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Formandens beretning 
 
Efter 4 år på posten som formand har jeg denne gang valgt ikke at genopstille til Bestyrelsen, da 
arbejde, familie og andre frivillige opgaver presser på. Jeg kunne desværre ikke deltage i 
Generalforsamlingen i år, da jeg med kort varsel har fået en opgave i Holland, men jeg vil gerne sige, 
at det har været 4 gode år med skiftende bestyrelser, der alle har bidraget positivt. Jeg takker for det 
gode samarbejde.  
 
Morud Lystfiskerforening er fortsat i god gænge med forholdsvis stabile medlemstal og dagkortsalg, 
og med en sund økonomi. Vi har i de forløbne år gennemført en række tiltag, bl.a. med 
medlemsregistrering, trykning af blad mm., der tager noget af den administrative byrde fra 
bestyrelsen. Medlemmerne har taget vel imod tiltagene. 
 
I det forgangne år har vi bl.a. fået indkøbt to nye både, fikset lidt småskavanker ved både og bådehus, 
forhandlet en ny kontrakt på plads vedrørende fiskeretten i Langesø samt gennemført et stort 
vandløbsforbedrende projekt i Margård Mølleå, der gerne skulle give endnu flere havørreder i Stavids 
Å og på de fynske kyster. Alt sammen med stor indsats fra medlemmer. 
 
Endelig fik vi i år gennemført den flerdages tur til Stege, der har været på tegnebrættet i flere år. 
Desværre kunne jeg ikke selv deltage, men jeg ved, at det var en rigtig hyggelig tur, hvor der også 
blev fanget rimeligt med fisk - jeg håber den kan blive en fast tradition fremover. 
 
Til sidst vil jeg ønske den nye bestyrelse god arbejdslyst og god vind til alle medlemmer af Morud 
Lystfiskerforening. 
 
 

Knæk og Bræk 
 

Christian Morgen 
Afgående Formand 

 

  



Den nye formand har ordet 
 
Efter 5 år i bestyrelsen blev det nu min tur til at tage en tjans som formand for Morud 
Lystfiskerforening.  Jeg er opvokset i Morud og har brugt meget af min fritid med snøren i foreningens 
fiskevand. Jeg er for godt 3 år siden flyttet tilbage til Morud i håb om at mine børn vil få gavn af og 
nyde naturen i området. 
  
Som det første vil jeg gerne sige tak til Christian Morgen for den store arbejdsindsats som formand de 
sidste 4 år. Du har sat et positivt aftryk på foreningen og hvem ved, måske vi ser dig tilbage i 
bestyrelsen en anden god gang.  Også tak til Carsten Nancke som er trådt ud af bestyrelsen, men 
står dog stadig klar i kulissen som suppleant. Carsten har de sidste par år lagt et stort arbejde i 
bestyrelsen specielt med de mange opgaver Langesø har budt på.   
 
Der er også kommet nye kræfter til og jeg er derfor glad for at kunne sige velkommen til Kåre 
Andersen og Martin Jensen. Kåre er et kendt ansigt for bestyrelsen i hans tidligere rolle som 
suppleant. Martin Jensen er et nyt ansigt, vi er dog en del der kender Martin, da han har været med 
på en del af foreningens fisketure.   
 
Jeg vil også gerne byde nye medlemmer velkommen og håber i vil få glæde af vores fiskevand. I 
bestyrelsen arbejder vi allerede nu på forskellige tiltag og projekter. Jeg vil opfordre alle som er på 
Facebook til at søge på Morud Lystfiskerforening og anmode om venskab. På den måde kan i let 
følge med i hvad der sker og hvis vi finder på at arrangere en fisketur eller lignende. Samme info vil 
også blive annonceret på vores hjemme side.  
 
Det er med stor spænding og høje forventninger at jeg ser frem på den nye sæson.    
 
 

 Knæk og bræk  
 

Bjarke Kaltoft Nielsen 

  



 



Kortudsalgssteder og bådreservering til Langesø 
 
 
 
 
Dag-, båd- og medlemskort samt bådreservering: 
 
  
 Shell Service Morud  Rugårdsvej 765 5462 Morud  
 Tlf. 65 96 42 99 
  
 
 
 
 

 
Medlemskort:   
 
 

  Nyborgvej 3 5000 Odense C 
 
 
 
  

 Vesterbro 2 5000 Odense C 
 
 
 

 Sdr. Boulevard 49  5000 Odense C 
 
 

 
 

 

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. 



Vindenes vise  
 
Jeppe Åkjær er én af vores helt store digtere som har skrevet et utal af digte og historier om naturen, 
godtfolk og livet som bonde. Jeg tror de fleste er stødt på Jeppe Åkjær´s digte og rim i form af danske 
folkeviser som  ’Jeg er havren’ (havren), ’Jens Vejmand’, ’Ole sad på en knold og sang’ samt mange 
mange flere. Specielt hans glæde over naturen omkring hans barndomshjem ved Fly enge langs 
vidunderlige Karup Å går igen i mange af hans tekster, og jeg har stor fornøjelse af at tage én af hans 
værker ned fra bogreolen og  læse om f.eks. en sommerfugl der flyver over bondens tag, om foråret 
der er på vej, om engen, om en vandretur, om storken der kommer med sommer, om gøgen der 
kukker til den som først er ude, eller noget helt andet. Mon han har haft lystfiskeri i tankerne da han 
skrev nedenstående digt om vinden tilbage i oktober 1897. 
 
  

Il, smil, 
Søndenvind, 

Vaarens blide Datter, 
du er Himlens Sendebud, 
Knoppens Ven og Blomstens Gud, 
mens jeg er knap Forfatter. 

 
 

Ryg, knyg, 
Nordenvind! 

Alle høje Graner 
frygter for dit hvasse Ris, 
gyser for din Sne og Is 
og dine glubske Vaner. 

 

Hæs, hvæs, 
Østenvind! 

Dig kan jeg ikke lide. 
Mon du selv kan sige mig, 
hvem der ret kan lide dig, 
Som alting grønt vil svide? 

Sus, brus, 
Vestenvind, 

sadl kun højt din Ganger! 
Bark mit Skind og brun min Kind, 
fyld min Lunge, styrk mit Sind 
og gjør mig til din Sanger. 

 
 

Tom Larsen 
 
 
 

 



Nyt fra foreningen 
 

Kontingent 
 

Foreningen har hævet kontingentet for 2016 til 550 kr. for seniorer og 260 kr. for juniorer. Af 
kontingentet går 375 kr. til Danmarks Sportsfiskerforbund, og hvert medlem bidrager med 50 kr. til 
Vandpleje Fyn og Odense Å Sammenslutningen gennem deres kontingent. Har du ikke modtaget 
nogen opkrævning af kontingent for 2016 eller har du spørgsmål, så kontakt Rasmus Bovbjerg 
Jensen på 20 12 07 80 eller e-mail: bovbjerg.jensen@gmail.com  
 
Har du betalt dit kontingent over netbank, så kan du bruge din bankkvittering som dokumentation. 
Betaler du ved en af foreningens samarbejdspartnere, så er dit indbetalingskort kun gyldigt med 
stempel og underskrift. Alle opfordres dog til at udskrive deres medlemskor t fra forbundets 
hjemmeside: www.sportsfiskeren.dk   
 

Medlemskort 
 

Alle medlemmer har en profil på www.sportsfiskeren.dk, hvorfra man 
kan udskrive sit medlemskort samt ændre adresse, hvis man er flyttet. 
På hjemmesiden er der en guide, der hjælper dig i gang, hvis du ikke 
allerede har været inde på din profil tidligere. Alle medlemmer 
opfordres til at opdatere deres profiler inklusiv d eres 
mailadresse , så kan foreningen let komme i kontakt med 
medlemmerne. 

 
Langesø 

 
Morud Lystfiskerforening fik 15.000 kr. fra Tuborgs Grønne Fond til indkøb af to nye både til Langesø i 
2015. To af de er blevet udskiftet og foreningen er glade for at kunne tilbyde bedre faciliteter til sine 
medlemmer. Der skal lyde en stor tak til Tuborgs Grønne Fond. 
 
Der har i det forgangne år været problemer med fiskere, der har fisket udenfor de tilladte områder for 
fiskeri fra land ved Langesø. Foreningen opfordrer medlemmer, der fisker ved Langesø til at sætte sig 
ordentligt ind i de få regler der er og overholde dem. 
 
Bemærk, at der ved generalforsamlingen blev besluttet, at det ikke længere er tilladt at udlægge 
kroge efter ål i Langesø, og følgende punkt under ”Færdselsregler for fiskeri ve d Langesø” er 
fjernet:   

 
Medllemmer må udlægge indtil 10 kroge efter ål. Krogene må tidligst sættes 1 time før 
solnedgang og skal fjernes senest 1 time efter solopgang. Krogene må ikke være til gene 
for andre. Ophold ved søen er påkrævet. 

 
Knæk og bræk 

Bestyrelsen 
 
 
 

 



 

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.  

 
 
 

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  
 

 
 

  



Fiskeret i Stavids å 
 

 



Foreningstur til Møn efter sølvtøj og gedder 
 

Den første weekend i november havde vi debut på MLFs klubtur til Sydsjælland. Foreningen gav et 
tur-bidrag til et sommerhus, som hurtigt blev fyldt med otte tilmeldte deltagere. Møn byder på det 
meste, og foran os ventede tre hele dage med både salte havørreder, brakvandsgedder, god mad og 
løgnehistorier. Uanset hvilken art eller type fiskeri man er til, er det muligt at få sin lyst styret dér - og 
tilmed se noget nyt spændende vand. 
 
De fleste deltagere var i begyndelsen af turen mest optaget af de brakke gedder, som skulle jages 
både indenfor og udenfor Stege Nor. Vejret var dog ikke helt enige med os i, at gedderne skulle op at 
stå på finnerne: Første dag bød på vindstille og tåget vejr med kold støvregn. Ikke just de mest 
optimale vejrforhold til geddefiskeri. Der blev dog fisket igennem hele dagen, mest inde i Noret, men 
resultaterne udeblev. Det blev dog til nogle få mindre gedder pr. mand – et trods alt vigtigt resultat, 
når man er udebane på dag nr. 1.  
 
Lørdagens vejrskifte var derfor velkomment: Drivende skyer, frisk vind med 8 m/s og enkelte byger 
ændrede fiskeriet (og humøret) væsentligt til det bedre. Gedderne var i hopla, og vi fik dem på både 
flue, små undseelige jerkbaits og store sløve gummidyr. Flere turdeltagere fangede et tocifret antal 
fisk den dag. De vintertunge store hunner så vi dog ikke noget til. Noret er tydeligt populært blandt 
mange geddefiskere og der var mange både på vandet den dag. Tydeligt var det dog også, at 
vadefiskere, bådfiskere og folk i belly-boats alle fik deres fisk inde på det helt lave vand (ca. 1 m.) 
langs bredderne, jævnt fordelt på alle siderne med pålandsvind i Noret.  
 

 
Christian og Kaare laver teamwork på Christians første fluefangede (danske) brakvandsgedde – på 
godt 5 kg. og ny PR på fluestangen. Gedden her var en af de få, som lod sig lokke på den ellers alt for 
rolige fredag. Foto: Terkel Christensen 
 



Efterhånden som folk blev mætte af de mange mindre gedder i løbet af lørdagens gode vejr, så søgte 
vi mod yderkysterne – og måske friske havørreder? En hård østenvind gav et ekstremt lavvande (1 
meter under 0) og vandet ved Møns Klint var så hvidt som mælk. Derfor holdte vi os til Sydkysten, der 
– trods manglende vand – ikke manglede havørreder. Fra Hårbølle Strand til Råbylille er flere fine 
havørredpladser, og for en fynsk kystfisker nogle kolossalt store havørredpladser. Her havde vi både 
lørdag og søndag et udmærket fiskeri, hvor de fleste fiskere fik en eller flere sjællandske ørreder i 
hånden. Havørrederne havde et godt øje til særligt tobis-imitationer som eks. sølvpilen, sømmet, 
langelandswobleren og sandgrævlingen, som leverede markant flere resultater end div. andre forsøg 
med fluer og bombarda. Maveindholdet på lørdagens mest uheldige fisk gav og også forklaringen: 
Halvmeters-ørreden havde ikke mindre end 5 store og helt friske tobis i mave og svælg.  
 
Vi kunne sammen tælle os frem til, at vi samlet har haft ca. 60-70 gedder i hænderne, og ca. 15 
havørreder. Gedderne lå størrelsesmæssigt alle mellem 1-5 kg men var i en fin efterårskondition. 
Havørreder var hovedsageligt alle blanke fisk omkring målet, med få fisk oppe i 50’erne. Trods 
modvilje fra vejrguder og DMI havde vi en rigtig god tur med et alsidigt og spændende fiskeri.  
  
 

Martin Jensen 
 
 
 
 

 

 



Aktiviteter 2016 
 

Tilmelding og nærmere info: Martin Jensen: 24441084 eller Thomas Kristiansen: 30229175 
 
Havørred-tur til Stevns: Lørdag d. 30. april 
 
Har du appetit på at se noget nyt og anderledes havørred-vand? Stevns byder på flere klassiske top-
pladser, og april byder på godt fiskeri: Tag med klubben en hel dag til de hvide klinter, og prøv 
sølvtøjet på nabo-øen. De trofæfangster som gennem tiden er gjort neden for klinterne behøver ikke 
yderligere præsentation: Vi lader vind, vejr og humør bestemme, hvor vi fisker i løbet af dagen. Der er 
vand nok til det hele på Stevns. Vel mødt! 
 
Morud lystfiskerforening betaler broafgiften tur/retur, deltagerne betaler selv benzin/diesel. 
 
Vi fylder bilerne med godtfolk og grej og kører fra Odense kl. 06:00 
 
 
Havbars-tur til Nordjylland: Den 9-11september 

 
Tag med Morud Lystfiskerforening til Nordjylland, og fang en af Danmarks mest hårdtslående fightere 
– Havbars… 
 
Havbarsen er en relativ ny art herhjemme, som der sandsynligvis nok kommer flere af, som følge af 
den stigende havtemperatur. 
 
Den jyske kyststrækning fra Thyborøn til Skagen har den største koncentration af havbars 
herhjemme.  Havbars stammer oprindeligt fra Den Engelske Kanal, og tilknyttende farvande. 
Havbarsen anses i mange lande, som sportsfisk nummer 1, og det er ikke uden grund, dens hug 
kommer som en hammer, og giver en fantastisk fight. 
 
Vi kører fredag eftermiddag ved 16 tiden, og er hjemme søndag aften. 
Vi skal bo et hus til 6-8 mand. 
Pris. Ca. 400-600 kr. pr. deltager. 
 
 
Generalforsamling MLF tirsdag d. 29. november 

 
Sidste tirsdag i november er der generalforsamling. Tilmelding ikke nødvendig. 
Nærmere info samt forslag kontakt Bjarke Kaltoft Nielsen tlf.: 40 51 09 10 eller 
bjarkekaltoft@hotmail.com 
 
 
Andre ture 
I år vil der løbende blive arrangeret forskellige ture, blandt andet vil vi gentage succesen med en 
efterårstur efter gedder og havørreder på Møn. Tid og sted er dog ikke bestemt endnu, men vil blive 
annonceret på hjemmesiden, Face book og via mail.   

 
Med venlig hilsen 
Aktivitetsudvalget 



 
 



Vestjyske laks på optur 
 

Det går godt med den vestjyske laksebestand og både i Skjern Å og Storå har laksebestanden nået et 

gunstigt niveau, så fortsatte yngeludsætninger objektivt set ikke er nødvendige længere.  

 

En ny National forvaltningsplan for laks er under udarbejdelse af Naturstyrelsen og DTU Aqua og vil 

afløse den gamle plan fra 2004. Det er uklart hvad denne plan kan bidrage med af nyt, da man er 

nået utroligt langt allerede i bestræbelserne på at genskabe gode passage-, gyde- og 

opvækstmuligheder for vildlaksen. I Storå udsættes nu kun 20.000 opdrættede lakseungfisk. 

 

Man kan håbe forvaltningsplanen vil anvise midler, der kan løse de sidste spærringsproblemer, der 

stadig er til stede i laksevandløbene. Eksempelvis vil spærringen i Storå ved Holstebro Vandkraftværk 

kunne fjernes ved en investering på ca. 25 mio. kr. såfremt der i forbindelse med en planlagt 

klimasikring af byen rejses et tilsvarende beløb til et langt omløb forbi søen. Som situationen er nu går 

alt for mange nedvandrende smolt tabt i vandkraftsøen, og der er derfor stort set ikke laksefangster 

opstrøms. 

 

DTU Aqua har i efteråret 2015 gennemført en undersøgelse af lakseopgangen i Storå. DTU har oplyst 

Sammenslutningen ved Storå (SVS), at estimatet for 2015 siger at ca. 5.800 laks er trukket op i åen i 

løbet af sæsonen. Dette tal er den største registrerede lakseopgang, der er nogensinde er estimeret i 

et dansk laksevandløb. Af denne opgang blev på lystfiskergrej fanget godt 800 stk. og af dem 

hjemtaget 87 stk. over 75 cm svarende til den tilladte årskvote. Lystfiskerkvoten på store laks var væk 

allerede 16 dage inde i sæsonen omkring 1. maj. 

 

Det er at håbe, at den nyligt beregnede lakseopgang på omkring 5.800 gydefisk vil medføre at 

laksekvoten for 2016 bliver betydeligt større end i 2015, så fiskeriet kan spredes ud over sæsonen og 

foregå på en mere afslappet facon i stedet for det hidtidige ”først til mølle princip”, der til tider skaber 

en noget hektisk stemning ved åen. 

  

Når det gælder havørredfiskeriet er der intet kvotesystem og det går jo også fremad her. Selv var jeg 

så heldig at hjembringe to blanke havørreder i 6-kilos klassen i 2015. 

 

      
Der er andet en laks i Storå! Her er Jakobs to havørreder fra åen fanget i 2015. 



Skulle jeg bestemme blev hele det vestjyske kvotesystem afløst af en personlig kvote på en årlig 

vestjysk laks over 70 cm og ellers frit fiskeri på smålaks under 70 cm. Det ville for alvor skabe ro 

omkring fiskeriet og ikke som i dag medføre, at det kun var tidlige laks, der blev hjemtaget. Det er 

vigtigt at også små laks hjemtages, så disse ikke over tid bliver genetisk dominerende, så der bliver 

længere mellem de store laks, med mere end et havår før gydevandring. 

 

Under alle omstændigheder vil Storå også være et besøg værd med laksegrejet i 2016. 

Lakseopgangen er gået op fra ca. 140 stk. i 2003 til omkring 1.600 stk. i år 2010 og til de fantastiske 

5.800 stk. i 2015.  

      
Når der lægges gydegrus ud i Storå er det ikke nok med en trillebør og en skovl. 

 

Man må forvente, at man nu nok snart har ramt loftet for laksebestanden nedstrøms vandkraftsøen i 

Storå. Der er etableret over 22.000 kvadratmeter gydeområder i Storåsystemet siden 2007 i Holstebro 

Kommune, genslynget tilløbsåer og fjernet en lang række dambrugsspærringer. De gydebanker der er 

etableret fra 2012 har endnu ikke haft tilstrækkelig tid til at kunne afspejles i lakseopgangen, idet 

yngel fra disse områder først er trukket i havet som 2-års smolt i 2015 og frem.  

 

Kan man så ikke forvente at laksebestanden går yderligere op i Storå? Muligvis, men man skal huske 

på at ”nye” gydebanker nok virker bedst og at sandvandring over tid vil mindske gydebankernes 

effektivitet. Under alle omstændigheder er laksen i Storå ikke længere truet og det i en proces, der er 

forløbet langt hurtigere end de fleste havde forventet. 

 

Jakob Larsen 

 

      



Morud Lystfiskerforening laver vandløbsforbedringer  
 
I 2013 blev der lavet et omløbsstryg forbi voldgraven ved Margård i Margård Mølle Å. Omløbsstryget 
virker godt og giver havørrederne mulighed for, at gyde på en lang strækning. Efter stryget var lavet, 
var det interessant, at undersøg om vi kunne forbedre ørredernes levevilkår opstrøms stryget. 
 
På strækningen fra stryget ved Margård og op til Vigerslev var vandløbet noget ensformigt. Der var 
ikke ret meget gydegrus på stykket. Gydegrus er afgørende for ørredernes gydning. Gydegruset skal 
have en størrelse så fiskene kan grave i det, samtidigt skal stenene være så store, at æggene kan 
ligge i hulrummene mellem stenene. Gydegrus er også vigtigt for åens smådyr fx vårfluelarve, 
døgnflue, tangloppe osv. Smådyrene finder skjul og føde mellem stenene. Strækningen manglede 
også større sten. De store sten giver variation i vandløbets dybde og vandets hastighed. Stenene 
giver skjulesteder til ørreder. 
 
Morud Lystfiskerforening fik et godt samarbejde med lodsejerne Jørgen Christensen, Palle Engstrøm, 
Per Bo Hansen og Anny Elisabeth Kramer. Vi blev enige om, at der skulle udlægges 53m3 gydegrus 
og 8m3 skjulesten, fordelt på to strækninger hvor lodsejerne ejer jorden (ca. en km vandløb). De 
sidste detaljer faldt på plads i høstperioden 2014, således var det i flere omgange nødvendigt, at 
springe ombord på en mejetærsker, i et andet tilfælde fik jeg kontakt til lodsejeren i den korte periode 
hvor mejetærskeren fik diesel på tanken. 
 
April 2015 kom gydegrus og skjulesten, det var aftalt med lodsejerne, at vi kunne læsse af i 
bræmmerne. Bræmmerne er en zone op 10 m på hver side af vandløbet hvor der ikke må sprøjtes, 
pløjes eller gødes. Bræmmerne er en stor fordel for fiskeriet. Bræmmerne er levested for mange 
insekter, snegle og orme. Smådyrene falder i vandet, her bliver de føde for fiskene. I perioder kan en 
meget stor del af mindre ørreders føde bestå af smådyr, som er faldet i vandet. Bræmmerne mindsker 
udvaskningen af nærringsstoffer til vandmiljøet. Planterne i bræmmen optager fosfor og kvælstof, når 
de vokser. Planterne kan bruges som foder. Bræmmerne kan tilbageholde fosfor, fosfor kan være 
bundet til ler- og siltpartikler, det kan være i biologisk materiale eller det kan findes i vandet. Ved 
kraftig regn eller snesmeltning er det vigtigt, at fosfor lejres i bræmmerne så det ikke kommer ud i åen 
og videre til sø og hav. Bræmmernes evne til, at tilbageholde næringsstoffer er med til, mindske 
kraftig algeopblomstring og iltsvind. Bræmmerne sikre at der er 10 m fra åen til marken, hvor der kan 
blive brugt sprøjtemidler mod planter, svampe og smådyr. Sprøjtemidler kan skade planter og dyr i 
vandet.  
 
Sidst i juni var der en tør periode, hvor det var muligt, at gennemføre projektet. Gydegrus og 
skjulesten blev lagt i åen af tre omgange. Per Bo Hansens rendegraver og læsser kørte i ti timer for, 
at fordele materialerne. Elleve mand fra foreningen var med til, at skovle, køre, rive og trække 
skjulesten og gydegrus på plads. Da vi var færdige lå skjulestenene naturligt og varieret over 
strækningen. Gydegruset var lagt så laget ikke havde samme tykkelse alle steder. Vi fik meget plads 
til vandløbets smådyr, men der er også skabt gode gydemuligheder der hvor der var lidt gydegrus i 
forvejen. På trods af en lidt restriktiv tilladelse fra kommunen, har vi lavet et godt resultat. 
 
Fisketegnsmidlerne har bidraget med 18.984 kr. til materialer. Morud Lystfiskerforening har brugt 
3000 kr. til maskiner og diesel. De sidste detaljer omkring økonomi fik vi på plads ved at kravle op på 
en mejetærsker sensommeren 2015. Tak til lodsejerne for et godt samarbejde. 
Vandløbsforbedringerne vil gavne fiskeriet i Stavids Å og langs de fynske kyster i fremtiden.  

  
  Christian Larsen 



Morud Lystfiskerforenings love  

 
§ 1 Navn og formål: 
1. Foreningens navn er Morud Lystfiskerforening, og de ns hjemsted er Morud i Nordfyns 

Kommune, hvorfor formanden skal være bosiddende i N ordfyns 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. 



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 lokalkreds af denne. 
 
§ 6 Kontingent og regnskab: 
1. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. 
2. Kontingentet skal være indbetalt til kassereren inden udgangen af februar måned. 
3. Regnskabet regnes fra 1. november. 
4. Regnskabet revideres af 2 revisorer og fremlægges på generalforsamlingen.  
5. Regnskabet underskrives af bestyrelsesmedlemmerne samt af revisorerne. 
 
§ 7 Tegningsret: 
1. Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden og kassereren. Ved økonomiske dispositioner der 

binder foreningen, kræves dog underskrift af både formand og kasserer. 
2. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre samt investeringer 

og spørgsmål af anlægsmæssig karakter, skal den samlede bestyrelse godkende, ligesom 
generalforsamlingens godkendelse skal foreligge. 

 
§ 8 Særlige bestemmelser: 
1. Medlemmer skal overholde de særligt gældende regler for færdsel i skoven ved fiskeri i Stavids å 

og Langesø. 
 Ved fiskeri i foreningens øvrige vande skal der vises hensyn overfor lodsejeren, hvilket vil sige at 

henkastning af kroge, affald, liner samt færdsel gennem dyrket mark medfører eksklusion. 
 Færdsel til fiskevandet sker af aftalt sti. 
2. Alle medlemmer samt lodsejere er berettiget til at kontrollere andre fiskende ved foreningens 

vande (Lejemål). Ulovligt fiskeri indberettes til bestyrelsen. 
3. Mindstemål, fangstbegrænsning og andre regler for fiskeriet vedtages på generalforsamlingen. 
4. Fredningstiden skal respekteres. 
5. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt der sker brud på foreningens love eller anden 

skade af foreningens interesser. Denne eksklusion skal fremlægges på først kommende 
generalforsamling til endelig afgørelse. 

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

underrettes. 

 

§ 9 Foreningens opløsning: 

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

fynske ørredbestande i overensstemmelse med seneste FYNSPLANEN. Rev.-2014 

 
 
  



Foreningstur til Avernakø  
 
Morud Lystfiskerforening havde foreningstur til Avernakø den sidste lørdag i marts, og seks 
medlemmer tog den første færge fra Fåborg kl. 8. Forventningerne var i top, da foreningens tidligere 
ture til Avernakø ofte har været en succes.   
 
De to biler lagde ud ved dæmningen midt på øen, men flere pladser blev afprøvet i løbet af dagen. 
Det skulle vise sig, at der var fisk på alle pladser, både i vindsiden og i læsiden. Så da vi forlod øen 
sidst på eftermiddagen var det blevet til 34 havørreder. Pia Tindahl viste desuden de 5 herrer, 
hvordan man fisker og fangede turens største fisk, en flot havørrede på 64 cm.  
 
Der blev fortalt lystfiskerhistorier på færgeturen tilbage til Fyn, og dagens fangster blev fejret med et 
par øl eller to.... Foråret er lige om hjørnet, og mon ikke flere af foreningens medlemmer planlægger 
en tur til Avernakø? Jeg regner i hvert fald med at skulle af sted! 
 
 

Rasmus Jensen 
 
 

 
 

        
Avernakø er altid et besøg vær om foråret og foreningen har haft flere ture tidligere.  

I år er der nye spændende ture på programmet (se mere under aktiviteter). 
  



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" - 
og ikke  i løgparken eller ved indgangen hertil. Hunde må kun medføres, hvis de holdes i snor. 
 
Disse begrænsninger skyldes hensyn til dyrelivet, som er specielt sårbart i yngletiden om foråret. 
Derfor henstiller vi til fiskerne, at man skal  tage hensyn til ynglende fugle langs søbredden ved ikke 
at tage ophold  i sivene og i umiddelbar nærhed af reder i sivbræmmen og på bredden. 
 
Støjende adfærd og brug af radio m.v. bedes undgået af hensyn til skovfreden, som nydes af mange 
skovgæster og beboere. 
 
Langesø slot, der er opført i 1774-1778, ejes nu tillige med de 800 ha skov, 55 ha landbrug og 18 ha 
sø af Langesøfonden, hvis hovedformål er at sikre ejendommens fremtid som erhvervsskovbrug med 
rekreativ værdi. Slottet er delvist udlejet til beboelse, og såvel slot som park er lukket for 
offentligheden, hvorfor landgang ikke er tilladt i dette område. 
 
Bålbrænding og lejrslagning er ikke tilladt i skoven. Ved grusgraven på søens nordside (ved Ålkisten) 
er dog indrettet to bålpladser, som må benyttes af publikum uden forudgående tilladelse. 
 
Natfiskeri fra bredden af Langesø 
 
1. Telte og teltlignende indretninger er forbudt. Der henvises til teltpladsen ved Morud Friluftsbad. 
2. Bålbrænding er forbudt med mindre bålplads anvises fra godsets side. 
3. Parkering ved Skovkapel er tilladt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 

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

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

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

Bådene er fortøjet ved hytten i søens sydøstlige ende. 

Nøgle til hytte og både kan mod depositum på 100,- kr. erhverves på Shell 

Service Morud. Der er mulighed for overnatning i hytten. 

Mindstemål og fredningstider: 

 

 gedde 60 cm.    (fredet i april). 

 sandart 60 cm.    (fredet i maj). 

 ål 45 cm. 

 

FISKERIET ER UNDERLAGT FØLGENDE REGLER: 

• Bådene skal reserveres hos Shell Service Morud. 

• 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 ikke 

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

er i åreskabet. 

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

• Sejlads skal efter gældende regler ske med redningsveste ombord. 

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

ikke er tilladt. 

• Telte eller teltlignende indretninger er forbudt. 

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

bedes  benytte glasfiberbådene. 

• Mindstemål og fredningstider SKAL overholdes. 

• VIS HENSYN til dine medfiskere og andre brugere af Langesø. 

• Brud på reglerne kan medføre bortvisning.  

     

 MORUD LYSTFISKERFORENING 

 

GOLFBANE 
ZONE-K 



Morud Lystfiskerforening - under DSF 
 
Medlemskab:  Seniorkontingent          550 kr. 
 Juniorkontingent (under 18år)    260 kr. 
 Depositum Langesø-nøgle           100 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 2016 - der p.t. er fastlagt. 
 
Lørdag 30. april Havørred-tur til Stevns 
Weekend 9.-11.september  Havbars-tur til Nordjylland 
Weekend Oktober-November Havørred/gedde-tur til Møn          
Tirsdag 29. november 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 
 
Endeligt klokkeslæt oplyses ved tilmelding. 
Mødested: Havrehedskolen i Morud, indkørsel til P-plads fra Rugårdsvej,  
hvis ikke andet er aftalt ved tilmelding 
 
 
Oplysninger og tilmelding senest 7 dage før,  hvis ikke andet er oplyst:  
Martin Jensen - tlf.: 24 44 10 84 - martinljensenmail@gmail.com 


