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Formandens beretning 
 
Tak for en veloverstået sæson 2018: 

Bortset fra en usædvanlig tør og varm sommer, som var hård ved Stavids åen og de andre små vandløb, 
er året forløbet stille og roligt i foreningens regi. Vi har gennemført en del af foreningens planlagte 
fisketure med god medlemsdeltagelse, højt humør og fisk på land!  
 
Også i de kolde måneder har vi afholdt lidt sociale arrangementer i form af nogle hyggelige 
foreningsaftener, i sløjdlokalet på Havrehedskolen. Her er tiden gået med fiskehistorier, fluebinding 
samt indtagelse af kaffe og kage, af og til akkompagneret af lyden til hornmusik! Vi fik endda doneret 
en kasse fyldt med værktøjer og materialer til fluebinding samt en stor samling fiskebøger. Tak til Knud 
Pedersen for denne flotte donation. Det hele har været flittigt brugt på vores foreningsaftner.  
 
Bestyrelseskonstellationen er i år uændret da alle mand sidder på samme poster som sidste år. Jeg er 
meget glad for at bestyrelsesmedlemmerne som var på valg ønskede at genopstille på 
generalforsamlingen, hvor der i øvrigt var et fint fremmøde… dejligt!  
 
Medlemstallet i vores forening er fortsat stabilt på ca. 160 medlemmer og der har været godt gang i 
salget af fiskekort og bådudlejning på Langesø. Dette samtidig med at vi ikke har haft udgifter til 
vandløbsprojekter samt større udgifter til vedligehold af bådene og bådhuset mm. gør at vi er kommet 
ud af 2018 med et økonomisk positivt resultat.  
 
Nøgler til bådene ved Langesø: 

Hvis du som medlem af foreningen engang imellem ønsker at bruger bådene på Langesø, vil jeg 
opfordre dig til at få udleveret din egen personlige nøgle (depositum 200kr). Dette vil gør det nemmere 
for dig selv i og med du ikke skal forbi tanken for at hente og aflevere nøglen hver gang. Administrativt 
er det også det mindst krævende for foreningen. Husk dog at du stadig skal booke din båd på Shell 
tanken (65 96 42 99), selvom du har din egen nøgle.  
Hvis du ønsker en nøgle så skriv venligst til mig bjarkekaltoft@gmail.com 
 
Hvis du som medlem fortsat ønsker at låne en bådnøgle gratis på Shell tanken i Morud (depositum 
100kr), SKAL du huske dit medlemsbevis. Det er IKKE rimeligt at bede personalet på Shell om at 
udlevere en nøgle gratis uden et medlemsbevis! Vi er i bestyrelsen meget glade for samarbejdet med 
Shell tanken i Morud og den administration af bådnøgler og fiskekort, som de hjælper os med. Det er 
optimalt for os som medlemmer og forening, så længe vi ønsker fiskeriet på Langesø skal være let 
tilgængeligt for både medlemmer og gæster. 
 
Sæsonen 2019: 

I den kommende sæson 2019 vil vi kikke på en lettere istandsættelse af bådhuset og arealet foran. 
Omfanget af dette er ikke fastlagt i skrivende stund, men planlægningen og udførelsen vil ske hurtigst 
muligt, så vi forhåbentligt kan nå at få gavn af dette allerede i denne sæson. 
 
Vi håber også at få godkendelser på plads til et vandløbsprojekt, hvor vores ansøgning i øjeblikket er til 
behandling ved Nordfyns Kommune.  
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I modsætning til 2018 vil 2019 blive et mere indholdsrigt år, hvor vi helt sikkert får brug for lidt hjælpende 
hænder. Jeg håber i vil bakke op om vores projekter og måske give en hjælpende hånd med, som så 
mange af jer har gjort mange gange før. 
 
Ud over det fysiske arbejde der venter, skal vi ikke glemme at komme ud med stang og snøre. Der er 
igen i år planlagt et par fisketure, som i kan se beskrevet i dette blad. Jeg håber i har lyst til at deltage, 
således at vi også i år kan få nogle gode oplevelser og fisketure i foreningens regi. 

 
 

Knæk og bræk i 2019 
Bjarke Kaltoft Nielsen 

 
 
 
 

 
 

 

Kortudsalgssteder og bådreservering til Langesø 

 
Dag- og bådkort samt bådreservering: 
  
 Shell Service Morud  Rugårdsvej 765 5462 Morud  
 Tlf. 65 96 42 99 
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I kølvandet på `Knud` 
 

Mange gode kystture starter altid hos et bagerbesøg, dette var ikke nogen undtagelse, vi var 7 mand, 
der var tilmeldt til Morud Lystfiskerforenings kysttur d.23/9, og var havnet hos den glimrende bager i 
Vissenbjerg, depoterne skulle fyldes med rundstykker, ´brunere´ og den selvskrevne ´Cocio bajer´. 
 
Vi var sidst i september, hvor stormen Knud netop havde raseret 2 dage før, der ville ganske vel være 
uklart vand flere steder. Denne søndag var der lovet ganske hæderligt vejr - op til 14-15 grader, og let 
til frisk vind fra syd/vest. 
 
Det var 2 scenarier. Skulle vi tage til evt. Nordfyn el. Østfyn, og være sikker på at vinden ikke ville være 
noget problem, men derved også risiko for at fiske i meget klart stille vand....! Alternativet var evt. Sydfyn 
el. Vestfyn hvor der forekomme lige lovligt frisk vind, men også kunne fiske i passende vind og oprørt 
vand. 
 
Da Rune Kaltoft var ene mand, som valgt at fluefiske, vi andre valgte spinnestangen, og tænkte nok 
ikke så pokkers meget på de rigtige retninger el. rigtige kastevinde. Så et markant flertal, var friske på 
lidt vind i snotten på Vestfyn gode pladser. 
 
Tre biler var fordelt mod dagens fiskeri, på Vestfyn. Der blev virkeligt fisket igennem, for at blot nævne 
nogle af pladserne som blev prøvet - Torø Huse, Aborg strand, Sønderby Klint, Føns, Wedellsborg. Der 
var fisk på alle pladser, det haltede dog lidt med fiskenes størrelse, men man vælger ikke selv fiskenes 
størrelse. 
 
Efter dagens fiskeri, kunne der afholdes optællingsmøde på Shell tanken i Assens, som efter lidt 
hovedregning kunne der optælles ca. 40 havørreder - 4 fisk var over mindstemålet - resten var 
undermålere. Turens største havørred var en fin fisk på 48 cm, der blev fanget af Anders Holst 
Pedersen. 

 Knæk og Bræk 
 Thomas Kopp Kristiansen 
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Fladfisketur 
 

Den 10/6 2018 havde Morud Lystfiskerforening fladfisketur med M/s Felix. Turen gik godt, og der var 
heldigvis godt med fisk. Der var knap 200 fladfisk i baljerne, til de 10 deltagere, da vi sejlede mod 
havnen efter en dag på langelandsbæltet.  
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LAKS ! 
 

Egentligt burde jeg passe mit gode arbejde, men da chansen for 4 ugers sammenhængende ferie bød 
sig til, vidste jeg godt hvad jeg ville istedet; Jeg pakkede bilen og tog alle 4 uger på laksefiskeri i Norge. 
Storslåede Norge med fjelde og skov på dalsiderne, og laksen der stiger i elvene om sommeren er 
utroligt dragende på mig, og det er ikke så få ting jeg vil gøre for at opleve suset fra dette. 
 
Elven løber stille og majestætisk gennem skoven, men jeg kan nok ikke beskrive elven bedre end Erling 
Olsen gør i bogen 'Møte ved elva'; 
 
"Kommer man kjørende over elvens bru, er det ikke rare elva man ser. Liten, sakteflytende og grunn 

kan den virke. Men skinnet bedrar, for i dens stille strømmer og mange djupe, svarte høler, gis du 

utfordring som fluefisker. Her er det ikke bare å lempe uti redskapen, om du skal ha fisk. Men lærer du 

elvas sang, gir den tifold tilbaka". 

 
Jeg havde booket et vald øverst i elven i en kort tidsperiode. Valdet består af 2 kraftige sving og elven 
render dybt ind mod land, hvor skrænter og skov de fleste steder går helt ned til vandspejlet. Få steder 
kan der kastes en flue ud i strømmen fra land. Øverst på valdet løber den svage strøm langs højre bred 
og strømmen breder sig ud ned mod et stort og skarpt højresving. Et par laks viste sig med dovne 
rulninger i overfladen i indgangen af svinget tæt på venstre bred. 
 
Tog et par kast øverst i den svage strøm, men blev hurtigt klar over at det ikke fungerede. Forsøgte at 
analysere situationen og vurderede alle tænkelige muligheder for at komme ordentligt i position. Fiskeri 
fra venstre bred var udelukket, da skoven her går helt ned til den dybe elv. Jeg kom frem til den 
konklusion, at hvis jeg skulle ordentligt i position for at præsentere fluen for laksene i indgangen af 
svinget, blev jeg nødt til at tage robåden der hører til valdet. Min første tanke var at kaste fra båden og 
fiske fluen i strømmen på traditionel vis. Til det formål riggede jeg en 1-hånds stang på 10' med en 
synkende line på hjulet. Forsøgte at tage et kast ud over strømmen, men måtte hurtigt droppe 
foretagenet; båden ikke blev hvor den var i særlig lang tid, og begyndte hurtigt at dreje om sin egen 
akse mens den drev stille ned at elven. Et anker kunne have været redningen, men hvem har lige et 
anker i fiskevesten ? 
 
Tilsyneladende var harling i situationen eneste 
brugbare mulighed, og jeg forsøgte at erindre hvad jeg 
havde læst i litteraturen om denne metode. Jeg roede 
båden op på grænsen, firede ca 20 meter line ud over 
bagkanten på båden og holdt kontra med årerne, så 
fluen kunne fiske i strømmen bag båden. Vinden hjalp 
til da jeg for 3. gang ændrede kursen over elven. 
Pludselig strammede linen op, og jeg greb hurtigt ud 
efter stangen og strammede til den modsatte retning. 
En laks har taget fluen og gik dybt i indgangen af det 
store sving.  
 

En lille dobbeltkrog str. 8 solidt begravet i saksen 
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Efter et stykke tid gik laksen stadig dybt og havde ikke vist sig på noget tidspunkt. Jeg kunne ikke andet 
end at lægge et godt pres på laksen med 1-håndsstangen, og ville forsøge at komme i land. Med kun 
1 hånd til at ro båden, da den anden skulle holde stangen, var det en vandskelig proces at komme i 
land. Båden stødte godt nok på bredden en enkelt gang, men jeg droppede foretagenet og valgte at 
blive i båden. Laksen stod stadig omkring indgangen af svinget, men båden var nu drevet et godt stykke 
nedstrøms for laksen. Næsten hele skydelinen var af hjulet, men nu flyttede laksen sig med nedstrøms. 
Den gik stadig dybt men tog det heldigvis roligt; jeg ved ikke om det var på grund af det moderate pres 
fra 1-håndsstangen i kombination med den svage strøm, der var årsagen til at laksen ikke gik i panik! 
 
Omsider var laksen ved at blive træt og var kommet tæt på båden, da den med et´ stak skråt ud i elven 
for fuld kraft, slog til venstre og lavede en kæmpe trykbølge i overfladen. Det var første gang laksen var 
i overfladen, og først der´ jeg rigtig kunne fornemme hvor stor laksen var. Da laksen første gang kom 
helt ind til båden og lå på siden i overfladen, plantede jeg lommegaffen dybt bag hovedet og løftede 
den op i båden i een glidende bevægelse. Der var ingen grund til at trække fighten i langdrag, så det 
var med at få det afgjort første gang jeg havde chancen. Da jeg samlede stangen før jeg tog ud i båden, 
havde jeg af een eller anden pludselig indskydelse taget den lille lommegaf med i inderlommen på 
fiskevesten. 
 
Der lå laksen på gulvbrædderne i båden med hele bredsiden mod mig. Da jeg lettere omtumlet var ved 
at komme til mig selv igen, opdagede jeg at båden var ved at drive ned over den nederste grænse på 
valdet. Jeg greb hurtigt ud efter årerne, men i forvirringen gled den ene åre ud af åregaflen og drev nu 
stille væk fra båden. Det lykkedes mig at få padlet båden ind mod den høje skrænt, og jeg kravlede ud 
af båden og trak båden opstrøms. Heldigvis lå den forliste åre grundstødt mod skrænten lidt opstrøms, 
og jeg kunne til sidst ro båden op til bådepladsen i den lille vig. 
 
Sammen med lodsejeren, som i det samme kom kørende med høj hastighed på en ATV, blev laksen 
hængt op på vægten ved gapahuken; LAKS 15,8 kg ! 
 
Det blev den tørreste og varmeste sommer i Norge i mands minde, og gennem hele perioden manglede 
der massivt vand i elvene. Da jeg senere på sommeren kom til en anden elv, gik den allerede meget 
lav og blev ved med at falde i hele perioden, og endte på absolut minimumsvandføring. Elven er 
reguleret og kraftværket har en forpligtigelse til at holde elven på den aftalte minimumsvandføring. Der 
stod laks i de dype partier af elven, som viste sig konstant i alle mulige akrobatiske spring, men de var 
umulige at få til at hugge på fluen. Trods den meget lave elv, gik der jævnligt få laks højere opstrøms 
fra disse dybe partier, og hvis man kunne ramme disse laks var chancen der. 1-hånds stangen var det 
rigtige valg til den lave vandføring, og jeg havde et ganske fornøjeligt fiskeri i hele perioden. 
 
 

Tom Larsen 
 

 
 
Litteraturliste: 
Erling Olsen; "Møte ved elva" 
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LAKS 15,8 kg ! 
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Varme og tørke skader havørreden 
 

Allerede i 80erne lærte vi i skolen, at afbrænding af olie, gas og kul giver et varmere klima. Når vi 
afbrænder fossile brændsler tilføres atmosfæren CO2, der holder på varmen. Klimaforandringerne 
medfører også længere perioder med tørke. For at få de sidste opdateringer på klimaforandringerne 
ringede jeg til professor i klimaforandringer Sebastian H Mernild. Han fortalte at den gennemsnitlige 
temperatur var steget med 1,1 grad siden vi begyndte at afbrænde kul, olie og gas. Havet stiger nu i 
gennemsnit med 4,8 mm pr. år. Sebastian H Mernild har oplysningerne fra rumfartsorganisationerne 
E.F.A. og N.A.S.A.  
 
På trods af en meget våd vinter, blev Stavids Å ramt af udtørring sommeren 2018. Stavids Å tørrede ud 
på strækningen fra Morud og op til ca. 450m nedstrøms Rugård. Strækningen er mere end 4 km lang.  
 
Med baggrund i DTU-Aquas bestandsanalyse fra 2017 må man antage, at mere end 3500 ørreder har 
mistet livet ved udtørringen, mange fisk af andre arter er også døde. Udtørringen betød også, at 
strækningens smådyr døde, tanglopper, igler, vårfluelarver, døgnfluenymfer, slørvingenymfer, 
vandbænkebider osv. kan ikke tåle udtørring. Det vil naturligvis vare et stykke tid inden smådyrene 
kommer tilbage til strækningen i fuldt omfang. Det vil nok tage længst tid for dyr som igle, orme og 
tangloppe da de ikke har et voksenstadie hvor de kan flyve. Det at åen ikke tørrede ud på de sidste ca. 
450m op mod møllesøen ved Rugård gør at smådyrene måske kan genindvandre herfra. Kort tid før 
åen tørrede ud, foreslog Morud Lystfiskerforening Nordfyns Kommune, at de skulle tilføre åen vand 
forskellige steder, for at mindske ulykken.  
 
Udtørringen vil forringe fiskeriet efter ørred og havørred i en periode, det er både fiskeriet i åen og på 
kysten, som bliver ramt. Hvis man vil mindske risikoen for udtørring i fremtiden kan man mindske 
vandindvindingen fra de vandværker, der ligger ved åen. Man kan også etablere vådområder ved åen. 
Vådområderne skal naturligvis etableres på en måde, så det ikke skader fiskene eller åens øvrige liv. 
Det er tydeligt, at Langesø og vådområderne ved Rugård er med til, at mindske udtørring i Stavids Å. 
 
Jeg fik en grim overraskelse en morgen jeg kom ned forbi Havhesten i Odense Å. Først så jeg en død 
havørred, som lå opstrøms broen, efterfølgende så jeg døde havørreder, der lå ved stenene i stryget 
også ved øen nedstrøms Havhesten lå døde havørreder. På strækningen ned mod Ejby Mølle lå flere 
døde havørreder, her var der også døde fisk af andre arter. De næste to dage kom flere døde 
havørreder til. Odense Kommune fik fiskene samlet op. Der blev sendt ca. 200 havørreder til 
destruktion. Fiskedøden fandt sted sidst i juli / først i august 2018, det var varmt både om dagen og om 
natten i den periode.  
 
Jeg mener, at det er vigtigt for fiskeriet efter havørred, at vi får stoppet den globale opvarmning. Det er 
ikke meget vi hører om havørredfiskeriet syd for Danmark. Det kan skyldes at bestandene bliver mindre 
i det varmere klima sydpå. Vi mangler, at få forklaret  hvad der sker med havørredbestandene  hvis 
gennemsnitstemperaturen stiger med yderligere 0,3 grad 0,4 grad eller mere. 
 
Hvis vi skal stoppe klimaforandringerne er det nødvendigt, at vi alle nedbringer vores forbrug af fossile 
brændsler meget hurtigt. Samfundet skal også meget hurtigt finde gode løsninger, som nedbringer 
vores brug af fossile brændsler. Danmark er et af de lande, som bliver hårdt ramt af klimaforandringerne, 
vi må gå forrest og vise vejen for andre.  
 

Af: Christian Larsen. 
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Aktiviteter 2019 

Tilmelding og nærmere info: Thomas Kristiansen: 30 22 91 75 eller kopp77@hotmail.com   
 
Succesen fortsætter - Klubaftener på Havrehedsskolen 4/2 - 18/2 - 4/3 - 18/3 og 1/4 
 
Vi fortsætter med klubaftner i MLF, hvor vi 
låner sløjdlokalet på Havrehedskolen i 
Morud (Rugårdsvej 729, 5462 Morud). 
 
Dermed bliver det muligt for MLF´s 
medlemmer at mødes i vinterhalvåret ca. 
hver 14. dag i et passende lokale. Vi mødes 
uden nogen fast plan og f.eks. binde fluer - 
lave blink - lappe waders, eller evt. 
planlægge flere fisketure for foreningens 
medlemmer. 
 
Det er aktivitetudvalgets ønske, at få mere 
kontakt til foreningens medlemmer, og 
dermed håbe på en bedre tilknytning til 
foreningens fisketure, og måske lave bedre 
foreningsture.   
 
 
Kystture -  2 planlagt kystture - d. 24. marts + d. 22. september 
 
Vejret bestemmer, aktivitetsudvalget holder øje med vejret og finder en god fiskeplads (eller flere) i 
løbet af ugen op til den arrangerede dato.  
 
Her kan du tilmelde dig - Thomas Kopp Kristiansen tlf. 30229175 /  kopp77@hotmail.com 
    
 
El-fiskeri i Stavidsåen lørdag i november 
 
Morud lystfiskerforening hjælper Vandpleje Fyn med elfiskeri efter havørreder, hvis der er behov.  
 
Tidligere har det været den første lørdag efter fredningen i november. Det er altid spændende at se, 
hvad der dukker op af åens dybe huller. Kontakt foreningen for nærmere info i starten af november, 
hvis du ønsker at være med.  
 
 
Generalforsamling MLF tirsdag d. 26. november kl. 19 

 

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@gmail.com 
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Morud Lystfiskerforenings love 

 
§ 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 general-

forsamlingen. 
2. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valget med formand, næstformand, kasserer, sekretær og 

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

forslaget  
8.    Kontingent for bestyrelsesmedlemmer udgør de faste omkostninger for foreningen til 

medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund samt Vandpleje Fyn og Odense Å sammen-
slutningen. 

 
§ 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. 

7. Færdsel ved forenings fiskevand og brug af forenings både sker på eget ansvar. 
 

§ 9 Foreningens opløsning: 

Ved foreningens opløsning tilfalder dens midler Danmarks Sportsfiskerforbund, til ophjælpning af de 

fynske ørredbestande i overensstemmelse med seneste FYNSPLANEN. Rev.-2018 
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Færdselsregler for fiskeri ved Langesø 
 
Langesø Gods er en privat ejendom, hvor publikum må færdes efter reglerne i Naturbeskyttelses-loven. 
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 

 
• Telt med fast bund er forbudt. Der henvises til teltpladsen ved Morud Friluftbad. Karpefiskerly 

uden fast bund er tilladt. 
• Bålbrænding er forbudt med mindre blåplads anvises fra godsets side. Der er anvist 

bålpladser som beskrevet ovenfor. 
• 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 100 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 kan 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.  
• Telt med fast bund er forbudt. Karpefiskerly uden fast bund er tilladt. 
•  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          550 kr. 
 Ungdom (18 til 25år)      400 kr. 
 Juniorkontingent (under 18år)    200 kr. 
 Depositum Langesø-nøgle           200 kr. 
 
Langesø-nøgle: Kontakt formanden Bjarke Kaltoft Nielsen 
 
Medlemsfordele: 
1. Fiskeret i Stavis å (ca. 8 km foreningsvand) - se kort. 
2. Fiskeret i Odense å 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". 
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 2019 - der p.t. er fastlagt. 
 
4. februar  Klubaften 
18. februar  Klubaften  
4. marts  Klubaften 
18. marts  Klubaften 
24. marts  Kysttur 
1. april  Klubaften 
22. september  Kysttur 
November   El-fiskeri (kontakt bestyrelsen for nærmere info) 
26. november   Generalforsamling kl. 19  
 
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: 
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. 


