
MORUD 
LYSTFISKERFORENING 

 
 
 

 

 
 
 

2021 
www.morud-lf.dk 



2 

 

Bestyrelsen 

Formand Rune Kaltoft 
Ejlstrupvej 156, Ejlstrup 
5200 Odense V 
Telefon 29 38 74 33 
Mail : Runekaltoft@hotmail.com 

  
Næstformand / Vandpleje Carsten Nancke 

Tevringevej 54, Væde 
5462 Morud 
Telefon 28 56 43 58 
Mail : Carsten@camoentreprise.dk 

  
Kasserer 
  

Rasmus Bovbjerg Jensen 
Moerveien 33B 
1430 Ås (Norge) 
Telefon: 20 12 07 80 
Mail: bovbjerg.jensen@gmail.com 

  
Arrangementer/Ture Thomas Kristiansen 

Telefon: 30 22 91 75  
Mail: kopp77@hotmail.com 

  
Langesø Morten Brooksby 

Telefon: 28 89 49 58 
Mail: mortenbrooksby87@gmail.com 

  
Langesø Kasper Røjsmose 

Telefon: 26 20 43 88 
Mail: kr@futurefly.dk 

  
Suppleant Thomas Brooksby 

Telefon: 20 13 15 01 
Mail: thbrooksby@gmail.com 

    
Revisor Bo Vork Nielsen 

Revisor Thomas Skovhus 

Revisorsuppleant Tom Larsen 

 
 
Indhold: 
  
 Formanden har ordet  Generalforsamling 2020, Havrehedskolen 
 Mesterlære- for juniorer  Nyt fra vandpleje udvalget 
 Juniordag ved Langesø  Ekstra ordinær fredning af rovfisk i Langesø 
 Sølvræven – en legendarisk kystflue  Morud Lystfiskerforenings love  
 Optimer dit havørredfiskeri med rejer  Færdselsregler for fiskeri ved Langesø 
 Aktiviteter 2021  
 
Forside og tegninger: Helge Larsen 
Redaktør: Rasmus Bovbjerg Jensen 

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



3 

 

Formanden har ordet 
 
Kære Medlemmer   
 
Først skal der lyde en tak til den afgående formand, Bjarke Kaltoft, gennem de sidste 4 år, meget godt 
arbejde er lagt for hånden, og vi i den nye bestyrelse vil gøre vores bedste for at videreføre dette.  
 
Et nyt år, 2021 og en ny sæson står for døren, med nye fiske,- og naturoplevelser, vi tror og håber på, 
at 2021 vil blive et bedre og lysere år, hvor det igen bliver muligt, at afholde organiserede forenings 
aktiviteter. Foreningen har nu rundet 200 medlemmer, og vi håber at vi kunne mødes til nogle af vores 
aktiviteter i dette år – læs mere herom i bladet.  
 
Morud lystfiskerforening har efterhånden fået et godt fundament at stå på, og arbejdet der er lagt 
gennem de sidste mange år, bærer frugt og det skal vi alle sammen værne om. Her er vores fiskevande 
specielt Langsø og Stavis åen i højsæde. Vi ser Langesø som en af de eneste større søer på Fyn, hvor 
fiskeretten tilbydes til alle, som har lyst til at fiske, men i takt med det øgede fiske pres på søen, skal vi 
også værne om denne naturperle. Langesø er et begrænset område/habitat, og hjemtages for mange 
fisk uden at søen selv kan følge med, med naturlig reproduktion, kommer disse fisk aldrig tilbage igen, 
vi vil derfor  iværksætte et par tiltag de næste par år, for at beskytte søens fiskebestand, specielt for 
søens rovfisk, sådan vi stadig kan tilbyde et frit fiskeri til alle med dagkort og årskort til Langesø - læs 
mere herom i bladet.  
 

 
 
Stavis å har altid været et fast holdepunkt for vores forening, og vores mangeårige arbejde med 
vandpleje er også bemærket andre steder, og vi deltager her i det nye år bla. i et udvalg sammen med 
Vandplejefyn, Fynslaksefisk og Danmarks Sportfiskerforbund, som sikre en bedre koordineret indsats 
omkring el fiskeri af moderfisk på hele Fyn. Jeg har også være en smut i forbi vores arkiv, og fundet en 
optælling af gydebanker fra en ældre årrække, hvor vi ret minutiøst talte gydebanker i hele Stavis å 
systemet. Jeg har herefter selv været ude lang åen og tælle gydebanker, spændende at se, om det går 
frem eller tilbage. Herudover skal vi i uge 25 – 2021 prøve at spule gydebanker i Stavis åen, læs mere 
herom i bladet. 
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Som det sidste ben i bestyrelsens arbejde i år, men ikke mindst ligeså vigtig en del, er vores Aktiviteter 
og arbejde med Junior og ungdom. Vores ungdomsdag fiskedag ved Langesø sidste år, var en succes 
og vi vil lave lignede aktiviteter i år, og vi vil også prøve at holde et par foreningsaftener for de unge, 
hvor vores gamle og gravede fiskere i foreningen får mulighed for, at hjælpe nye unge lystfiskere godt 
i gang og prøve kræfter med diverse grejfremstilling.  
 
Ydermere et lille håb for fremtiden, nu hvor 2020 har været præget af mange mørke nyheder, vil jeg 
dog her til sidst pege på en af de positive ting fra 2020, hvor mange andre aktiviteter har været lukket 
ned, har mange nye ansigter fundet en fiskestang frem fra gemmerne og fundet glæden ved lystfiskeri. 
Nu hvor vores forening har fået en del år på bagen og mange af foreningens ildsjæle har været med fra 
starten og stadig er aktive, kunne vi håbe på, at nye unge mennesker tør våge pelsen og prøve kræfter 
med foreningsarbejdet, vores døre i Morud lystfiskerforening står altid åbne og skulle du have lyst at 
deltage, -måske bare en enkelt aften, er du velkommen til at kontakte os.  
 
Vores vanlige julefrokost i Januar er flyttet til sidst i Marts 2021, men som noget nyt åben for ALLE 
som skulle have lyst til at deltage. Læs mere herom i bladet.   
 

KNÆK OG BRÆK i 2021 
 

RUNE KALTOFT 
 

 

 
 
 

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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Mesterlære- for juniorer 

Øget fokus på rekruttering af flere yngre lystfiskere er på tapetet i Danmarks Sportsfiskerforbund i denne 
tid. Den nye forbundsformand Torben Kaas havde det som en af sine mærkesager før kongressen.  
 
Der lægges fra Torben Kaas op til, at der læres af de foreninger, der har stor tilgang af den unge 
generation. I disse Corona-tider sælges der fiskegrej som aldrig før, ligesom fisketegn går som varmt 
brød, så der burde være basis for at få flere af de unge ud at fiske også som medlemmer af Morud 
Lystfiskerforening ved Langesø, Stavis Å og de fynske kyster. 
 
At få eksempelvis en havørred på krogen, er selvfølgelig ikke det enkleste i verden for en ung fisker, 
men heller ikke en umulighed, hvis man får lidt hjælp fra en erfaren lystfisker. Det er her 
”mesterlærebegrebet” kommer ind i billedet. Der findes professionelle guider for turister, men jeg synes 
det var en tanke værd også at udvide dette begreb til at gælde juniorer i foreningen – gratis forstås. 
Personligt ville jeg da gerne have et par juniorer med under mit fiskeri, hvis de tropper op ved Karup Å 
eller Storå i det jyske – og her stå for at hjælpe dem til rette, så de kommer nærmere deres første laks 
eller havørred. Jeg tror også der er mange erfarne Morudfiskere, der gerne vil hjælpe de unge ind i 
lystfiskeriet. For ingen tvivl, det er succesoplevelser ved fiskevandet, der motiverer til at man fortsætter 
som lystfisker og ikke falder fra i den store konkurrence med andre interesser.  
 
Der bliver i foreningen gjort et stort arbejde med at have attraktivt fiskevand og fine ture, men der kan 
sikkert arbejdes mere bredt med forskellige initiativer, som også DSF lægger op til som et generelt 
behov og fokusområde. 
 
Ved at målrette initiativer mod børn og unge lettes generationsskiftet i bestyrelsen. I min jyske forening 
Skive Lystfiskerforening viste det sig svært at finde ny formand, da den tidligere ikke ville fortsætte 
mere. Det er dog nu på plads.  
 
Hjemmesiden kunne måske også få et ”juniorhjørne”, men det kræver selvfølgelig, at der er nogen der 
træder til og hjælper og ikke nødvendigvis Tordenskjolds soldater, der også skal give stafetten videre. 
 

Jakob Larsen 
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Juniordag ved Langesø 
 
Der er ikke noget, der er så galt, at det ikke er godt for noget....! Vi kan vist alle blive enige om, at Covid-
19 ikke har båret megen positive høst, men alligevel...! Alle lystfiskere har naturligvis vidst i hundrede 
af år, at lystfiskeri er verdens bedste hobby, hobbyen giver i ny og næ en frisk fisk til køkkenet, og giver 
samtidig virkelige gode naturoplevelser på tværs af alder og køn. 
 
Men man kan forsigtigt sige, at Covid-19 har fået virkelig mange danskere ud i den danske natur og 
fiske, som de muligvis ikke have gjort, hvis f.eks fodboldklubben, badmintonklubben, brigdeklubben 
osv... ikke var lukket ned på grund Covid-19. 
 
På grund den stigende interesse for lystfiskeri, besluttede vi i bestyrelsen til at lave juniordag ved 
bådhuset ved Langesø - det skulle være gratis, og det skulle være muligt at låne fiskestang, for dem 
som ikke ejede en fiskestang. Vi lånte 10 fiskesæt hos Fiskeri & Natur, og flere medlemmer af MLF, var 
friske til at låne sine fiskestænger ud til de nye lystfisker :-)  
 
Juniordagen var en super positiv oplevelse, på flere måder. For det første, er det altid en god oplevelse, 
at se den helt nye lystfisker, fange sin første fisk, samtidig var det super oplevelse at medlemmer, 
kommer og låner sit fiskegrej ud til nye lystfiskere. 
 
Det var egentligt planen, at vi skulle fange nogle af søen store skaller og brasen, men der er som vanen 
tro, ingen fangstgaranti i fiskeri, skallerne og brasenen var ikke helt med på den oprindelige plan, men 
til alt held, var aborrefiskeriet meget bedre, så der blev fanget en del aborrer - og vist alle fangede :-) 
 
Det er helt sikkert, vi laver en lignende juniordag i 2021 (læs senere info på Facebook og på 
hjemmesiden). 

 
Knæk og bræk 

Thomas Kopp Kristiansen / aktivitets udvalget 
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Sølvræven – en legendarisk kystflue 
 
Jeg fik min første fiskestang da jeg fyldte 6 år, og i drengeårerne derefter blev der medet skaller, aborre 
og brasner i stor stil. Rovfisken gedden var jeg også i kontakt med i flere tilfælde. Dette foregik ofte i 
den lokale sø tæt på mit barndomshjem – en ekstra spænding var, at der var fiskeri forbudt i hele søen 
– men i drengeårerne var længslen efter eventyr større, end truslen mod at blive nappet som tyvfisker. 
Jeg tror også at gartneren, som var opsynsmand ved søen og parken, oftest så gennem fingre med, at 
vi knægte fiskede i søen. 
 
Da jeg i efteråret '89 startede på lystfiskeriholdet i ungdomsskolen, tog fiskeriet for alvor fart, for her 
mødte jeg Bent Nutzhorn, underviseren i lystfiskeri og fluebinding. Bent var skyld i, at jeg fik interessen 
for havørred- og laksefiskeri, og det er nok gældende for en stor del af den lokale vennekreds, der også 
fisker. Det er vist ingen overdrivelse at påstå, at Bent Nutzhorn var mentor for mange af os spirende 
unge kystfiskere, og lidt senere som laksefiskere i Norge. 
 
Fluen jeg vil præsentere her, er Bent Nutzhorn´s kystflue sølvræven. Et forår på Sønderby Klint fangede 
Bent en beundringsværdig serie havørreder på sølvræven, og hvis hukommelsen ikke svigter alt for 
meget hos dem jeg har forhørt mig hos, vejede fiskene 5,3 kg, 3,5 kg, 1,5 kg, samt en under mål – vel 
at bemærke på samme dag! En imponerende fangst på flue må man sige, og fangsten vidner om fluens 
kvaliteter, men også om fiskerens evner. På fluebinderholdet i ungdomsskolen, lærte vi at binde 
sølvræven af Bent. På en ungdomsskoletur i starten af 90' erne fangede jeg min første kystørred på 
fluestang. Det var en mindre sølvræv der sad i enden af forfanget, og siden har sølvræven været med 
mig på kystfluefiskeri. 
 

 
 
Fisk fra Sønderby Klint fanget på Sølvræven 

 
 
Sølvræve bundet af Bent Nutzhorn 

 
Når jeg kigger i min fiskejournal, skal jeg ikke længere tilbage end 2020, før der dukker fangster op hvor 
sølvræven er involveret. En kold og klar morgen i foråret på Sønderby Klint, var der efter et par timers 
fiskeri intet sket. Så kom solen rundt om klinten, og begyndte at skinne på det nære kystvand. Jeg stod 
og nød solens varme og lyset i ansigtet, da første havørred huggede sølvræven. Det blev en travl 
formiddag med 2 fisk, der blev lagt tilrette på stranden, og flere fisk der blev genudsat. Også ander 
steder som Egebjerggård, Helnæs, Torø og Æbelø har jeg i 2020 fanget fisk på sølvræven – jeg siger 
naturligvis ikke helt præcist hvor! På Djursland kom sølvræven også i vandet, og lidt nord for Jernhatten 
huggede en havørred på ca 1,5 kg hårdt, men efter en serie vilde spring i den urolige brænding, røg 
fluen pludselig ud af munden på fisken. Dagen efter fangede sølvræven en mindre havørred i midten 
af 40'erne ved Karlby Klint. 
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Havørreden ser sandsynligvis sølvræven som en lille fisk, og fluen er en naturlig forlængelse af den tids 
andre fiskeimitationer som den velkendte matukaflue, og den måske mindre velkendte punkflue. 
Matukafluen bruger jeg stadig, da det er en fantastisk fiskeimitation, når den tages ind i lange glidende 
træk. I den lyse badgerudgave med sølvkrop er matukafluen meget transparant i klart kystvand, og i en 
rødlig udgave er matukafluen mere synlig i let uklart vand, men den er også skrøbelig og fjerene bliver 
nemt slidt i stykker under hårdt kystfluefiskeri. Sølvræven er derimod meget slidstærk, er enkel at binde, 
og kan også bindes meget tyndtdresset for at opnå den transparante virkning. Sølvræven består af 
bløde materialer der er med til at give liv til fluen, både når den tages forsigtigt ind, og når den blot daler 
sagte gennem vandsøjlen under pause i indtagningen. En god egenskab for en flue der fiskes i 
stillestående vand. 
 
En vigtig detalje er at lægge nogle tørn med bindetråden under halen, for så sker det ikke så tit, at halen 
går rundt om krogbøjningen. Midtervingen skal være mere sparsomt dresset end den forreste vinge, og 
vigtigt for begge vinger er, at de ikke skal være for lange, spidserne skal kun nå til krogbøjningen, for 
ellers er der en risiko for, ligesom med halen, at de går bag krogbøjningen under kast og fiskeri. Kroppen 
på den originale sølvræv blev bundet med noget furry foam klippet ud i strimler. Jeg binder blot en 
dubbingkrop af underuld fra rævehårene. 
 
Nuancen på sølvræven kan varieres efter forholdene. En grålig, beige eller sandfarvet nuance er altid 
et godt udgangspunkt, for at opnå en diskret virkning i klart vand. En sort uden belastning er en god 
mørkeflue, og de mere synlige farver som rød og orange vil fungere fint i uklart vand. De originale 
sølvræve, jeg har i min fluesamling som er bundet af Bent Nutzhorn, er sandfarvede, hvor de sølvræve 
jeg binder flest af, er mere beige eller grålige. Sølvræven bindes på streamerkrog fra de store størrelser 
2 og 4 til de små størrelser 10. Jeg bruger flest i størrelse 6 og 8. 
 
 

Tom Larsen 
 
 
 

Krog: Fx Partridge CS11 JS Sea 
Streamer str. 2-10 
Bindetråd: Rød 
Belastning: Lidt belastningswire 
rundt om krogskaftet 
Hale: Ræv 
Krop: Uld fra ræv som dubbing 
Rib: UNI-Mylar Pearl 
Midtervinge: Ræv – sparsom 
uden dækhår 
Frontvinge: Ræv med et par 
strå pearlflash på siderne 
Hackel: Ræv - som falsk hackel 

 
 
Sølvræven - tyndt dresset og med et par strå pearlflash i vingen 
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Optimer dit havørredfiskeri med rejer 
 
Alle kystfiskere har sikkert oplevet, at havørrederne tydeligvis er på den ønskede fiskeplads, men de er 
komplet håbløse at få i tale. 
 
En af de typiske ´tricky´ perioder kan være om foråret, ca. når hornfiskene indtager de danske kyster. 
Jeg ved ikke om hornfiskene skal have hele skylden for et svært havørredfiskeri, men det kan de let få. 
Sensommeren og efteråret kan også være en af de perioder, hvor der skal virkelig graves dybt i 
”værktøjskassen”. 
 
I min egen søgen efter den perfekte agn til de svære ørreder, er jeg kommet frem til, at levende agn 
kan noget helt andet end blink, woblere og fluer på de svære dage. Levende agn som f.eks. regnorm, 
tobiser og børsteorm har jeg haft fint fiskeri med, men rejerne er en tand mere effektive. Rejerne er 
lettere at fiske med, der er mindre modstand i kastet, de er mere ´faste´ og mistes sjældent i kastet. 
Elastikkerne fra Stonfo har et alt afgørende virkemiddel. 
 
Stonfo Bait Band 
Ofte opstår de bedste løsninger, ved tilfældigheder - Elastikkerne fra Stonfo fandt jeg, da jeg skulle 
binde helikopterrig til å-fiskeri med spinnere. Elastikken skulle sikre, at stingeren forblev tæt ved 
spinneres krop, og dermed give en bedre krogning. Stonfo Bait band er produceret i meget stærk blød 
gummi, som er tiltænkt pellet´s til karpefiskeri. Der er lavet et større hul til agnen og et lille hul til krogen, 
simpelt, men perfekt til rejer. Der er mange muligheder med elastikkerne, med agnfisk, hvor de uden 
tvivl er oplagte til aborrefiskeri med rejer. Det gælder bare om at være kreativ i dit fiskeri. 
 
En aften sad jeg i mit fiskerum, og nørdede med forskellige teknikker med elastikkerne. Først på nogle 
kystblink, så på en kystwobler, derefter med softbait og pludselig sad elastikken med krogen perfekt på 
en 3D Manic Shrimp fra Savage Gear. Den utrolige naturtro reje fra SG fik mig til at tænke, det skal 
prøves på en rigtig levende reje...! 
 

    
 
Fiskeriet efter havørrederne gik fint på de første ture med den levende reje, dog kneb det en anelse 
med, at få den levende reje i elastikken, uden at rejens ben og følehorn røg af. Først prøvede jeg med 
fingrene, bagefter med en peang, som hjalp lidt, men det var stadig ikke helt tilfredsstillende. Der skulle 
helt klart findes en bedre metode, når elastikken skulle sættes på rejen, ellers kunne jeg jo lige så godt 
placere krogen i rejens hale eller lign. 



10 

 

Hvor ideen med kuglepen hætten kom fra, 
kan jeg faktisk ikke huske, men ´hætten´ 
løste problemet med et snuptag. Hætten 
gjorde det vanvittigt let at placere elastikken 
om rejens krop - først sætter man elastikken 
på hætten, derefter stikker du rejens hale ind 
hætten, så krænger du elastikken af hætten, 
ned over rejen og elastikken sidder perfekt. 
 
Fordelene med elastikkerne 
Der er flere gode fordele ved elastikkerne, 
end at undgå en spiddet reje. For det første 
sidder rejerne godt fast, dog uden at 
elastikken sidder alt for hårdt fast om rejen. 
Samtidig fisker rejen meget mere livligt, og 
kan tåle adskillige kast uden at ryge af.  Min 
erfaring med rejerne er, at friske rejer fisker 
langt bedre end en død reje. Jeg skifter rejen 
ud, når rejen mister sit transparente look, og 
eller når rejen får et grå lyst skær. 
Elastikkerne er overraskende stærke, og 
kan normalt tåle flere fisketure. 
 
Rejernes størrelser 
Rejerne kan variere i størrelserne fra plads til plads. Den ene dag fanger du masser af store flotte rejer 
for så næste dag på selvsamme plads, at fange mindre rejer. Derfor kan det godt svare sig, at have 
elastikkerne i 2 størrelser. Jeg bruger kun de 2 mindste elastik størrelser fra Stonfo, som dækker mit 
behov. 
 
Som tommelfingerregel foretrækker jeg at bruge de rejer, som jeg selv ville pille og spise, da de 
størrelser passer godt til elastikkerne.På de dage, hvor du fanger mange rejer, kan det kan godt svare 
sig, at sortere ud i rejerne. Sæt de små rejer fri, da de ofte er for små til, at de kan bruges til elastikkerne. 
Efter et par ture ved du hurtigt, hvilke rejer og elastikker, som passer til hinanden. Et andet godt råd er, 
altid at have flere kuglepen hætter med. Det er altid ærgerligt at stå ved vandet og finde ud af, at dine 
medbragte ´hætter´ er alt for store eller for små. 
 
Fang rejerne 
Jeg anbefaler at du selv fanger dine rejer, hvor forår/sommer er top perioden, men også sagtens kan 
fanges hen på efteråret. Du vil hurtigt lære mere om rejernes levesteder, og vil uden tvivl blive 
overrasket over, hvor meget liv der er under en halv meters dybde. Som en bonus vil det give dig en 
god indsigt i, hvad havørredens menu består af. 
 
Om sommeren er det normalt ikke noget problem at fange rejerne til dit fiskeri, men på ´kolde´ 
sommerdage, kan rejerne godt være lidt sværere at finde end på varmere dage. Hvis du sidste gang 
fangede mange rejer på kun 30-40 cm´s dybde, kan du sagtens opleve, at næste dag er rejerne nu på 
1 meters dybde. Man kan bruge mange forskellige nettyper, når der skal fiskes efter rejer. Klassiske 
rejebove/rejenet er effektive og leverer varen. Jeg bruger selv et kystnet fra Kinetic (Net Creek), som er 
tilpas finmasket til fiskeriet efter rejerne, og bruger det samme net til landing af havørrederne. Det gør, 
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at jeg ikke er nødt til at slæbe både rejenet og landingsnet med. Det kan virke lidt dovent, men er mere 
praktisk. 
 
Under transport kan det godt svare sig, at bruge en agnpumpe og gerne opbevaret i en f.eks. køleboks 
el. Lign. Det er hamrende ærgerligt, at stå med en portion døde rejer pga. dårlig opbevaring. Levende 
rejer fisker væsentligt bedre end døde rejer. 
 
Fiskeriet 
Fiskeriet foregår bedst med et flydende 
bombarda flåd. Jeg har gode erfaringer med 
Milo´s flydende model med rød indikation. 
Flåddet kaster virkeligt godt, og jeg kan let set 
flåddet på stor afstand, uden at flåddet laver 
større ravage i overfladen. Det flydende flåd skal 
spinnes langsomt ind. Hvis der spinnes for hurtigt 
ind, vil rejen sprøjte i overfladen, og har dermed 
mistet den lokkende naturtro præsentation. De 
intermediate eller synkende flåd bruger jeg stort 
set kun ved dybere steder eller strømsteder. 
 
Et forfang på ca. 150-180 cm. med en tykkelse på 
0,23-0,26 mm. passer fint til en spinnestang på 
10 fod. Længere stænger kan også anbefales, 
jeg kan dog ikke anbefale kortere stænger end 9 
fod, da rejen ikke bliver ´løftet´ fri fra vandet ved 
kastet, og rejen mistes med stor sandsynlighed. 
Der skal spinnes hele vejen ind, altså stram line 
så du kan mærke, hvad der sker for enden af 
linen. Hvis man fisker med alt for løs line, altså 
lader flåddet passe sig selv, bliver det svært at 
genudsætte en fisk, som har slugt både reje og 
krog. 
 
Man skal fiske med stram line, og mærke efter forsigtige puf fra havørreden. Når du mærker puf fra 
havørreden, holder du bare stangen oppe eller i siden, og lader fisken tage rejen og vende sig. Derefter 
ruller du ind (ingen stor tilslag) og mærker forhåbentligt tyngden fra fisken. På den måde vil krogen ofte 
sætte sig i fiskens mundvig, og fisken kan eventuelt let genudsættes. Jeg bruger både enkeltkroge i 
str.6-10 og trekroge i str.12-14. Årsagen til de relativt små kroge er, at krogenes proportioner passer 
fint til rejens størrelse. 
 
Fordele og ulemper 
Det er meget svært at ignorere rejernes effektive egenskaber, men det betyder bestemt ikke, at du skal 
sælge alle dine kystblink og fluer og kun fiske med rejer. Markedet er fyldt med virkeligt gode 
kystblink/woblere med effektive egenskaber. 
 
Jeg syntes, at de forskellige metoder supplerer hinanden fint. Fiskeri med blink er den hurtigste metode 
til at afsøge større områder, hvor fiskeriet med rejerne bestemt ikke er den hurtigste metode. Metoden 
kan føles lidt langsom og ´tungt´, når der skal affiskes større arealer. 
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Ved opsøgende fiskeri vil blinkene sikkert fiske lidt mere effektivt end rejerne, men blinkene vil ikke slå 
rejen, når fiskene er fundet. 
 
Jeg har ved flere lejligheder startet mit fiskeri med blinkene, og derefter haft følgere, som ikke kunne 
fristes. Det kunne rejen derimod. Det opsøgende fiskeri med blinkene hjalp med at finde fiskene. Det er 
ikke sikkert at man havde fundet fiskene med rejer, da din fiske radius med metoden er væsentligt 
mindre. 
 
Mit råd er, at fiskeriet med rejerne er et virkeligt godt suppleant til dit havørredfiskeri, og det er altid 
gavnligt, at være nysgerrig på sit fiskeri. 
 
 

Knæk og Bræk 
Thomas Kopp Kristiansen 
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Aktiviteter 2021 

Tilmelding og nærmere info: Thomas Kristiansen: 30 22 91 75 eller kopp77@hotmail.com   
 
 
Klubaften på Havrehedskolen d.2/3 og 16/3. 
Efter et turbulent år håber MLF, at vi kan mødes til hyggelige klubaftener Havrehedskolen. 
Sted - Havrehedskolen 
Tidspunkt - kl. 18.30 - 21.30 
 
Kysttur/julefrokost d.20/3. 
Tag med på kysten med MLF, og slut dagen af med en fortjent forsinket julefrokost klubhuset, det 
lyder næsten for godt til at være sand, men den er god nok. 
 
Kysttur: 
Sted - Parkeringspladsen ved Morud Boldklubs klubhus ved siden friluftsbadet. 
Tidspunkt - kl. 7.30 - 17.00 
 
Julefrokost: 
Sted - Parkeringspladsen ved Morud Boldklubs klubhus ved siden friluftsbadet. 
Tidspunkt - kl.18.00 
 
Juniordag ved Langesø d.12/06 
Vi gentager sidste års juniordag ved Langesø. Alle børn er velkommen, uanset om man er medlem 
eller ej. Tag gerne din egen fiskestang med, men MLF sørger fiskestænger, for dem som ikke har en 
fiskestang. 
Sted - Bådehuset ved Langesø 
Tidspunkt - Kl. 9.00 - 13.00 
 
MLF Klubmesterskab d.23/09 
Æren står på spil:-).... Igen i år skal vi have fundet vores klubmester i havørredfiskeri. Skal vores nye 
formand Rune kaltoft, løbe med sejren igen år....? eller skal vi have en nye Klubmester. Vi håber på 
afslutning på dagen ved Klubhuset ved friluftbadet, hvor vi kan fejre den nye Klubmester 2021. Der 
bliver senere på året sendt praktisk info om klubmesterskabet. 
Sted - Morud Boldklubs klubhus ved siden friluftsbadet. 
Tidspunkt - kl.7.00 - Kl.17.00 
 
Langesø vinterklargøring - Både tages op 
Dato tilgår 
 
Arbejdsdag Langesø 
Dato tilgår 
 
El-fiskeri i Stavidsåen lørdag i november  
Morud lystfiskerforening hjælper Vandpleje Fyn med elfiskeri efter havørreder, hvis der er behov.  
 
Generalforsamling MLF tirsdag d. 23. november kl. 19 
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Generalforsamling 2020, Havrehedskolen 
 
Der blev afholdt generalforsamling d. 24. november, som dirigent blev Tom Larsen valgt og som referent 
blev Morten Brooksby valgt.   
 
Formandens beretning  
Det har ikke været mulig at indkalde til generalforsamling via Ugeavisen Nordfyn i år, pga. ”det sker” 
listen er nedlagt pga. covid-19, men generalforsamlingen har været opslået på foreningens 
hjemmeside, på Facebook og har været under kommende begivenheder hele året. 2020 har været et 
år præget af utallige aflysninger. Ture og andre arrangementer blev desværre aflyst. Der blev dog 
afholdt følgende: - Juniordag ved Langesø, - Klubmesterskab i kystfiskeri, - 2 gange el-fiskeri i Stavis 
Å.  
 
I 2020 rundede vi 228 medlemmer, hvilket er en stigning på 20% og det fordeler sig som følger: 190 
senior, 24 ungdom, 14 junior. Foreningens indestående er vokset til næsten det dobbelte i løbet af 4-5 
år, og det kan man også se afspejle sig i det kommende budget for 2021   
 
I Langesø er der er i 2020 solgt over 500 fiskekort til Langesø og over 225 bådkort, hvilket til tider har 
givet et stort pres på søen, så for at lette kontrollen af kort, blev der lavet et kontrollantkort, som 
bestyrelsesmedlemmerne har kunne drage fordel af ved kontrol. Der har i 2020 været flere opkald af 
fiskere, der fortæller om andre fiskere, som ikke fisker de rigtige steder, hvilket også har medvirket til 
flere kontrolbesøg ved søen af bestyrelsen. Mobilepay løsning er skudt godt i gang og ca 1/3 af 
betalingerne er via Mobil pay.  
 
Formandens beretning blev godkendt på generalforsamlingen.  
 
Ydermere blev følgende 2 vedtægtsændringer godkendt  
 
Vedtægtsændringer § 3 stk 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.  
 
Ny Tekst: Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved annoncering på foreningens hjemme-
side www.morud-lf.dk min. 3 uger (21 dage) inden afholdelse. En skriftlig dagsorden tilsendes 
medlemmer der henvender sig 2-7 dage før generalforsamlingen til enten kasserer eller formand.   
 
Denne ændring blev godkendt på generalforsamlingen.  
 
Vedtægtsændringer §8 stk 3: Mindstemål, fangstbegrænsning og andre regler for fiskeriet vedtages 
på generalforsamlingen.  
 
Ny tekst: Bestyrelsen fastsætter regler for fiskeriet i foreningens fiskevande  
 
Denne ændring blev godkendt på generalforsamlingen.  
 
 

KNÆK og BRÆK 
Bjarke Kaltoft 
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Nyt Fra vandpleje udvalget 
 
Vi er nu ved at tage hul på 3. generation af Vandområdeplaner, specifikt for Perioden 2021-2027 
udarbejdet af Miljøministeriet. Der er nedsat Vandråd og arbejdet har selvfølgelig også taget afsæt i de 
2 forudgående vandplaner. I oktober 2019 bad Miljøministeren Kommunerne om at oprette lokale 
vandråd, med Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til 
interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand. Kommunerne skulle dermed, under 
eventuel inddragelse af lokale vandråd, udarbejde forslag til den fysiske vandløbs-
indsats. Dette arbejde blev afsluttet i slutning af 2020, og forslagene skulle tages i betragtning til 3. 
generation af Vandområdeplaner.  
 
Her et par eksempler over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver, på landsplan som der 
arbejdes med i vandområdeplanen for 2021 - 2027.  
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Det var lige et par korte ord om, hvordan der arbejdes med vandmiljø på regionalt plan, planerne 
afleveres til kommunerne som udfører hovedparten af indsatsprogrammerne i praksis. Det er klart at 
organisationer som er mere involveret i udarbejdelsen af disse planer, vil vel synes denne gennem-
gang er overfladisk, men vi sætter vores lid til, at bl.a. Danmarks Sportfiskerforbund er talerør for vores 
interesser. I pressen kan man allerede læse og høre om de første spændinger, bla. diskussionen om 
Natura 2000 områder, tilsyn med havbrug samt omlægning af vandløb v. bevaringsværdige 
vandmøller mv.   
 
STAVIS Å SYSTEMMET  
I året 2020 er der 3 spændende vandløbs projekter som har haft første spadestik i vores Baghave  
#1 - Genslyngning af Ryds Å på 3 etaper  
Ryds Å har opstrøms for projektområdet ved Tarup et opland på ca. 40 km² Projektstrækningen er 
beliggende mellem eksisterende St. 11.950 m og St. 12.605 m. Løsningsforslaget omfatter en gen-
slyngning af Ryds Å i tre etaper. Vandløbet forlænges samlet set med 99 m. Projekt omfang ses af 
nedenstående. Samt billeder fra arbejdet som det skider frem.   
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#2 - Øvre Tværskovmølle Å Vandløbsrestaurering og åbning af Dybmoserenden:  
Dybmoserenden er rørlagt og fremstår i dag uden naturmæssig værdi. Tværskov Mølle Å har på den 
nedre strækning en høj bestand af ørreder, men fremstår på den øvre strækning med dårlige fysiske 
forhold og ikke som egnet gydeområde.  
Overordnet består det samlede projekt af:  

 Åbning af Dybmoserenden mellem st. 2.080 – 2.362 m.  

 Udlægning af strømkoncentratorer i Tvæskov Mølle Å st. 4.274 – 4.074 m.  

 Mindre in situ projekttilpasninger  
En genåbning af Dybmoserenden vil være stærkt forbedrende for vandløbet, idet det er rørlagt og 
derved fremstår uden naturmæssig værdi. Ved udlægning af groft substrat i Tværskov Mølle Å, må 
det ligeledes forventes, at projektet bidrager til større fysisk variation i vandløbet med de nye 
slyngningsprofiler, hvilket vil skabe flere levesteder for planter, smådyr og fisk og dermed 
styrke bestandsgrundlaget for arterne.  

  
#3 - Tilladelse og udførelse af Sandfang i Travnskov afløbet  
Nordfyns Kommune har givet tilladelse til etablering af sandfang i Traun Skov afløbet,  
Traun Skov afløbets nedre forløb er påvirket af sedimentaflejring, hvilket nødvendiggør hyppige og 
omfattende oprensninger. Meget af sandet ender ud i Langesø, hvor det er uhensigtsmæssigt og 
svært af grave op.  
Med projektet forventes det at reducere oprensningerne på den nedstrøms strækning, således at der 
sikres bedre afstrømningsforhold og en for de levende organismer i vandløbet mere skånsom 
vedligeholdelse, såvel i vandløbet som søen(Langesø).  
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Andre projekter i støbeskeen  
Hvis man hopper forbi Nordfyns kommunes hjemmeside finder man under Natur og Landskab flere 
spændende projekter som vi i Morud lystfiskerforening følger med stor interesse og der er kort langt 6 
projekter, som berør Stavis  Å  systemment. En af dem er et Vådområdeprojekt v. Kulemoserne  
Vådområdeprojektet placeres på lavtliggende landbrugsarealer, som omdannes til natur. Overordnet 
består projektet af følgende tiltag:, Genslyngning af Stavis Å forbi den nuværende 
fisketrappe., Vandløbsnære oversvømmelser fra Stavis Å., Omlægning af udløbet fra Tværskov Mølle 
Å til Stavis Å, Omlægning af Afløb fra Kulemosen., 2,5% af vandføringen i Stavis Å sendes til 
overrisling på terræn., Omlægning af drænsystem til overrisling på terræn. Blokering af interne dræn.  
Det bliver spændende at følge med i projektets udvikling.  
Af andre projekter på tegnebrættet i Nordfyns kommune som er interessante kan nævnes  

 Vådområde v. skovmøllen langs stavis å  

 Vådområde v. Margårds mølle å  

 Vådområde ved tværskov mølle Å øst for Rue  

 Vådområde ved Tværskov mølle nedstrøms Gungemosen  

  
På Vandløbsarbejde og Elfiskeri med MLF  
I år har vi El-fisket 2 gange i Stavis Å, desværre blev arbejde med at spule og klar-
gøre tilsandede gydebanker aflyst, men vi er stærkt opsatte på, at gennemføre dette projekt i uge 25 i 
2021, så har du tid efter fyraften, så kom ud og giv os en hjælpende hånd - se mere herom under 
aktiviteter.  
 
Vores 2 elfiske-ture hhv. d. 8 Nov og d. 21 nov. forløb godt og blev afholdt med fin tilslutning fra 
foreningsmedlemmer. Det hele startede d. 7. okt. med et møde ”Lille elfiskeaften” ved Vandpleje Fyn 
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og Fyns Laksefisk, Mødet startede kl 19.00 og sluttede ca. 22.00 På dagsordenen var følgende 
punkter-.at snakke om formål, fælles indsats, alternative Elfiskestræk, fremtidigt samarbejde, 
gennemgå grej, og se om der er noget der skal fornyes/indkøbes. Orientering om adgangsbrikker, 
adgangsforhold, og aflevering af fisk, samt information om hvad der sker i Vandpleje Fyn og på Fyns 
Laksefisk. Sidste år blev årets elfiske sæson afsluttet medio dec. andre år har man været færdig 
omkring 21-22 nov.  
I år var det Søren Knabe, som koordinerede El fiskeriet for Vandpleje Fyn og de fynske 
sportsfiskere. Søren er Natur- og Miljø teamkoordinator. på Fyn. ved. Danmarks Sportsfiskerforbund.  
 
EL-fiskeri d. 8. nov.2020   
Weekenden forinden havde vi fået en del vand og mange fisk var allerede langt oppe i åen. I 
løbet af uge 45, kunne vi se at gydepladserne var begyndt at blive taget i brug, Så dagens el-fisketur 
startede ved Fisketrappen i Bredbjerg og sluttede ved Spejderhytten på vej ind i Langesø skoven, hvor 
vandstanden blev for lavt til at fortsatte el fiskeriet.  

    

 
Alt i alt en god tur med 25 fisk i nettet og heraf 17 fisk (8hunner og 9 hanner), som blev afleveret ude 
ved Elsesminde, den største på 72 cm, 8 fisk lod vi gå, som var udlejet allerede. På Elsesminde hjalp 
vi Linda med at sortere fiskene, så hun slap for en arbejdsgang, nu står de i bassinerne på 
Elsesminde og er klar 
   

      
 
 



20 

 

 
El-fiskeri d. 21 nov 2020  
Igen var et par friske foreningsmedlemmer mødt op kl. 07:00 ved. Elsesminde og elfiskegrejet blev 
pakket på trailer og vi kørte retur til Stavis Å,, hvor  vi denne gang skulle starte lidt 
længere nedstrøms ved Dybvadbro. 
  
I den mellemliggende periode på 14 dage siden sidste elfisketur, havde vi ikke fået det regnvand vi 
havde håbet på, så vandstanden i åen var lav, specielt på stykkerne i Langesøskoven, og derfor 
ville vi koncentrere os om strækket fra Dybvadbro til fisketrappen, som holder mere vand.  
 

      
  
På vej igennem dette stræk så vi flere store gydebanker, dagen endte med 20 fisk i nettet 
hvoraf vi genudsatte 10 fisk (8 hunner og 2 hanner) og 10 fisk (3hunner og 7 hanner) blev afleveret ude 
på Elsesminde, heraf et par grove hanfisk hvoraf den ene målte 78 cm, alt i alt en godkendt tur   
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Samlet Status for Region Odense fjord  
Vi har i år elfisket 45 fisk, hvoraf vi har vurderet, at de 27 af dem kunne leveres videre på Elsesminde til 
avlsarbejde. 18 fisk er genudsat, hovedsageligt pga. at disse fisk ikke var klar eller allerede var udlejet 
eller igang med gydning.  
 

MLF  Alle Fisk  

Indleveret på Elseminde  Genudsat u. fiskeri  

indlev. Fisk  Hun-fisk  Han-fisk  gu./hun  gu./han  

Elfiske ture MLF  45  27  11  16  13  5  

D. 8 nov 2020  25  17  8  9  5  3  

d. 21 nov 2020  20  10  3  7  8  2  

  
Opdræt og avlsarbejdet på Fyn foregår på Elsesminde og er opdelt i 3 regioner Øst, Vest og Odense 
Fjord, vores arbejde og opfiskning af moderfisk fra Stavis Å systemet tilhører Odense fjordregionen  
I år blev der EL-fisket og indleveret i alt 220 fisk (122 hunfisk og 98 hanfisk) fra region Odense 
Fjord. Der er gået i 15 El–fisketure i åerne tilhørende Odense fjord. Heraf er 6 af turene gået i Stavis 
Å systemet. Det er en hårfin balance at El fiske i åer, som er selvproducerende, men uden dette 
arbejde omkring moderfisk og udsætninger, som vi MLF har deltaget i i over 30 år, var der ikke noget 
havørred eldorado på Fyn. Allerede i januar 2021 starter et større planlægningsarbejde, som skal 
sprede genmaterialet mere og opfiskning af moderfisk fra andre åer, dette koordineringsarbejde 
deltager MLF aktivt i.   
 

  
  

 
Et kig i arkivet – optælling af gydebanker  
Jeg har i skrivende stund gået et par stræk i Stavis Å igennem, for at tælle gydebanker, dog er 
enkelte af disse stræk optalt allerede d. 2. nov . og i Stavis åen har vi set gydning helt en hen til medio 
december. Grundet regnvejret vi fik først i december, er der sat en lidt naturlig bremse på optælling 
pga. sigtbarheden i åen. Et kig i arkivet tilbage fra 2004 og frem til 2007, dog med et enkelt hul i 
2006  hvor det i perioden så sådan ud  

Gydebanker Stavis Å Ialt  2004  2005  2007  2020  

Broen v. Bredbred  - Frostens bro  44  -  24  65  

Frostens bro – Ruggårdsvej v. mejeriet  82  97  107  13  

  
Uden at drage at for mange konklusioner lige nu, er det også strækket fra Frostens bro – Ruggårdsvej 
v. mejeriet, som ligger i vores overvejelser, at der er her vi vil spule gydebanker, da noget tyder på, at 
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der  tidligere har været mere gyde aktivitet her. Med lidt knofedt fra Ildsjæle i MLF, kan vi vel sagtens 
genskabe dette.  

 
Tak til ildsjæle som deltog i dette års El fiskeri v. MLF fiskevand i Stavis Åen. 

  
Har du mod på at give en hånd med, så kontakt MLF og støt op om vores aktiviteter, husk at komme 
ud i naturen, gå en tur langs åen, tæl gydebankerne eller deltag i vores sommer aktiviteter, hvor vi pt. 
planlægger at give gydebankerne i stavis åen en tur med Vandpleje Fyns nye udstyr en Spulepumpe til 
Gydebanker, ”En vaskemaskine der kan vaske havørredens sengetøj.”   
 

Knæk og bræk og på gensyn 
Morud Lystfiskerforening – Rune Kaltoft 
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Ekstra ordinær fredning af rovfisk i Langesø 
 
Catch and Release på Gedden og Sandart  
For at værne om foreningens vande, og stadig kunne tilbyde frit fiskeri i Langesø for ALLE med Dagkort 
eller Årskort, har vi valgt at frede Gedden og Sandarten i Langesø hele Året og fiskeri må kun foregå 
som ”Catch and Release”. 
 
Gedden er lovpligtigt fredet fra 1. – 31. april og Sandarten d. 1 – 31 maj og denne periode gyder disse 
fisk og det anbefales helt at lægge fiskestangen på hylden og give fiskene ro til at reproducere sig selv. 
I den resterende del af sæsonen (udenfor gyde sæsonen), er fiskeri efter Gedder og Sandart tilladt, dog 
skal alle fisk nænsomt genudsættes (catch and release) 
 
Håndtering af fisk 
Generelt drejer det sig om at få fisken tilbage i sit rette element hurtigst muligt! Unødig lange ophold på 
land eller i båd, stresser nemlig fisken og minimerer chancerne for overlevelse. Det samme gør unødigt 
lange fights. Generelt gælder det om at minimere håndteringstiden, sørg for at have fisken så lidt som 
muligt oven vande samt minimere berøringen af fisken. Skællene og fiskens ydre slimlag er dens værn 
mod infektioner og sygdomme, og slides der hårdt på det, vil fisken være enormt sårbar og vil potentielt 
gå til grunde. Ved fangst og efterfølgende håndtering af fisken, er der altid en risiko for, at fisken tager 
skade.  
 
Gode råd og retnings linjer for Catch and Release 
 

 Fisk med udstyr, der er kraftigt nok til at fighte og håndtere de fisk, du er ude efter. 
 Hav et knudeløst fangstnet ved din side til landing af større fisk. 
 Husk krogudløseren. 
 Undgå at lægge fisken på overflader, hvor dens slimlag bliver beskadiget. 
 Undgå at røre unødvendigt meget ved fisken. 
 Hav fisken mest muligt i vandet under håndteringen. 
 Kan fisken ikke afkroges i vandet, så placér den på et vådt underlag. 
 Sørg for ikke at klemme fiskens organer, eller beskadige dens gæller under håndteringen. 
 Vær sikker på, at fisken har genvundet sine kræfter før den slippes fri. 

 
Disse tiltag iværksættes i takt med, at vi har registreret et øget fiske pres i Langesø gennem de seneste 
år, og derfor skal vi værne om denne naturperle. Langesø er et begrænset område/habitat og hjemtages 
for mange fisk uden at søen selv kan følge med, med naturlig reproduktion, kommer disse fisk aldrig 
tilbage igen.  
 
Vi håber alle foreningsmedlemmer vil hjælpe hinanden ved Langesø, og herved hjælpe søen på fode 
med godt fiskeri efter gedder og sandart. Ser du overtrædelser af overstående og ser du  gedder eller 
sandart som hjemtages, skal du endelig kontakte bestyrelsen – Langesøudvalget se kontakt 
oplysninger på side 2. 
 

Knæk og Bræk 
Langesø Udvalget 
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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 hjemme-

side www.morud-lf.dk min. 3 uger (21 dage) inden afholdelse. En skriftlig dagsorden tilsendes 
medlemmer der henvender sig 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. Bestyrelsen fastsætter regler for fiskeriet i foreningens fiskevande. 
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.-2021 
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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. 
 
 
 

 
 



27 

 

Fiskeriet er underlagt følgende regler 
 
 Bådene skal reserveres hos Shell Service Morud tlf: 65964299  
 Ved fiskeri ved Langesø skal fiskekort bæres synligt på kroppen eller placeres synligt ved   

fiskepladsen (nyt 2021)                         
 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 (vestlige del af søen, ved kapellet) er forbeholdt for fiskere fra land – Altså bådfiskeren 

skal drage hensyn herfor, og har ansvaret for at der ikke krydses liner. I øvrige områder skal 
fiskere fra land, med rimelighed udvise hensyn til bådfiskere – der SKAL fiskes med synkende 
liner eller `bagbly`, hvis du fisker med flere stænger og på store afstande fra land.(nyt 2021) 

 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 3 stænger pr. person (nyt 2021)                         
 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. 
 Catch and release på Gedder samt Sandart hvilket betyder at disse arter ikke under nogen 

omstændigheder må hjemtages, og skulle en fisk gå til under afkrogning skal den stadig sættes 
ud i søen (nyt 2021) 

 
Mindstemål og fredningstider: 
 
 Gedde: Catch and release (fredet i april). 
 Sandart: Catch and release (fredet i maj). 
 Ål: 45 cm. 
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Returadresse 

Rune Kaltoft 
Ejlstrupvej 156  
5200 Odense V  

 
 
Medlemskab: Seniorkontingent       550 kr. 
 Ungdom (18 til 25år)   400 kr. 
 Juniorkontingent (under 18år)      50 kr. 
 Depositum Langesø-nøgle            200 kr. 
 
Langesø-nøgle:  
Udlevering af nøgle kontakt Langesøudvalget Morten Brooksby eller Kasper Røjsmose 
 
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 Catch and release, Sandart Catch and release, 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 2021 - der p.t. er fastlagt. 
2. marts  Klubaften 
16. marts  Klubaften  
20. marts  Kysttur/julefrokost 
12. juni  Junior- og ungdomsdag ved Langesø 
Juni (uge 25)  Spuling af gydebanker i Stavids å 
23. september  MLF Klubmesterskab 
Efterår  Arbejdsdag Langesø  
November  Klubaften 
November  Langesø vinterklargøring - Både tages op 
November   El-fiskeri (kontakt bestyrelsen for nærmere info) 
23. 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 
 
Oplysninger og tilmelding: Thomas Kristiansen: 30 22 91 75 - kopp77@hotmail.com 


