækørreden vil nyde godt af denne type
vandløb, der alt andet lige er forbundet med større problemer for den vandrende ørred – havørreden.
– Og ulven, ja den skal selvfølgelig i den ideelle verden sørge for, at bæverne holdes i skak på et
passende niveau.
Nu bliver der nok ikke så mange ulve, da også fårene skal have plads i det jyske landskab, så det
ender nok med, at bæveren bliver omfattet af en national forvaltningsplan, som også skarven og
laksen er det. Det kunne være en fin løsning at give bæveren lov til at boltre sig frit i på forhånd
udpegede vandløb, mens andre så skulle friholdes for bæverdæmninger.
Det er indtil nu en jysk diskussion, og der går nok en rum tid inden bæveren i Sværup Mølleå flytter
ind og ulven flytter med.
Jakob Larsen
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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.
Nyt Fiskevand 2017

7. Ålemarksgyden:

Stykket ligger i forlængelse af Erling Andersens stykke (5). Strækningen er ca.
200m lang. Stykket afgrænses mod øst, af skel hvor der år 2016 er hegnet med
fire tråde. Skellet er ved Ålemarksgyden 116. Der er også andre, der må fiske
på strækningen.

8. Ålemarksgyden:

Strækningen findes på nordsiden af åen. Den går fra skellet til den firetrådede
indhegning ved Ålemarksgyden 116 og ca. 600 m nedstrøms. Mod øst
afgrænses stykket af skellet ved rideskolen, her står fem store birketræer.

9. Stavids Bro:

Stykket er på sydsiden af åen, det går fra Stavids Bro og ca. 350m opstrøms.
Mod vest afgrænses stykket ved skel, her kommer en markvej fra midt på
granskoven, ca. 20m opstrøms findes en lille sø.

Se kort på næste side
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Fiskeret i Stavids å
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Fiskeret i Stavids å

Regler for fiskeriet i Stavids å
•
•

Fredningsperiode 16. november – 15. januar (inkl.)
Mindstemål: Bækørred 30 cm.
Havørred 45 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
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Aktiviteter 2017
Tilmelding og nærmere info: Martin Jensen: 24 44 10 84 eller Thomas Kristiansen: 30 22 91 75
Udskiftning af nøgler ved Langesø d. 1 april kl 9-11
Det nye nøglesystem udskiftes på alle bådene denne dag, og bestyrelsen vil være til stede ved
Langesø mellem kl. 9 og 11. Her er det muligt at få skiftet sin nøgle, samt få en snak med bestyrelsen
(husk at medbringe blanketten på side 2).
Dagstur til Svelmø d. 23. april
Et fremragende revir til en spændende dagstur i foråret.
Den fine ø kan nås med få hundrede meters vadning,
og byder på godt 5 km alsidig havørredkyst. Det
sydligste rev trækker altid i kystfiskeren, men de dybere
vest- og østsider af øen er ofte de egentlige
spændende og givtige stræk. På en dag kan man
sagtens nå at besøge alle øens mest interessante
fiskepladser.
Vi mødes på p-pladsen ved vadestedet kl. 07
(Østergyden 47) og vader samlet over til Svelmø. Kl. 15
ved øens gård præmieres dagens største havørred. Er
vi stadig ivrige kan fiskeriet fortsættes ind i mørket. Vel
mødt.
Tilmelding til turledere Thomas på 3022 9175 eller Martin på 2444 1084, senest d. 21.4.

Lystfiskeriets Dag ved Langesø d. 21. maj kl. 10-16.
Klubben byder alle interesserede, fra de yngste til
de ældste, velkomne ved smukke Langesø. På
dagen kan man prøve at fiske, og måske overliste
en af søens store fisk. Fra kl. 10-15 er fiskeriet
gratis i søen og man kan gratis låne en jolle og
redningsvest. Dagen igennem vil der være dygtige
instruktører ved bådhuset, som kan hjælpe med
fiskeriet og fortælle om lystfiskeri. Blandt fiskeglade
børn belønnes dagens største aborre med en flot
præmie kl. 14. Har du ikke selv en fiskestang, så
kom alligevel – du kan låne en af instruktørerne. Vi
ses ved Langesø.
Sted: Langesø ved bådhuset i søens østlige ende, indkørsel fra Langesøvej. Parkering på den store
p-plads v. godset. Tid: 10:00-16:00.
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Havbars-tur til Nordjylland d. 18. – 20. august
Weekendtur til Hanstholm-kanten efter de hårdfightende havbars –
franskmændenes og irernes pendant til kystens havørred. Her er det
muligt at prøve kræfter med de spændende havbars, som gæster
kysterne fra forår til efterår. Fynsk havørred-taktik og –grej burde
kunne klare opgaven. Hvis vejrguderne skifter mening er det også
muligt at forsøge sig på havørred-revirerne i Limfjorden. Er der
tilstrækkeligt med tilmeldinger vil vi booke et sommerhus til maks 8
deltagere, som vi tjekker ind i ved ankomst. Derpå står den på
bølger og sikkert frisk vestenvind weekenden igennem.
Klubben giver et bidrag på 700 kr. til leje af sommerhus, og de øvrige udgifter afholdes af deltagerne
selv. Vi forventer, at turen vil koste min. 500-700 kr. pr. deltager.
D. 18.8.: Afgang fra Havrehedskolen i Morud kl. 08:00, hvor vi fordeler os i bilerne. Vi er hjemme igen
sidst på søndagen.
Tilmelding til turledere Thomas på 3022 9175 eller Martin på 2444 1084, senest d. 3.8.
Havørred-weekend på Hjortø d. 15.- 17. september
Vi tager to nætter på den lille sydfynske havørred-perle Hjortø,
som ligger midt mellem Tåsinge, Skarø og Drejø. Hjortø (og
den lille tilhørende ø Hjelmshoved, som man kan vade over til)
er på beskedne 90 hektar og byder på godt 6 km blandet
havørredkyst, som sjældent besøges af havørredfiskere.
Faktisk er der ikke meget andet på øen end havørredkyster:
Der er ca. 6 fastboende på øen og ingen indkøbs- eller
overnatningsmuligheder. Vi overnatter derfor i egne telte på
plænen ved færgelejet, hvor der er gratis toilet, grill og
borde/bænke. Turen er til fods. Jan og Bo’s Lystfiskershop
sponserer et gavekort til turens største havørred. Du skal selv
have alt med på turen lige fra drikkelse til mad og telt osv.
Færgebilletten koster kr. 100 t/r. Sejltiden er 1 time.
Fredag d. 15.9. Afgang Svendborg Havn kl. 16:30 (Vi mødes v. færgelejet for Hjortøboen).
Søndag d. 17.9. Afgang Hjortø kl. 09:00
Tilmelding: senest d. 1.9. til turledere Thomas på 3022 9175 eller Martin på 2444 1084 (ang. booking
af færgen Hjortøboen, som kun sejler på bestilling)
Generalforsamling MLF tirsdag d. 28. november
Sidste tirsdag i november er der tradition tro generalforsamling. Tilmelding ikke nødvendig.
Nærmere info samt forslag - kontakt Bjarke Kaltoft Nielsen tlf.: 40 51 09 10 eller
bjarkekaltoft@hotmail.com
Med venlig hilsen
Aktivitetsudvalget
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Vandløbsstrækning gravet fri i Ryds Å
I efteråret 2016 blev en 140m lang strækning af Ryds Å genåbnet. Vandløbsstrækningen ligger ved
Kelstrupskov. De sidste ca. 50 år har åen løbet gennem et rør under jorden.
Ved Kelstrupskov har Ryds Å et meget stort fald. Det betyder, at vandet løber meget hurtigt i den nye
åstrækning. Der er lidt bjergbæk over det. Åen er genetableret med sving, huller, gydegrus og
skjulesten i forskellig størrelse.
Strækningen bliver et godt levested for fisk, der kan finde skjul mellem stenene og i de huller, der
findes i bunden. Vandløbets smådyr har gavn af den hurtige strøm og de mange sten i bunden. Den
hurtige strøm sikre, at der føres ilt og føde ned mellem stenene. Det er nemt, at fange mange af
vandløbets smådyr. Hvis man tager en sten op af stryget, sidder der ofte vårfluelaver, døgnfluer,
slørvinger osv. på undersiden. Enkelte smådyr findes kun hvor vandhastigheden er meget stor. Vi kan
håbe de findes andre steder i Ryds Å, så kan de sprede sig til den nye strækning.
Åbningen af åstrækningen er betalt af Assens Kommune. Projektet er gennemført i et godt
samarbejde med lodsejerne Karina Bjerremann og Michael Balsborg.
Havørrederne har ikke mulighed for, at komme op til gyde og opvækstpladserne øverst i Ryds Å.
Nedstrøms den nye åstrækning findes en længere rørlagt strækning og en opstemmet sø. Vi må håbe
der kan findes løsninger her også.
Assens kommune og lodsejerne skal have stor ros for projektet, som bidrager med ny natur.
Christian Larsen.
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Dårlige forhold
Blandt lystfiskere florerer der utallige mange teorier om hvorfor fiskeriet er dårligt og hvorfor de ikke
har fanget noget. Teorierne kan lyde således; vinden er for hård, det er for stille, vandet er for højt, det
er for lavvandet, det er for koldt, det er højtryk, vandet er for klart, det er for lyst, grøden er slået
forkert, og sådan kunne jeg blive ved i en uendelighed… Ja hvis man tager notits af alle de mange
teorier om dårligt fiskeri langs et fiskevand, får man ikke fisket, for i henhold til teorierne vil fiskeriet
være dårligt stort set hele tiden. Generelt er der nogle forhold der virker bedre end andre; for
eksempel når vindretningen er mellem syd og vest, vil det ofte være mere mulet vejr, overskyet
forhold med diffus lys og fronter ind fra vestlig retning. Disse forhold er generelt godt fiskevejr. Modsat
har jeg også mange bemærkelsesværdige fangster noteret i min fiskedagbog, hvor forholdene ifølge
teorierne kunne være meget bedre. Nedenstående er en enkelt beretning fra min dagbog, hvor
forholdene ifølge teorierne var helt forkerte, men lad mig først nævne de 3 forhold det drejer sig om.
Der er et gammelt engelsk digt der starter således;
When the wind is in the north
The fisherman goes not forth
Digtet fortsætter med beskrivelse af de andre vindretninger, og det er tydeligt hvad budskabet i digtet
er; Dårlige forhold når vinden er i nord og gode forhold når vinden er i syd eller vest.
Når temperaturen i ådalen falder om aftenen ved mørkets frembrud, kan tågen lægge sig om
omgivelserne i et tykt tæppe. Fra gammel tid har man kaldt denne tåge i ådalen for mosekonebryg.
Det siges også når tågen opstår at ’mosekonen brygger’. Langt de fleste fiskere jeg har været i
kontakt med langs Karup Å, bryder sig ikke om mosekonebryg, og stopper som regel fiskeriet når
disse forhold opstår. Mogens Styhr fra Vormstrup beskriver det således; ”Det virker som om,
mosekonen lægger sin kolde, klamme hånd over ådalen og sænker aktivitetsniveauet radikalt for at
give plads til elverdans”. Helt poetisk smukt skrevet, men meningen er ikke til at tage fejl af.
Hvis der er mange myter forbundet med mosekonebryg, er der om muligt lige så mange forbundet
med månelys i de mørke timer ved havørredfiskeri i åen. Specielt fuldmåne på en klar nat og en godt
belyst ådal, er der mange der ikke bryder sig om. Jeg har dog også hørt om enkelte fiskere der godt
kan lide månelys. Rygtet siger, at en kendt profil ved Simested Å, bruger en sølvfarvet flue i måneskin
og fanger fisk. Jeg er selv af den overbevisning, at månelys ikke er en altafgørende faktor for dårlige
forhold, men det er meget vigtigt at placere sig rigtigt ved åen, så det undgås at kaste en skygge ud
over åen hvor ens flue skal fiske, når månen står over samme bred som man selv færdes på.
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Karup Å i midten af august. Nætterne kan blive meget mørke uden sommerens lyse stribe mod nord.
Det var en klar aften og temperaturen faldt markant efter solen var gået ned. Månen stod op i østlig
retning, det var tæt på fuldmåne, og da den kom højere op på nattehimlen, kastede den et smukt
sølvskær ud over ådalen. Vinden var let fra nord og mosekonen havde brygget et lille fint tæppe over
engen, og fuldendte billedet af, at der tilsyneladende ud fra de mange teorier ikke kan fanges fisk.
Men det er et flot sceneri, når ådalen indhyllet i spredte tågebanker bliver eksponeret af månens lys;
Både tågebankerne og vandspejlet i åen får et utroligt smukt sølvagtigt genskind. Heldigvis er der
andet, end kun gode forhold ifølge teorierne, der holder en ude ved fiskevandet, og pludselig opstår
noget udefinerbart i ens sind, som giver én følelsen af, at der kan fanges fisk.
Et sted hvor åen breder lidt ud på et lige stykke, og et dybt hul opstår, tog den første havørred lige før
rørfluen svingede helt ind mod egen bred. Den blev aflivet og efter en lille pause ved fisken, fortsatte
jeg fiskeriet. Den næste tog rørfluen ved modsatte bred lidt længere nedstrøms. Denne kom også på
land og blev aflivet. En 3. fisk sprang fri af vandet og landede med et højt plask helt nede i svinget,
men den kunne jeg ikke fange. Det er ikke de største fisk jeg har fanget i Karup Å i løbet af sæsonen,
men denne aften står som noget helt specielt i min hukommelse.
Hugh Falkus, den engelske legende inden for havørred- og laksefiskeri, stiller følgende spørgsmål i
en af hans bøger; ”Hvornår kan det ikke svare sig at fiske?”. Han svarer selv hurtigt på spørgsmålet;
”Aldrig”. Uanset hvor håbløse forholdende er, kan det altid svare sig at have fluen i vandet. Jeg er tæt
på at give ham helt ret - der er altid en mulighed for at fange en fisk.

Tom Larsen
Litteraturliste:
Neil Graesser: ”Advanced salmon fishing”
Mogens Styhr: “Styhr på åen”
Hugh Falkus: ”Salmon fishing – A practical guide”
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Nyt åløb forbi Tværskov Mølle
I det sene efterår 2016 blev der lavet et nyt åløb forbi Tværskov Mølle. Før den nye åstrækning blev
etableret, faldt vandet næsten 4m ved møllens stemmeværk. Tværskov Mølle Å løber til Stavids Å ca.
600m opstrøms Dybvad Bro.
Den nye strækning er lavet flot, åen slynger sig nu op forbi vandmøllen. Der er gravet ca. 950m ny å.
Den lange strækning har givet mulighed for, at lave et vandløb, som er mere naturligt, end hvis man
havde lavet et kortere omløbsstryg. Nede i vandløbet er der lagt gydegrus og skjulesten. Åen er lavet
så der er stor variation i vandhastigheden. Der er dybe steder, og stryg med hurtigt vand. Der er ikke
nogen tvivl om, at strækningen bliver et godt gyde og opvækstområde for ørreder. Strækningen bliver
også et godt levested for vandløbets smådyr, de får skjulesteder og fødemuligheder mellem stenene.
Man kan også forvente, at der vil vokse vandplanter som smalbladet mærke og vandstjerne i de rolige
partier af det nye åløb.
Tværskov Mølle Å løber gennem skov, eng og udyrkede arealer. Der findes ikke meget gydegrus i
åen. Opstrøms det nye åløb findes en mindre strækning med gydegrus næsten oppe ved Farstrup.
Nedstrøms Tværskov findes enkelte steder med lidt gydegrus. Åen rummer fine vandplanter som
vandstjerne og smalbladet mærke. Planterne giver fine skjulesteder for åens fisk. Vandplanterne er
leversted for dyr som tangloppe, vandbænkebider, døgnflue, slørvinge, vandnymfe osv. Smådyrene
danner fødegrundlag for en stor ørredbestand. God vandhastighed mellem planterne kan få gydegrus
frem. Det er vigtigt, at man ikke fjerner planterne. Skal der slås grøde er det vigtigt, at det foregår
meget skånsomt med le. Det er også vigtigt, at vi ikke graver i vores vandløb. Når der graves fjernes
levestederne for fisk og smådyr. Når der graves ser vi også øget sandvandring nedstrøms.
Den nuværende fredede vandmølle i Tværskov blev bygget i 1732, men der har været mølle på
stedet længe før. Møllen var aktiv frem til 1950.
Den nye vandløbsstrækning er betalt af Nordfyns Kommune og Havørred Fyn. Havørred Fyn er et
samarbejde mellem de fynske kommuner, som skal fremme havørredfiskeri og turisme. Projektet er
blevet til i et godt samarbejde med ejeren af Tværskov Mølle Steffen Nordenlund Larsen.
Projektet vil forbedre fiskeriet efter ørred i Stavids Å og langs de fynske kyster. Det nye åløb vil også
øge naturværdierne omkring Tværskov.
Christian Larsen.
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Havbars blev til havørreder
Vesterhavet, Klitmøller og hårdtslående havbars, skulle der havde stået som overskrift..... Men det går
ikke altid, som præsten prædiker…
Den 9./9-11./9 skulle have været MLF's første tur til den jyske vestkyst, og prøve kræfter med de
spændende og bomstærke havbars. Men på disse kanter vokser bølgerne sig væsentligt større end
den fynske vestkyst. Bølgernes størrelse gjorde, at det ikke var muligt at fiske på kysten, men det er
betingelserne på vestkysten.
Så efter et kort samråd med deltagere og aktivitetsudvalget, et par dage før vi skulle af sted, blev der
besluttet at prøve noget helt andet. På trods den drilske vind, var det fantastisk sensommer vejr....
Weekenden var jo helliget til fiskeri, bestemt ikke til havearbejde, eller et tilfældigt familiebesøg, så
ingen turde blive hjemme, med den overhængende risiko for havearbejde. I stedet for at køre på vej
mod den jyske motorvej, kørte vi mod den svenske motorvej.... Destinationen blev Sydsveriges kyster.
En kyststrækning som bestemt ikke er fjern for mange af foreningens medlemmer, så hvorfor ikke
prøve et par dages fiskeri, inden kystens fredning (d.15/9).
Sidste gang jeg fiskede på Sydsveriges kyst, var vandtemperaturen tæt på 0 grader, så denne
september weekend, så det helt anderledes ud...... Vandtemperaturen var nærmest 20 grader, ja
bestemt helt anderledes. Nogen vel nok mene at der må være tale om "pest eller kolera", så vælger
jeg klart vandtemperaturen på 20 grader, en sand fornøjelse at fiske i åndbare waders og blot iført
skjorte.
Det blev til flere flotte fisk på turen, Martin Jensen stod for turen største havørred, en super fisk på 67
cm. Undertegnede blev turens sorte får, som var den eneste, der trak en nulbon, jeg mistede fisk, og
havde adskillige følgere..... Man skal lære sin besøgstid at kende. Omvendt vil jeg påstå, at det blev
min bedste nultur, en nultur er normalt ikke umiddelbart noget jeg praler med, men jeg skal helt sikkert
have flere sommerture til kysten.
MLF prøver lykken igen med en havbars tur i 2017 - læs mere i bladet, på side 13.
Knæk og bræk
Thomas Kristiansen
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Morud Lystfiskerforenings love
Vedtægterne er revideret efter seneste generalforsamling – ændringer er markeret med grøn
§ 1 Navn og formål:
1. Foreningens navn er Morud Lystfiskerforening og dens hjemsted er Morud i Nordfyns Kommune.
2. Foreningen har til opgave at forvalte fiskeret i Langesø og den del af Stavids å, der tilhører
Langesø Skovdistrikt samt foreningens øvrige fiskevande.
3. Foreningen tilsigter, at der værnes om fiskeriet og de omkringliggende naturområder.
4. Foreningen har yderligere det mål at udbrede naturforståelsen blandt foreningens unge.
§ 2 Medlemmer:
1. Foreningen er åben for alle. Ved enkelte af foreningens fiskevande kan det dog være nødvendigt
at tilpasse antallet af fiskere til fiskevandets bæreevne (bestyrelsen fastsætter grænsen).
§ 3 Generalforsamling:
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der skal afholdes hvert år i sidste
halvdel af november.
2. Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved annoncering på foreningens hjemmeside
www.morud-lf.dk min. 3 uger inden afholdelse, samt i lokalpressen i dagene optil. En skriftlig
dagsorden tilsendes medlemmer der henvender sig telefonisk 2-7 dage før generalforsamlingen
til enten kasserer eller formand.
3. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1.
november.
4. Dagsordenen skal bl.a. indeholde følgende punkter: Valg af dirigent, formandens beretning,
kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab, behandling af indkomne forslag, valg til
bestyrelse, valg af revisorer, eventuelt.
5. Enhver beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog kræver foreningens opløsning at
2/3 af de stemmeberettigede stemmer for.
6. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Stemmelighed ved bestyrelsesvalg ordnes ved
lodtrækning.
7. Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvis enten bestyrelsen eller 25% af
medlemmerne finder det påkrævet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske pr.
brev med en uges varsel.
§ 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.

20

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 Vandpleje Fyn og Odense Å
sammenslutningen.

§ 6 Kontingent og regnskab:
1. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.
2. Kontingentet opkræves af Danmarks Sportsfiskerforbund 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 suspendere et medlem, såfremt der sker brud på foreningens love eller anden
skade af foreningens interesser. Denne suspendering skal fremlægges på først kommende
generalforsamling, hvor der tages stilling til om vedkommende skal ekskluderes.
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.-2017
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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"
eller mellem transformerstationen og det lille vandhul på den lille parkeringsplads, ikke i løgparken
eller ved indgangen hertil. Parkering på/langs grusvej ved hytten er ikke tilladt. 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
Ålekisten) er dog indrettet to bålpladser, som må benyttes af publikum uden forudgående tilladelse.
Natfiskeri fra bredden af Langesø
•
•
•
•
•
•

Kun medlemmer tillades natfiskeri
Tilladelsen må kun benyttes fra 1. juni til 1. september og i juni kun natten til søndag.d
Telte og teltlignende indretninger er forbudt. Der henvises til teltpladsen ved Morud Friluftsbad.
Karpefiskerly uden fast bund tillades.
Bålbrænding er forbudt med mindre bålplads anvises fra godsets side. Der er anvist bålpladser
som beskrevet ovenfor.
Ved grusgraven på søens nordside (ved Ålkisten) er dog indrettet to bålpladser, som må
benyttes af publikum uden forudgående tilladelse.
Parkering ved Skovkapel er tilladt.
Langesø Info

Se kort vedr. afstand til Langsø Gods og de markerede stræk for fiskeri langs bredden. Dagskort kan
købes på Shell i Morud. Det kræver også Statsfisketegn at fiske i Langesø. Robåde kan lejes på Shell
i Morud, til fiskeri eller blot en hyggelig sejltur.
Fiskeriet i Langesø foregår fra båd, men medefiskeri fra land på den skiltede (skilte undervejs)
strækning fra kapellet syd om søen til slotshaven er tilladt. Der må fra den første juli fiskes fra
sandbanken ved Travnskov afløbet. Bådene er fortøjet ved hytten i søens sydøstlige ende. Nøgle til
hytte og både kan mod depositum på 200 kr. erhverves ved Shell Service Morud. Der er mulighed for
overnatning i hytten.
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Fiskeriet er underlagt følgende regler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bådene skal reserveres hos Shell Service Morud tlf: 65964299
Både, årer, redningsveste og hytte skal behandles på behørig vis - husk at rydde op og låse
efter brug! Affald tømmes i containeren som er opstillet ved hytten.
Zone K (Z-K) er forbeholdt fiskeri fra land og bådfiskere skal drage hensyn herfor. For øvrige
områder skal fiskere på land drage hensyn til bådfisker. I praksis vil det sige at i zone K er det
bådfiskeren der har ansvaret for at der ikke krydses liner og i øvrige områder visa versa.
Det er tilladt at fiske fra Stenpynten. Pladsen er forbeholdt karpefiskere.
Fangster af gedder, sandart, ål og karper SKAL skrives i fangstjournalen, som er i åreskabet.
Maksimum 3 personer i een båd.
Sejlads skal efter gældende regler ske med redningsveste ombord. Redningsveste ligger i
hytten.
Der må max. anvendes 4 stænger pr. person.
Fiskeri fra land foregår fra fast standplads med agn, idet fiskeri med kunstagn ikke er tilladt.
Telte og teltlignende indretninger er forbudt.
Mindstemål og fredningstider SKAL overholdes.
VIS HENSYN til dine medfiskere og andre brugere af Langesø.
Brud på reglerne kan medføre bortvisning.

Mindstemål og fredningstider:
•
•
•

Gedde 60 cm. (fredet i april).
Sandart 60 cm. (fredet i maj).
Ål 45 cm.
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Medlemskab:

Seniorkontingent
Ungdom (28 til 25år)
Juniorkontingent (under 18år)
Depositum Langesø-nøgle

550 kr.
400 kr.
200 kr.
200 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 2017 - der p.t. er fastlagt.
23. april
21. maj
18. – 20. august
15. - 17. september
28. november

Dagstur til Svelmø
Lystfiskeriets Dag ved Langesø
Havbars-tur til Nordjylland
Havørred-weekend på Hjortø
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

Mødested: Havrehedskolen i Morud, indkørsel til P-plads fra Rugårdsvej,
hvis ikke andet er aftalt ved tilmelding

Oplysninger og tilmelding:
Martin Jensen: 24 44 10 84 - martinljensenmail@gmail.com
Thomas Kristiansen: 30 22 91 75 - kopp77@hotmail.com

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.
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