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Formandens beretning 
 
Så gik sæson 2017, et år som bød på mange opgaver og projekter af meget forskellig karakter. Vi er i 
vores forening begunstiget af en solid gruppe af medlemmer i og omkring Morud, som gerne hjælper til 
når der er brug for ekstra hænder f.eks. til ilægning og optagning af både i Langesø, El-fiskeri og 
vandløbsprojekter. I skal have et stort tak for hjælpen. 
 
Jeg vil også benytte lejligheden til at sige tak til Kåre Andersen og Martin Jensen, som valgte ikke at 
genopstille til bestyrelsen på generalforsamlingen. Kåre har gjort en stor indsats omkring Langesø både 
med vedligeholdelse og med kontrol omkring Langesø, som vi øvrigt har fået mange positive 
tilbagemeldinger omkring. Også Martin Jensen har lagt et solidt arbejde i foreningen blandt andet ved 
Langesø og med at arrangere tur og aktiviteter. Mange tak for indsatsen. 
 
Det er selvfølgelig altid lidt ærgerligt at sige farvel og tak for indsatsen til gamle bestyrelses-medlemmer, 
men i denne omgang var det ekstra surt da det efterfølgende ikke lykkedes at genetablere fuldt 
medlemstal i bestyrelsen på generalforsamlingen! De sidste par år har der desværre været meget få 
fremmødte på generalforsamlingen. Hvad dette skyldes er umiddelbart svært at afkode, men det er 
vigtigt for foreningen, at der er nogen der deltager og har lyst til at komme med input. Sæt allerede nu 
kryds i kalenderen tirsdag d. 27. november 2018 kl. 19 til den næste ordinære generalforsamling.  
 
Jeg er dog meget glad for at det trods alt efterfølgende lykkedes at få Morten Brooksby og Henrik 
Norman Madsen med i bestyrelsen til de to ellers ledige poster. Morten har tidligere været en del af 
bestyrelsen og har lagt meget energi i opgaverne ved Langesø ligesom Henrik der stort set altid har 
været klar til at hjælpe, når der har været behov for det. Jeg er meget glad for at Morten og Henrik 
kunne overtales til at give den en tørn i bestyrelsen. Velkommen til. 
 
I den forgangene sæson fik vi sat nye låse på bådene og bådhuset ved Langesø. Jeg håber I vil passe 
godt på dem, så vi alle kan få glæde af dem i så mange år som muligt. Er du medlem af foreningen så 
husk, at du også kan få en nøgle til bådene imod et depositum på 200 kr.  
 
Så fik vi i 2017 også lanceret den nye hjemmeside, som vi løbende vil forbedre og opdatere, så 
medlemmer og besøgende let kan finde den information de søger. Det har været vigtigt for os at gøre 
hjemmesiden simpel og overskuelig, samt at give den et flot grafisk design, hvilket jeg håber er tydeligt 
i forhold til den gamle hjemmeside. Tag et kik på den www.morud-lf.dk og kom gerne med input og 
ideer til siden, måske du endda ligger inde med et par billeder af fisk fra vores ture eller fra vores 
fiskevand, som du kunne tænke dig at dele med os andre på den nye hjemmeside. 
 
Hvis vi ser lidt frem i 2018 håber vi på, at vi igen kan få et vandløbsprojekt gennemført. Præcis hvad, 
hvor og hvor meget er ikke fastlagt i skrivende stund, men en del energi og arbejde vil blive lagt i dette. 
Også Vandpleje Fyn og kommunen har planer om et Skjulestensprojekt i Stavids Å foran Morudhallen. 
Projektet ønskes gennemført d. 21. april, som en del af World Fish Migration Day, for at sætte fokus på 
vigtigheden af vandrefiskenes frie bevægelighed i vandløbene. 
 
Som noget nyt i år vil vi prøve at lave nogle klubaftener i vintermånederne. De første aftener er allerede 
blevet afholdt med fokus på fluebinding, måske senere der skal males blink, høres foredrag om 
spændende fiskeri… vi ved det ikke endnu, men følg med på Facebook og hjemmesiden.  
 
Der vil igen i år blive arrangeret nogle faste foreningsture. Men som noget nyt vil vi prøve at lave nogle 
lidt mere spontane ture, som vil blive annonceret på Facebook og hjemmesiden samt via nyhedsmail. 
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Hvis ud ikke allerede nu modtager vores nyhedsmails, vil jeg opfordre til at du går ind på Danmarks 
Sportsfiskerforbunds hjemmeside og opdaterer dine oplysninger med din e-mailadresse, så du 
fremover vil få vores nyhedsmails og kan holde dig opdateret.  
 
Og til sidst vil jeg nævne at vi I år har 35 års jubilæum i Morud Lystfiskerforening. Jeg var 2 år gammel 
og blev medlem af foreningen godt 10 år efter. Jeg har siden haft stor glæde af foreningen og kan bl.a. 
tænke tilbage på mange utroligt sjove foreningstur specielt som junior. Man fangede ikke altid fisk og 
man kom ikke altid tørskoet hjem! men sjovt og lærerigt var det hver eneste gang og det har sådanset 
ikke ændret sig siden for mit vedkommende i hvert fald.  
 
Når jeg tænker tilbage er jeg sikker på at foreningen og dens aktiviteter og arbejde igennem tiden er en 
af årsagerne til min vedblivende interesse for lystfiskeri.  
 

Knæk og Bræk i 2018 
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 
  
 
 
Samarbejdspartnere: 
 

     Vesterbro 2 5000 Odense C 
 

         Sdr. Boulevard 49  5000 Odense C 
 

                     Dalumvej 67 5250 Odense SV 
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Bestandsanalyse 2017 
 
Morud Lystfiskerforening hjalp i august DTU-Aqua med, at 
gennemføre bestandsanalyse i Stavids Å- systemet. Vi var 
med fire dage og stillede med Tom Larsen, Brian Larsen, 
Thomas Kristiansen, Henrik Normann Madsen samt 
undertegnede. Ved en bestandsanalyse laves en beskrivelse 
af vandløbet og dets omgivelser, der viser strækningens 
egnethed som levested for ørred. Der el-fiskes på en 50m 
lang strækning, for at undersøge hvor mange ørreder stedet 
rummer. Ørrederne måles, så man får et overblik over 
størrelsessammensætningen. Vores opgave var, at bære grej 
og fisk. Vi lage 50m ledning, for at markerer strækningen, 
som skulle el-fiskes. Det var også vores opgave, at måle og 
registrere de ørreder, der blev fanget. Vi fik god vejledning af 
Hans-Jørn A Christensen fra DTU-Aqua. 
    
Bestandsanalysen bliver til en rapport, som viser meget om 
miljøtilstanden i vandløbene. Den er gavnlig for politikere, 
myndigheder samt miljøinteresserede. Rapporten er også 
udsætningsplan for vandløbene. På Fyn er det Elsesminde, 
som sætter fisk ud. 
    
Jeg har valgt, at beskrive et mindre antal bemærkelsesværdige stationer. Det var overraskende hvor 
stor forskel, der var i antallet af ørreder stationerne imellem. 
 
Station nr. 1 fra vandmøllen ved Rugård og 50m nedstrøms. 
Det var den første station hvor vi deltog. Spændingen var stor. Åen kommer fra møllesøen ved Rugård, 
så der kommer ikke mange fødeemner med strømmen. Strækningen er gravet op for mere end tolv år 
siden, men der kommer ikke nyt gydegrus og nye skjulesten på grund af søen og en lidt lav 
strømhastighed. Vi fangede kun en lille ørred på strækningen (ikke befisket 2008). Vi skal undgå 
sandfang i åer og bække. Sandfang har ofte samme negative indflydelse på ørredbestanden som 
møllesøer. Nedstrøms møllesøer og sandfang får vi ofte vandløb uden positiv udvikling. 
 
Station nr. 5. ved broen nedstrøms hallen i Morud 25m på hver side. 
På strækningen ned mod fodboldens klubhus var der en del ørreder. Bunden består her mest af 
gydegrus og mindre sten. Opstrøms broen fik vi en ubehagelig oplevelse. Bunden i svinget var sumpet 
og åen var fyldt med trådalger. Da vi el-fiskede i svinget væltede det op med fisk ørreder, hundestejler, 
et par store ål og en gedde.  Det virkede helt unaturligt i forhold til åens størrelse. Vi fangede 107 
ørreder (i 2008 75 ørreder). Det virker som om, at der bliver udledt hus-spildevand på stedet. 
Spildevandet kan indeholde madrester og andet som fiskene kan leve af. Spildevandet kan også 
indeholde afføring, shampoo, opvaskemiddel, kalkfjerner osv. som kan være skadeligt for livet i åen og 
vandmiljøet som helhed. Morud Lystfiskerforening henvender sig til Nordfyns Kommune for at få 
problemet løst. Hus-spildevand skal på rensningsanlæg. 
 
Station nr. 8 ved Frostens Bro i Langesøskoven. 
Hele strækningen fra broen ved Rugårds Landevej og ud forbi broen ved Brydbjerg er en meget flot 
vandløbsstrækning. Der er gydegrus, større sten, dybe huller, sving, trærødder og hurtig strøm. En lang 
strækning gennem Langesøskoven er naturvidenskabeligt referenceområde. Det kan anbefales, at 
fiske strækningen med en lille spinner. Åen er en oplevelse her. På strækningen fra Frostens Bro og 
50m opstrøms var der 161 ørreder (i 2008 var der 45 ørreder). 
 
Station nr. 10 fra Dybvad Bro og 50m nedstrøms. 
Her fik vi en negativ oplevelse, åens bund bestod af sand. Sand giver ingen skjul til åens fisk. Der er 
meget dårlige levevilkår for åens smådyr i sandet. Døgnfluelaver, tanglopper, vårfluelaver osv. kan ikke 
finde skjul eller føde i sandet. Vi fangede 36 ørreder på strækningen, de kom frem fra planter i kanten 
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af åen (i 2008 var der 127 ørreder). Sandet er kommet efter, at to åstrækninger blev gravet op i 2016. 
Det drejer sig om den nederste km af Tværskov Mølle Å, samt ca. 300m af Stavids Å lige nedstrøms 
Tværskov Mølle Å. Planter, gydegrus, enkelte sten og andet materiale var gravet op af åen. Det giver 
meget dårlige gyde og opvækstforhold for ørreder og andre fisk, når der graves i åen. Efter åen er 
gravet op opstår der sandvandring i de opgravede strækninger, men også nedstrøms det gravede 
stykke plages åen af sandvandring. Vi skal ikke grave i vores åer og bække. 
 
Station nr. 22 Afløbet fra Ejlstrup. 
Vandløbet løber til Ryds Å mellem Kalørvej og Pårup. Afløbet fra Ejlstrup er et godt eksempel på, at 
små vandløb kan rumme mange, mange ørreder. Ved Ejlstrup har åen et stort fald. Der er dybe steder 
ved trærødder, der er gydegrys og større sten. Når der var rigtig mange fisk el-fiskede vi kun 25m. Det 
giver god mening, alle ørreder skal måles og noteres, det tager tid, det er også mere skånsomt for 
fiskene. Vi skal passe på de små vandløb, de har stor betydning for fiskeriet efter havørreder. Vi fangede 
103 ørreder på 25m (i 2008 fangede man 90 ørreder på 25 m). 
 
Station nr. 26, 27 og 29 alle i Margårds Mølle Å. 
Station nr. 26 ligger fra Vigerslevs nordlige ende og 50m nedstrøms, station nr. 27 findes fra broen ved 
Vedbyvej og 50m nedstrøms, station nr. 29 findes fra vejbroen i Margård Skov og 50m opstrøms. Ved 
alle tre stationer har Morud Lystfiskerforening i samarbejde med lodsejerne og med støtte fra 
fisketegnsmidlerne, lavet vandløbsforbedringer ved at udlægge gydegrus og skjulesten. Vi lagde 
gydegrus og skjulesten så det så naturligt ud og det gør det stadigvæk. Det var en god oplevelse, at 
komme tilbage til de tre stationer, der var godt med fisk. Ved de to øverste stationer 26 og 27 var der 
ikke ørreder i 2008, det var ikke muligt for ørrederne at komme forbi opstemningen ved Margård. Ved 
Margård findes nu et fint omløbsstryg forbi søen. Ved station nr. 29 fangede man i 2008 19 ørreder. 
Ved station nr. 26 fangede vi 46 ørreder, ved station nr. 27 fangede vi 66 ørreder og ved station nr. 29 
fangede vi 95 ørreder. 
    
Det var en spændende oplevelse, at være med rundt til 
mere end 25 stationer i Stavids Å vandsystem. Der var 
mange steder med gode fysiske forhold og mange fisk. 
De fleste ørreder var mellem 4cm og 9cm lange. Åen 
kan bidrage med flere fisk hvis vi lader åen udvikle sig 
naturligt. Der er også meget at hente ved at fjerne 
opstemninger og frigrave rørlagte vandløbsstrækninger. 
Vi fangede mange forskellige fiskearter på turen, 
enkelte var en overraskende vi fangede: skalle, 
smerling, elritse, aborre, ørred, bæklampret, karusse, 
gedde, ål og hundestejle. Vi fangede også flodkrebs og 
to havørreder på ca. 60cm og 52cm. 
    
Tak til Hans-Jørn A Christensen for et godt samarbejde. 
Jeg vil anbefale alle interesserede, at gå ind på 
www.Fiskepleje.dk. Her kan man downloade rapporten: 
Planer for fiskepleje i vandløb på Fyn, når den er færdig.  
 

Af Christian Larsen. 
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Alle fridage er som regel gode,  
men visse fridage er bare, mere end gode….! 

 
Den 3/8 2017 tilbragte jeg fridagen ved Stavis Å og Sværup mølle Å's bredder. Årsagen var, at jeg 
havde tilmeldt mig som frivillig hjælper til DTU Aqua's undersøgelse af ørredbestande på Fyn (læs mere 
her i bladet).  
 
Dagens praktiske arbejde gik som følgende - DTU Aqua´s biolog Hans Jørgen Christensen elfiskede 
de ønskede og afmålte stykker af åen, samtidig var Christian fra MLF klar til at fange fiskene med nettet, 
fiskene kom videre i en beholder, derefter blev alle fisk målt og optalt til undersøgelsen. Når fiskene var 
noteret, blev de igen skånsomt genudsat. 
 
Mit job bestod i at manuelt måle alle fangede ørreder, samt afmåle 25 meter af åen, hvorefter stykket 
blev elfisket, altså en slags...`Målermand`.  
 
Det var simpelthen imponerende at se, hvad de små åer rummer af ørreder, og andre spændende 
overraskelser, som krebs-elritse-lampret-pigsmerling-karusser osv. arter jeg aldrig har mødt på mine 
fisketure i Stavis åen. På et stykke på 25 meter af Stavis åen i Bredbjerg, nåede vi at tælle over 100 
stk. små ørreder på ca. 5-8 cm., som forhåbentligt, når at blive til de store ørreder, som vi vel alle 
drømmer om at møde på kysten eller i åen. 
 
 

     
 
 
Efter en virkelig positiv dag ved åen, besluttede jeg, at der skulle gøres et forsøg samme aften, 
selvfølgelig i åen.  
 
Bevæbnet med spinnestang og god selvtillid, fisk var der tydeligvis nok af… Det havde regnet det meste 
af dagen, så vandstanden i åen så helt perfekt ud, ikke for meget, og bestemt ikke for lidt vand i åen. 
De sidste dages nedbør havde dannet det lækreste ´kakaovand´. I mine øjne, en passende kulør, men 
stadig en sigtbarhed på 30-40 cm…perfekte forhold. 
 
Under gåturen til åen, sagde en indre stemme, i mit hoved: ´hvis du ikke kan fange en havørred, under 
disse forhold, så er det dig, der er problemet´. Planen var at gå noget længere opstrøms i åen, end jeg 
plejer, og derefter fiske stykket grundigt nedstrøms, med en dybtgående Salmo wobler.  
 
Meter efter meter blev åen grundigt affisket, det var en af disse aftener, hvor man følte at fiskene kan 
være over alt - egen bred - modsat bred - midt i åen, men på mystisk vis sker der intet…!!!     
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Jeg fiskede nærmere og nærmere på det stykke, hvor jeg havde planlagt at stoppe for aftenens fiskeri, 
så stille og roligt, begynder jeg at overveje, om jeg skulle gå tilbage og gennemfiske samme stykke 
igen, for der skulle dødpine være fisk….  
 
Da jeg havde passeret endnu et piletræ, som hang ud over vandet, gav jeg pladsen ved piletræet et 
par ekstra kast opstrøms, da pladsen har givet pote før. Et lille puf til wobleren, og 1-2 sekunder senere 
hugger omsider en havørred i dybet, men fisken forbliver ikke i dybet, den begynder derimod hurtigt at 
vælte rund i overfladen (´helvedes rul´) på meget kort line, meget mindre, end jeg brød mig om.  
 
Fiskens ´helvedes rul´, begynder at danne nervøse trækninger, hos mig, da denne manøvre tidligere, 
har kostet mistede fisk på denne konto. Fisken beslutter sig til al held, at tage nogle ryk nedstrøms, som 
heldigvis også udtrætter fisken, til sidst ligger havørreden træt på siden, og kan snuppes med et hurtigt 
gællegreb. 
 
Efter en hurtig aflivning, kan jeg beundre fisken og måle den til 63 cm. Det bliver den sidste fisk, jeg 
målte denne dag, men heldigvis også den største blandt de hundredevis ørreder jeg fik målt denne dag. 
 

 
Knæk og bræk 

Thomas Kopp Kristiansen 
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Fiskeret i Stavids å 
 
Lejemål:  
1. Hestehaven: 1000 m ved Morudskov, nordbred. 
 
2-2A. Langesøskov: 4000 m i Langesøskoven på begge sider af åen. Fra Morud 
  Friluftsbad i vest til spejderhytte ved skovskel i øst. 
 
3. Bredbjergeng: Niels Bendixens vand (Tidligere Gregersens) fra spejderhytte i vest til tilløb fra  
  Tværskov mølle å i øst - i alt 1000 m. Strækket på 250 m 
  omkring fisketrappe er ikke med (fra sving før fisketrappe) Der må fiskes på  
  nordbred. Der er opsat skilte. 
 
3A. Fischer: Anders Fisher Hansens vand fra skovskel nedstrøms Bredbjerg bro, til  

 markskel oven for Tværskov mølle å, i alt 500 m. Der må fiskes på sydbred.  
 
4. Dybvad bro: 1000 m på sydsiden af åen ved Trøstrup. Der er opsat skilte. 
 
5. Skovhøjrup: 600 m. Erling Andersens stræk på nordbred. Stykket 

 afgrænses i vest af grøft fra mose og i øst af eng/markskel lige efter sving. 
  Færdsel til åen sker til fods ad Erlings markvej, der starter ved hans 
  gule gård. Man kan parkere oppe foran hans bebyggelse. 
 
6. Stavids: Nedstrøms Bredbjergstykket på den nordlige side af åen og ned til skel, ca. 250 

meter opstrøms Dybvad bro.  
 
7. Ålemarksgyden:  Stykket ligger i forlængelse af Erling Andersens stykke (5). Strækningen er ca. 

200m lang. Stykket afgrænses mod øst, af skel hvor der år 2016 er hegnet med 
fire tråde. Skellet er ved Ålemarksgyden 116. Der er også andre, der må fiske på 
strækningen. 

 
8. Ålemarksgyden:  Strækningen findes på nordsiden af åen. Den går fra skellet til den firetrådede 

indhegning ved Ålemarksgyden 116 og ca. 600 m nedstrøms. Mod øst afgrænses 
stykket af skellet ved rideskolen, her står fem store birketræer. 

 
9. Stavids Bro: Stykket er på sydsiden af åen, det går fra Stavids Bro og ca. 350m opstrøms. 

Mod vest afgrænses stykket ved skel, her kommer en markvej fra midt på 
granskoven, ca. 20m opstrøms findes en lille sø. 

 
  

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

 
 
 

Regler for fiskeriet i Stavids å 
 
• Fredningsperiode 16. november – 15. januar (inkl.) 
• Mindstemål: Bækørred 30 cm. 
  Havørred 45 cm. 
• Kun fiskeri med kunstagn tilladt (flue, spinner, blink etc.) 
 Fiskeri med orm tilladt i zone 2 fra Morud Friluftsbad til broen, hvor åen krydser Rugårdsvej. 
• Kun fiskeri med stang er tilladt. 
• Zone 2A er fredet fra 16. november til 15. marts (inkl.). 
Brud på ovenstående regler eller anden uheldig opførsel kan medføre eksklusion af foreningen 
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Aktiviteter 2018 
 

Tilmelding og nærmere info: Thomas Kristiansen: 30 22 91 75 eller kopp77@hotmail.com   
 
 
Nye klubaftener på Havrehedsskolen 
 
Det er lykkedes for MLF at få lov at låne et lokale 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. Årsagen til at der søges efter et passende lokale, er at medlemmer kan mødes 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.   
 
 

 
 
 
 
Kysttur den 29. april 
 
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  - eller på 
foreninges FB side, under begivenheder, og her kan du dermed også holde dig opdateret op til turen. 
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Fladfisketur med M/s Felix fra Spodsbjerg den 10 juni 
 
Tag med MLF til Langelandsbæltet, som nok byder på Danmarks bedste fladfiskefiskeri. Foreningen 
sørger for rundstykker på båden, men husk - madpakke og agn (børsteorm/sandorm/tobiser el. lign) 
 
Her kan du tilmelde dig - Thomas Kopp Kristiansen tlf. 30229175 /  kopp77@hotmail.com  - eller på 
foreninges FB side, under begivenheder, og kan dermed også holde dig opdateret op til turen. Pris - 
350 kr. pr. deltager, max 12 deltagere. 
 
 
 
Kysttur den 23. september 
 
Vejret bestemmer, aktivitets udvalget 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  - eller på 
foreninges FB side, under begivenheder, og kan dermed også holde dig opdateret op til turen. 
 
 
 
El-fiskeri i Stavidsåen lørdag  
 
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. 27. 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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World Fish Migration Day 
 
Vandpleje Fyn udfører 10 restaureringsprojekter på én og samme dag! 
 
Den 21. april afholdes World Fish Migration Day - en global endags begivenhed - hvor man verden over 
sætter fokus på vigtigheden af åbne vandløbssystemer og vandrende fisk. Hos Vandpleje Fyn vil vi 
gerne være med til at skabe bevidsthed og fokus på spærringsfrie vandløb, og vi har derfor planlagt at 
fejre World Fish Migration Day ved at udføre 10 restaureringsprojekter, et projekt i hver af de fynske 
kommuner, alt sammen på een og samme dag!  
 
Vi har udarbejdet og planlagt alle projekterne, og fået god hjælp fra Havørred Fyn og 
vandløbsmyndighederne i alle de fynske kommuner. Alle projekter udføres af vores Grusbande samt 
lokalforeningerne, Vends Sportsfiskerforening, Fiskelauget af 1970, Sportsfiskeren Langeland, og Ærø 
Sportsfiskerforening. 
 
Læs meget mere om World Fish Migration Day 2018 på deres hjemmeside, og læs mere om alle vore 
projekter under ”events” (www.worldfishmigrationday.com). 
 
Strækningen hvorpå projektet ønskes udført, strækker sig samlet over ca. 60 meter ved Langesø hallen 
i Morud by. På hele projektstrækningen udlægges skjulesten i form af marksten/bakkesten i størrelsen 
100 mm – 300 mm (omkring 4-5 stk. per meter). Skjulestenene udlægges tilfældigt (læs: naturligt) i hele 
vandløbets bredde, dog med størst koncentration i vandløbets sider, da det er her ørreynglen ynder at 
opholde sig. 

 
Kilde: Vandpleje Fyn 
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Klub-tur til Svelmø, april 2017 
 
Det blev en meget blæsende affære på sydfynske Svelmø d. 23. april, men fisk kom der alligevel på 
land. 
 
Vi var 4 mand – Tom, Thomas, Martin og Kasper - der tog gåturen derover. Selvom kraftige vinde 
blæste fra NV, var vandet alligevel fint og fiskbart i en halv meter bølger. Fine forhold, trods alt. Tom 
var standhaftig og fiskede med flue – hvilket leverede godt. Thomas arbejde med spin og et release-
tackle, hvilket krogede påfaldende godt i de store bølger og derfor lidt slækkede line. Kastene blev 
naturligvis væsentligt kortere på vindsiden, men det forringede heldigvis ikke fiskeriet. Der var alligevel 
mange fisk, som huggede i bølgerne – og som ikke blev kroget ordentligt. Der var bestemt fisk på jagt 
hele formiddagen igennem. 
 
Det blev til 7 sikre havørreder fra kl. 08 – 13. De blev hovedsageligt fanget på øens sydlige rev, og i 
den lille vig, som strækker sig mod NØ bag revet (i læ-siden). 

 
Med venlig hilsen 

Martin Jensen 
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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. 

 

§ 9 Foreningens opløsning: 

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

fynske ørredbestande i overensstemmelse med seneste FYNSPLANEN. Rev.-2017 
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Færdselsregler for fiskeri ved Langesø 
 
Langesø Gods er en privat ejendom, hvor publikum må færdes efter reglerne i 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. 
 
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 2018 - der p.t. er fastlagt. 
 
8. februar  Klubaften 
22. februar  Klubaften  
8. marts  Klubaften 
22. marts  Klubaften 
29. april   Kysttur   
10. juni  Fladfisketur 
23. september  Kysttur 
27. 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. 


