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Formanden har ordet
Til at starte med vil jeg gerne ønske alle godt nytår, 
og håbe at i alle er kommet hel igennem alle stra-

badserne nytårsaften, så i er klar til at kaste jer over den 
nye	sæson.

I	skrivende	stund	viser	kalenderen	16.	januar,	og	det	er	
så	koldt	derude,	at	fjorden	er	frosset	til.	

Lad	os	håbe	det	ændre	sig	inden	d.	1.	marts.
Den seneste halvanden måned er brugt på 3 weekender 

med El-fiskeri, juleafslutning for arbejdsholdet, indtastning 
af alle fangstdata i Works, der er foreningens statistikpro-
gram, samt generalforsamlingen i Karup å Sammenslut-
ningen.	

Alt	dette	vender	jeg	tilbage	til.
Et	kik	i	bagspejlet	viser	at	2016	var	et	godt	år	for	forenin-

gen, og sidst på året blev der lukket for optagelse af nye 
medlemmer,	da	vi	 ramte	begrænsningen	på	750	senior-
medlemmer.	

Det er ganske glædeligt når udviklingen går den vej, og 
jeg er helt sikker på at dette skyldes den løbende indsats 
der ydes af foreningens medlemmer, for foreningens med-
lemmer,	og	det	over	hele	linjen.	

Da det blev bestemt at Margrethe Westrings Hus skulle 
bruges som overnatningssted, for de medlemmer af for-
eningen der havde længere til åen end de fleste, blev der 
indsat nyt køkken og badeværelse, og hele huset blev ma-
let.	 Huset	 var	 vurderet	 til	 kun	340.000,	 så	 der	 var	 også	
grænser	for	hvor	store	beløb	vi	ønskede	at	spendere.

Udlejningen af klubhuset har efterhånden nået et ni-
veau, hvor der er overskud på driften, så nu får huset en 
lille	update.	I	kælderen	er	det	gamle	vaskerum	lavet	om	til	
et	rigtig	fint	badeværelse	med	gulvvarme.	I	køkkenet	er	der	
nu	opvaskemaskine,	og	på	1.	sal	er	der	kommet	ny	gulvbe-
lægning,	og	det	lille	toilet	er	blevet	lidt	mere	indbydende.	
Derforuden er der lavet et halvtag på siden af huset, så 
grillmesteren	 kan	 stå	 i	 tørvejr.	 Alt	 er	 lavet	 af	 foreningens	
medlemmer,	og	tilmed	for	ganske	få	penge.

Året	2016	var	også	året	hvor	LFSO	rundede	de	90	år.	En	
stille festligholdelse af jubilæet blev afholdt i weekenden 
efter	Karup	Å	konkurrencen.	Desværre	var	vejret	ret	dårligt,	
og	det	havde	naturligvis	en	afsmitning	på	fremmødet.	Om-
kring	130	medlemmer	og	lodsejere	kikkede	forbi,	og	hjalp	
med	til	at	markere	dagen.

Årets	El-fiskeri	i	2016	gik	betydeligt	bedre	end	de	2	for-
udgående	år.	Godt	12	liter	rogn	ligger	lige	nu	i	Trevad	og	
venter på at blive øjenæg, så de kan flyttes til Nibe, hvor 
resten	af	arbejdet	omkring	dem	foregår.

På KAAS bestyrelsesmødet op til generalforsamlingen, 
blev det bestemt at stoppe for El-fiskeriet i en forsøgs-
periode	på	4-5	år.	For	at	 forsøget	 ikke	skal	ende	ud	i	en	
katastrofe, bliver der lavet en bestand analyse hvert år i 
forsøgsperioden,	så	en	evt.	nedgang	i	yngelmængden	kan	
opdages	i	tide.	

Det er nu ikke fordi KAAS er bange for at det ender ud 
i	en	katastrofe,	men	oplever	vi	efter	5	år	at	bestanden	af	
havørreder	i	åen	er	for	nedadgående,	tager	det	jo	op	til	5	år	
mere,	inden	der	er	rettes	op	på	den	fejldisposition.	

I andre vandløb har det for længst vist sig at det at lave 
vandløbsrestaureringer fremfor at bruge pengene på ud-
sætninger,	er	langt	mere	givtigt.

Konverteres alle pengene fra udsætningspuljen, over-
skuddet fra Karup Å konkurrencen, samt de penge der står 
på kontoen i KAAS i dag, kan vi smide gydegrus i Karup Å 
for	kr.	300.000/	år	i	forsøgsperioden.	Dertil	kommer	så	de	
projekter	som	kommunerne	allerede	har	på	tegnebrættet.

KAAS har en gardering mere, for sker der en nedgang 
i enkelte mindre sideløbs yngelproduktion, kan Lasse´s 
klækkebakker	let	komme	i	spil.	Det	kan	evt.	også	komme	
på tale i de områder, hvor der gennem mange år ikke har 
været	en	naturlig	produktion.

Uanset hvad der sker, så bliver det et projekt der bliver 
spændende at følge, og en stor opgave der skal løses af 
alle	medlemmerne	i	hele	KAAS	i	fællesskab.	Det	er	godt	
at der er så fint et samarbejde mellem alle foreninger al-
lerede i dag, for her kommer sammenholdet til at stå sin 
prøve..

For	at	følge	åens	helbredstilstand	og	få	et	billede	af	hvor	
mange havørreder der reelt fanges i Karup Å, skal samtlige 
foreninger der har fiskeret i Karup Å, fremadrette indrap-
portere alle deres fangster til KAAS eller deres respektive 
foreningers	fangstsider.

Et	kik	på	LFSO´s	fangster	for	2016,	viser	at	medlemmer-
ne	 har	 indrapporteret	 1067	 havørreder/laks.	 En	 stor	 del	
blev	genudsat,	da	næsten	28%	fik	lov	at	fortsætte	deres	
forehavende.	Med	over	1000	havørreder	på	 land,	kan	vi	
konstatere at Karup Å er i en ganske stabil periode, da 
2016	var	 tredje	år	 i	 træk	med	over	1000	havørreder	på	
land.

De seneste års dårlige grødeklipning får nu konsekven-
ser.	Allerede	ved	sidste	grødeklipning	i	efteråret	var	KAAS	
med på en kikker, for de ville godkende det arbejde der var 
udført.	Desværre	bliver	det	nødvendigt	at	grave	i	store	dele	
af bredderne, da resultatet af den manglende vedligehol-
delse	gennem	flere	år	har	gjort	åen	smal	og	dyb.	Det	bliver	
ikke en let opgave, og billigt bliver det heller ikke, men da 
kommunerne langs åen er på charmeoffensiv for at lokke 
flere turister til Skjern og Karup Å, bliver der nogle opgaver 
de	bliver	nød	til	at	tage	alvorligt.	

Arbejde med grødeklipningen skal også godkendes i år, 
og der bliver lagt pres på kommunerne for at få sivene klip-
pen	ind	over	bredderne.	

Alt i alt en spændende fremtid, som forhåbentlig for-
bedre	både	fiskeriet	og	forholdene	langs	åen.

Jeg glæder mig allerede!
Helge
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Beretning 2016

Generalforsamling 2016

Velkommen til foreningens 90en tyvende ordinære 
generalforsamling!

Det	sker	ofte	at	en	god	biograffilm	får	en	efterfølger,	en	2ér	
og	en	3ér,	som	tit	ender	med	at	blive	en	fuser.	

På samme måde kunne det også let have gået med fiske-
sæsonen,	men	en	fuser	blev	det	nu	ikke.

For	tredje	år	i	træk	blev	der	landet	mere	end	1000	hav-
ørreder	 af	 foreningens	medlemmer.	Hvor	mange	der	helt	
præcist er fanget er usikkert, da alt for mange fortsat skriver 
deres fangst direkte ind på KAAS hjemmesiden, og undla-
der	at	indskrive	de	genudsatte	fisk,	men	omkring	1100	stk.,	
hvoraf	Ole	Eskesens	fantastiske	11,6	kilos	havørred	var	årets	
største.

Vi	skal	faktisk	tilbage	til	de	glade	90ére	for	at	finde	3	sam-
menhængende	år	med	mere	end	1000	fisk	på	land.

Efter et noget stille forår med lidt for få fisk, kom der vir-
kelig	gang	i	fiskeriet	da	Grundlovsdag	var	passeret,	og	juni,	

juli	og	august	var	fantastiske.	Hvorfor	der	så	blev	så	stille	i	
september og oktober kan vi kun gisne om, men dagtem-
peraturer	 på	 omkring	 30	 grader	 i	 næste	 hele	 september	
måned,	kan	sikkert	let	få	skylden.

SIGnalkReBS
Nu var det dog tæt på at havørreden slet ikke var hovedper-
sonen	i	årets	fiskeri.	Et	lille	krebsedyr	stjal	total	billedet,	og	
ingen	er	sikkert	i	tvivl	om	hvem	hovedpersonen	var.	

Signalkrebsen var på alles læber, og mange medlemmer 
har	fået	deres	del	af	de	velsmagende	krebsdyr.	Der	arbejdes	
pt.	på	at	finde	en	permanent	løsning	for	hele	Karup	Å,	så	vi	
lovligt kan jagte den lille krebs hele året og prøve at mini-
mere	dens	antal.

Det lader til at der er hjælp at hente fra flere sider, da 
Skive Kommune allerede har stillet deres terræn til rådig-
hed, og de har tilmed givet tilsagn om at deltage økonomisk 
i	indkøb	af	krebsetejner.	

MedleMSTIlGanG
Med 3 gode år på stribe, har foreningen oplevet en sand 
storm af nye medlemmer, og sidst på året begyndte forenin-
gen	igen	på	at	opbygge	en	venteliste,	da	vi	havde	nået	max.	
på	de	750	medlemmer.	

Det er mange år siden der sidst var venteliste til med-
lemskab af foreningen, og jeg kan kun opfordre alle til at 
lægge kontingentbetalingen på PBS, for at være sikker på at 
kontingentet	bliver	betalt	rettidigt.

En PBS indbetaling af kontingentet vil også lette Palles 
arbejde betragteligt, da alle medlemskort kan pakkes og 
sendes	 i	 samme	 arbejdsgang.	 Der	 er	 ingen	 mening	 i	 at	
kontingentet	indbetales	28.	feb.,	og	at	man	så	forventer	at	
medlemskortet	er	modtaget	til	1.	marts.	

MaRGReTheS huS
Mange medlemmer giver efterspørgsel på overnatning, og 
igen i år har rigtig mange medlemmer benyttet sig af mu-
ligheden	for	at	bo	godt	og	billigt	i	Margrethe	Westrings	Hus.

Da bestyrelsen for få år siden besluttede at der skulle 
være liv i det gamle klubhus, og at huset skulle benyttes 
som overnatningssted for foreningens medlemmer, havde 
ingen troet at det skulle ende med en så stor succes, at 
gæsterne	spørger	til	at	få	forøget	kapaciteten.	

Det er utroligt dejligt at opleve det liv, - den glæde der 
Formand Helge beretter. Foto: Jesper Palm.
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Der bliver hørt efter....... Foto: Jesper Palm.

er blandt de medlemmer der bruger dage og uger her i 
Trevad.	Disse	medlemmer	bliver	til	tider	også	en	del	af	ar-
bejdsholdet, og en del af det fællesskab der opstår omkring 
arbejdsholdet.

Lige	pt.	står	vi	nu	ikke	just	på	spring	med	at	skabe	flere	
pladser i huset, men en løbende forbedring af forholdene er 
dog	i	gang.	Finn	Pedersen	med	flere	har	lavet	et	fantastisk	
stykke arbejde med at omdanne den gamle vaskekælder til 
et moderne badeværelse med plads til de handicappede, 
hvilket var et krav fra Viborg Kommunen, da vi ønskede at 
udleje	huset	til	foreningens	medlemmer.	

Den opgave har vi skubbet foran os i flere år, da vi syntes 
at	en	pris	på	over	120.000	for	dette	arbejde	var	for	højt.	Nu	
står	badeværelset	fix	og	færdigt	til	en	pris	på	knap	34.000,	
og	alt	er	lavet	af	foreningens	medlemmer.

Flere	af	kælderrummene	vil	blive	sat	i	stand,	der	vil	blive	
malet, så kælderetagen vil komme til at fremstå mere ind-
bydende.	

I	stueplan	skal	der	 indsættes	opvaskemaskine,	og	på	1.	

sal	er	der	indkøbt	ny	gulvbelægning,	og	det	lille	toilet	på	1.	
sal	får	også	en	overhaling.

Der er lavet et lille overdække ved Margrethe Westrings 
Hus, så grillmesteren kan stå tørt i regnvejr, og selv når da-
gens	fangst	skal	renses,	kan	det	foregå	i	tørvejr.	Den	opgave	
blev	løst	af	seniorklubben.

SenIoRkluBBen
Seniorklubben har i det hele taget en finger med i spillet i 
mange af de gøremål der er i foreningen, og vi andre skylder 
dem	stor	tak.	

Desværre er flere af seniormedlemmerne ikke klar over at 
de	har	passeret	de	18	år,	og	det	har	gennem	årene	resul-
teret	i	nogle	uheldige	hændelser,	som	har	været	omtalt	før.	

Deres ønske om at få en hjertestarter ved klubhuset var 
derfor	helt	på	sin	plads,	og	det	er	naturligvis	opfyldt.	

Et forsøg på at få et tilskud fra Trygfonden gav intet, så 
foreningen	har	selv	punget	ud	og	indkøbt	hjertestarteren.	

Lad os håber den aldrig kommer i brug!
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Selvom hjertestarteren taler dansk ved brug, er en op-
læring i brugen et stort ønske fra seniorklubben, og der er 
også betalt for en dags undervisning, så alle forhåbentlig kan 
bruge	den,	hvis	uheldet	er	ude.

Hjertestarteren er tilmeldt Trygfondens Danmarkskort, 
så alle i nærområdet kan se hvor den er og hente den, 
hvis	de	skulle	få	brug	for	den.

lFSo konkuRRencen
I maj måned var Trevad igen udgangspunkt ved vores 
egen	 fiskekonkurrence.	 Som	 tidligere	 nævnt	 var	 forårsfi-
skeriet	stille,	men	heldigvis	var	der	en	dygtig/heldig	lystfi-
sker fra Nordjylland der kunne fremvise en rigtig flot havør-
red.	Henrik	Jørgensen	fangede	en	helt	blank	havørred	på	
69	cm.	og	4,15	kg.

LFSO´s	egen	konkurrence	er	efterhånden	blevet	en	fast	
del af forårsprogrammet, og vil med sikkerhed blive afvik-
let	igen	i	2017.	

kaRup å konkuRRencen
Fiskene	 der	 manglede	 under	 vores	 egen	 konkurrence,	
kom	til	gengæld	i	overflod	under	Karup	Å	konkurrencen.	
For	andet	år	 i	 træk	satte	Karup	Å	en	tyk	streg	under	det	
faktum, at vi er så heldige at kunne fiske i en af verdens 
bedste	havørrred-åer.

Konkurrencen blev for anden gang på 3 år vundet af et 
af	bestyrelsesmedlemmerne	i	LFSO,	da	Peder	Lundsgaard	
fangede	en	klumpfisk	af	en	havørred	på	8,96	kg.	fordelt	
på	kun	83	cm.	Det	giver	en	konditionsfaktor	på	hele	1,57

Hvordan vi i bestyrelsen har fundet den fidus er en 
hemmelighed, men tro mig, - vi er flere der gerne vil vinde 
en	Hardy	fluestang.

Der	blev	i	alt	 indvejet	87	havørreder	under	konkurren-
cen,	med	hele	14	stk.	over	5	kg.

Der	 var	 i	 alt	 361	 deltagere	 i	 konkurrencen,	 og	 det	 er	
en	del	mere	end	de	seneste	år.	Det	endte	da	også	ud	i	
at	 overskuddet	 blev	 godt	 kr.	 110.000,	 -	 penge	 som	går	
direkte	til	forbedringer	af	gydeforholdene	i	Karup	Å.

FoRuRenInG aF åen
Den	11.	maj	blev	jeg	ringet	op	lige	ved	spisetid.	Et	med-
lem havde taget nogle billeder af åen, og den så rigtig skidt 
ud.	Vandet	var	meget	snavset,	og	store	mængder	grøde	
drev	i	hele	vandsøjlen.	

Hvide skumpletter og en tynd oliefilm på overfladen, fik 
alle	alarmklokker	til	at	ringe.	

Facebook	blev	rødglødende	med	info	og	råb	om	hjælp,	
i	et	 forsøg	på	at	finde	synderen.	Heldigvis	var	der	 ingen	
døde fisk at se, men alt yngel kunne jo så let som ingen-
ting	drive	uset	forbi.	

I	løbet	af	nogle	dage	kunne	alarmen	dog	afblæses.	
Viborg Kommune havde været ved at fjerne nogle træer 

langs åen, og var i gang med noget gravearbejde ved Bøl-
ling	Sø.	Vi	var	mange	der	åndede	lettede	op,	da	årsagen	
kom	for	dagens	lys.	

Her vil jeg gerne rette en stor tak til Lodsejerforeningen 
med Schneider Philipsen i spidsen for deres hurtige ind-
sats	og	store	detektivarbejde.	

lySTFISkeRdaG FoR de unGe
Når nye kræfter byder sig til, og ønsker at gøre en indsats 

for de unge lystfiskere, er det naturligvis tiltag foreningen 
absolut	ønsker	at	støtte	op	omkring.

Finn	Vestergaard	Jensen	var	bagmanden,	der	syntes	at	
lystfiskerne langs Karup Å efterhånden var blevet noget 
grå	i	kammen.	

Finn	fandt	en	flok	dygtige	lystfiskere	der	gerne	ville	hjæl-
pe	til,	da	22	unge	mennesker	smed	Ipad	og	opgav	deres	
Pokemon	jagt,	og	gik	på	jagt	efter	åens	sølv.	

Flere	medlemmer	har	støttet	op	omkring	arrangemen-
tet, og sponsoreret fiskegrej til projektet, og Johan Lynde-
rup	søgte	Friluftsråde	om	et	tilskud,	og	fik	kr.	2.500	til	ind-
køb af fiskestænger og hjul, så de unge lystfiskere kunne 
få	en	fair	chance	for	at	fange	deres	første	havørred.

Vejret var dog ikke just med de unge mennesker, for 
havørred	 vejr	 var	det	bestemt	 ikke.	 Fisk	 kom	der	nu	på	
land, og en ung knægt fik da også meget ros fra mor, for 
den	flotte	skrubbe	han	havde	fanget.	

Foreningen	var	sponser	med	sodavand	og	grillpølser,	og	
hele	flokke	havde	en	fantastisk	dag.	Foreningen	håber	på	
at	 folkene	 med	 Finn	 i	 spidsen,	 har	 mod	 på	 at	 gentage	
succesen, for kan blot enkelte af disse unge mennesker få 
lysten til at prøve igen, kan der sikkert over tid findes nye 
og	yngre	medlemmer,	der	ikke	alle	er	helt	grå	i	toppen.

SIv ved åen
At mange er grå i toppen hænger måske sammen med 
den	arbejdsindsats	der	ydes	i	foreningen.	

Gennem	de	 seneste	 år	 har	 vi	 oplevet	 et	 sandt	mare-
ridt	af	 siv	 langs	åen.	Dårligt	vandløbsvedligeholdelse	har	
skylden	for	kæmpevæksten	på	bredderne.	Nye	områder	
gror til, og i vinterens løb fyldes deres rødder med nyt 
næringsrigt	sand	og	mudder	fra	åen.	Når	varmen	vender	
tilbage, opstår der en hel skov af siv, som er ret krævende 
at	bekæmpe.	

Omkring	10	medlemmer	har	gennem	sæsonen	brugt	
rigtig mange timer med buskrydder og le, men det er helt 
uretfærdigt at dette kæmpe arbejde skal ligge på så få 
hænder, når arbejdet burde udføres af alle medlemmer 
i	fællesskab.	

Foreningen	får	hvert	år	mail	fra	medlemmer	der	er	util-
freds	med	de	høje	siv.	De	glemmer	at	de	blot	kan	kom-
mer	 forbi	 Trevad	og	 låne	en	klipper,	hvis/når	de	har	en	
time	i	overskud.	

Igen	her	har	Johan	været	ved	Friluftsrådet	og	søgt	tilskud	
til indkøb af flere klippere, og minsandten om de ikke gav 
tilsagn	igen	og	gav	kr.	5.000	til	dette	formål.	

Jeg kan da kun opfordre Johan til at skrive flere breve, 
for	han	har	da	tydeligvis	fat	i	den	lange	ende.

Med indkøb af disse nye maskiner er maskinparken ef-
terhånden ganske stor, og det vil sikker være en god ide at 
få sat tyverialarm på værkstedet, så hele herligheden ikke 
havner	på	en	anden	adresse	en	dag.

koRTSluTnInG
Nu	er	det	ikke	alt	der	ender	med	et	tilskud.	

Under årets Karup Å konkurrence havde vi trukket et ka-
bel	til	scenen	fra	vores	strømudtag	i	carporten.	Musikken	
blev	sat	til	og	der	var	godt	humør	på	pladsen.	Det	eneste	
vi manglede var en kold fadøl, og da Hancock havde leve-
ret	øllet	dagen	før,	blev	anlægget	rigget	til.	

Da	 øllet	 skulle	 skænkes,	 forsvandt	 musikken.	 En	 kort-
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slutning i foreningens kabelnet, havde brændt hele det 
lejede musikanlæg af, og den omkostning kom vi selv til 
at	hænge	på.	Det	blev	heldigvis	ikke	så	dyrt	som	vi	havde	
frygtet,	og	regningen	på	kr.	4.000	blev	hurtigt	betalt.

Da der nu var fokus på el-sikkerheden, og 3 elektrikere 
på pladsen ikke kunne finde fejlen, blev det bestemt at 
udskifte hele den gamle el-tavle i kælderen i Margrethe 
Westrings	Hus.	Vi	kunne	ikke	leve	med	at	dette	kunne	ske	
igen, med risiko for at foreningens overnattende medlem-
mer	brændte	 inde.	Derfor	er	der	nu	opsat	en	hel	ny	el-
tavle	med	automatsikringer	og	fejlstrømsrelæ.

JuBIlæuM  
Den	1.	juli	1926	blev	LFSO	en	realitet	ved	den	stiftende	
generalforsamling.	 Det	 var	 så	 ensbetydende	 med	 at	 vi	
samme	dag	i	år	kunne	fejre	foreningens	90	års	jubilæum.	

Det blev bestemt at weekenden efter Karup Å konkur-
rencen	var	dagen	hvor	dette	skulle	festligholdes.	

Det skulle ikke være noget stort og flot, men bare en 
markering af at vi var her endnu, og at foreningen gerne 
ville	se	dem	der	havde	tid	til	at	kikke	forbi.	

Uheldigvis havde vi ramt en af de dage hvor himmel og 
jord	til	 tider	stod	i	et.	Det	var	godt	at	der	var	dækket	op	
indendørs, så alle kunne sidde i tørvejr og nyde den hel-
stegte	pattegris	og	kaffe	med	den	hjemmebagte	kringle.

Foreningen	havde	frabedt	sig	gaver	i	forbindelse	med	ju-
bilæet, men historiske ting fra foreningen tid langs åen og 
ting	der	kunne	relateres	til	Karup	Å,	havde	stor	interesse.

Det er ingen hemmelighed at foreningen har planer om 
at	udgive	en	bog	om	10	år,	når	foreningen	fylder	100	år,	
så alt nyt fra foreningens virke gennem de mange år har 
stor	interesse.

GunnaRS pladS
Der	var	nu	også	lidt	alvor	i	dagens	program.	

Den	P-plads	som	Gunnar	Høst	med	andre	var	startet	på	
i	foråret	2015,	havde	ligget	stille	en	tid,	indtil	vi	i	bestyrel-
sen fik afklaret om vi kunne være bekendt at lave P-plads 
på	området,	eftersom	Gunnar	døde	der	under	rydnings-
arbejde.	

I bestyrelsen blev vi dog enige om at det eneste rigtige 
var	at	færdigøre	det	projekt	Gunnar	var	startet	på.	

Hen	 over	 sommeren	 2016	 blev	 pladsen	 gjort	 færdig	
med stor hjælp fra foreningens naboer på Møllevej, og 
jubilæumsdagen	var	en	oplagt	dag	til	at	få	pladsen	indviet.	

Det	var	helt	naturlig	at	det	skulle	være	Gunnars	hustru	
og	familie	der	skulle	stå	for	selve	indvielsen.	

Gunnar	har	altid	ydet	en	kæmpe	indsats	for	foreningen,	
og	der	kunne	ikke	sættes	et	flottere	punktum	for	Gunnars	
virke.

aRBeJdSholdeT
Arbejdsholdet i foreningen har igen i år ydet en kæmpe 
indsats,	og	de	er	trofaste	og	kommer	næsten	hver	onsdag.	
Vi skylder dem stor tak, for det er deres fortjeneste at om-
rådet ser så indbydende ud og at alle bygninger er så flot 
vedligeholdte.	

Langs	åen	er	der	udlagt	50	meter	nyt	spang	på	de	bløde	
steder,	 og	der	er	 fremstillet	50	meter	mere,	 som	gerne	
skal	være	på	plads	inden	1.	marts.	

Alle de mange meter spang er fremstillet af foreningens 

medlemmer hos TBS, hvor Niels Thomsen har åbnet dø-
rene	til	deres	professionelle	udstyr.

SkaRv
Der er altid masser af opgaver der skal løses gennem en 
sæson,	og	en	af	dem	er	reguleringen	af	skarv.	I	foråret	var	
foreningens skarvjægere igen på plads ved å-mundingen, 
og selvom de efterhånden har tyndet godt ud i smolt-ty-
vene, så blev der igen i år nedskudt en hel del, så de små 
fisk	kan	få	en	fair	chance	for	at	komme	ud	på	dybt	vand.	
Det er en kold hyre at stå ved å-mundingen og vente på 
at	skarverne	eventuelt	dukker	op.	Det	gør	de	nemlig	ikke	
hver	dag.	Set	 i	det	 lys,	kan	vi	kun	 rose	 jægerne	 for	den	
store	indsats	de	har	ydet.

SæleR
Det er nu ikke kun skarverne der gør et indhug i åens 
havørreder.	Igen	i	år	har	sælerne	været	på	turne´	i	åen,	og	
tilmed i stort antal 

Den gamle reguleringstilladelse var desværre udløbet, 
og	 KAAS	 fik	 den	 ikke	 fornyet.	 For	 at	 undgå	 at	 sælerne	
trænger op i åen, må vi derfor prøve at gå nye veje, og for-
søge	at	lave	spærringer	de	ikke	kan	passerer.	Om	dette	er	
muligt er uvis, men da sælerne laver ret stor skade oppe i 
åen,	så	bør	der	findes	en	løsning.

kaRup å FoRManden 
Sidste efterår døde Karup Å Sammenslutningens formand 
Mogens	Thomassen.	Mogens	havde	siddet	på	formands-
posten	i	næsten	30	år.	

Det var helt uvirkeligt og uforståeligt at Mogens skulle 
dø af de komplikationer der opstod, efter at have brækket 
et	ben.

Vi var mange der tænkte? – hvad gør vi nu? og ingen 
var	i	tvivl	om	at	det	var	en	post	det	var	svært	at	besætte.	

Der er kun ganske få medlemmer langs Karup Å der har 
de kvaliteter der skal til og det kendskab til Karup Å der er 
nødvendigt.	

Valget	faldt	på	Carsten	Fomsgaard	
Carsten er i manges øjne den helt rigtige person til for-

mandsposten,	og	han	er	kommet	rigtig	godt	i	gang.
Carsten har fået få styr på økonomien, og kan han spare 

en	krone,	bliver	der	sparet	en	krone.	
Alle møder i KAAS er flyttet til Spinders Hus for at mi-

nimere udgifterne, og alle foreningers betaling til KAAS er 
kikket	efter	i	sømmene	og	sat	ned.	Der	er	mange	andre	
opgaver	Carsten	skal	have	styr	på,	og	han	er	godt	på	vej.

Fra	LFSO	vil	vi	gerne	ønske	Carsten	pøj	–	pøj	med	det	
store	arbejde,	og	håbe	på	at	alle	medlemmer	af	LFSO	vil	
give	Carsten	den	hjælp	han	evt.	får	brug	for	fremover.	

caRdInalen
Et	af	foreningens	ansigter	udadtil	er	klubbladet	Cardinalen.	
I	2015	gik	vi	fra	3	numre	om	året	ned	til	2,	fordi	mængden	
af	stof	til	bladet	blev	for	lille.	Det	går	desværre	stadig	den	
gale vej, og det er ikke meningen at bestyrelsen, samt et 
mindretal af foreningens medlemmer skal holde liv i et 
blad, som gerne skulle afspejle alle foreningens medlem-
mers	aktiviteter.

Det	 bør	 ikke	 kun	 være	 på	 Facebook	 at	 alle	 jeres	 fine	
oplevelser	bliver	delt,	og	jeres	flotte	fotos	bliver	brugt.	
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Husk at vi alle har et ansvar for at Cardinalen forbliver 
Danmarks	flotteste	foreningsblad.

Foreningens	hjemmeside	er	efterhånden	der	de	fleste	
informationer	kommer.	Derfor	er	det	også	vigtigt	at	vi	føl-
ger med i hvad der sker på hjemmesiden og i foreningen 
hen	over	året.

Nu	er	det	 ikke	fordi	 jeg	vil	afskaffe	Facebook,	for	rigtig	
mange	medlemmer	benytter	sig	af	Facebook,	og	det	er	et	
ret	hurtigt	medie	når	en	information	skal	ud.	

Jeg tror at rigtig mange af foreningens medlemmer sæt-
ter	stor	pris	på	den	grødeopdatering	der	netop	er	på	Face-
book,	og	som	opdateres	af	mange	 lystfiskere	 langs	åen.	
Jeg kan kun opfordre alle som ofte kommer ved åen, om 
at skrive en statusopdatering, så dem der ikke lige bor i 
nærområdet, ikke behøves at køre den lange vej, hvis åen 
er	helt	grøn.

GRØden
I flere år har kommunernes grødeklipning langs åen været 
mangelfuldt, så derfor blev der i år afsendt en klage til de 
ansvarlige	kommuner.		

Årets sidste grødeklipning blev derfor kontrolleret og 
godkendt af KAAS, og vi håber alle at det kan være med 
til	at	minimere	problemerne	med	det	høje	siv	til	sommer.	
Hvis	det	 igen	i	2017	bliver	et	problem,	vil	der	blive	 ind-
kaldt til arbejdsdag, hvor eneste opgave er at bekæmpe så 
meget siv vi kan nå på en dag, med det udstyr foreningen 
råder	 over.	 Det	 hele	 afsluttes	 med	 fælles	 middag	 her	 i	
Trevad.	

Også	i	år	serveres	der	gule	ærter	ved	
Karup	Å	premieren	den	1.	marts.	

Så er du i løbet af formiddagens fiskeri 
blevet sulten, tørstig eller bare trænger 
til en pause i fiskeriet eller har du ople-
velser du gerne vil dele med andre, så 
drej bilen ind til Spinder`s hus i Trevad 
og køb en portion gule ærter med 
alskens	”tilbehør”.	

Ærterne vil kunne indtages i perioden 
ca.	11.30	til	13.30.
(Tilmelding ikke nødvendig)

NB! Kl. 15.00 vil der være ind-
vejning af fisk og blive uddelt 
præmier til flotteste fisk.

Gule ærter i Trevad 1. marts
- alle er velkommen!

oveRSkud på dRIFTen
Sluttelig	 kan	vi	 se	 tilbage	på	endnu	et	godt	år	 for	 LFSO	
med	overskud	på	driften.	Flere	års	overskud,	har	nu	fået	
kassebeholdningen op på samme høje niveau som før 
foreningens	køb	af	moserne	og	bygning	af	Spinders	Hus.	
Det har gjort at vi fra bestyrelsens side er begyndt at kikke 
på	om	der	 evt.	 kunne	 være	noget	 frijord	 langs	 åen	der	
kan	købes.	

Har i som medlemmer kendskab til lodsejere der har 
jord	langs	åen,	som	ikke	er	landbrugsjord	og	som	evt.	er	til	
salg eller måske en ide til hvad vi som forening skal sætte 
nogle	af	foreningens	midler	i,	er	bestyrelsen	lutre	øre.	

Vi	vil	naturligvis	gerne	høre	 jeres	mening	omkring	evt.	
opkøb	af	jord	langs	åen,	-	jord	med	tilhørende	fiskeret.	Der	
vil naturligvis ikke blive købt noget uden generalforsamlin-
gens	tilladelse.

Tak
Sluttelig	vil	jeg	gerne	takke	jer	alle	for	2016,	–	tak	for	jeres	
indsats, jeres støtte og opbakning, og jeres hjælp uanset 
hvor	i	har	givet	en	hånd	med.	

En tak til gæsterne i Margrethes Hus for de hyggelige 
snakke og fine samvær, og for jeres hjælp her i Trevad, 
når	i	var	her.

Tak til foreningens Lodsejere og naboer på Møllevej for 
et fantastisk samarbejde og tak til alle i Karup Å Sammen-
slutningen for at vi fortsat kan stå sammen i den fælles 
opgave der er med at forbedre forholdene for åens hav-
ørreder,	 og	 sluttelig	 til	 Carsten	 Fomsgaard,	 for	 at	 samle	
tøjlerne	op	efter	Mogens.	 	

Helge 



Klubmesterskab 2017
Fredag den 19. maj kl. 16.00 til lørdag den 20. maj kl. 11.00  

på LFSO Fiskevand

LFSO

Tilmelding er ikke nødvendig. Der fiskes efter største havørred.

1. Præmie: Værdi ca. 1000 kr. og retten til at prale resten af sæsonen.

2. Præmie: Værdi ca. 500 kr.
Indvejningen foregår løbende ved klubhuset og den afsluttende indvejning er lørdag kl. 
11.00. Der er præmieuddeling umiddelbart efter.

Om fredagen er grillen tændt fra kl. 16.00 til 19.00, og der er mulighed for at købe  
pølser og brød samt øl/vand. Evt. kan man selv medbringe kød til grillen.

Hvis man er så heldig/dygtig at fange en fisk, der skal indvejes, kan man kontakte  
følgende personer:
Jesper Palm: 20 84 06 06 - Johnny Jeppesen, 23 98 07 10 - Anders Dalgaard: 30 25 16 56
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Generalforsamling 2016

lystfiskerforeningen for Skive og omegn

Referat fra ordinær 
generalforsamling
torsdag den 24. november 2016

velkomst
Helge	 Jakobsen	 bød	 velkommen.	 Han	 glædede	 sig	 over	
det	talstærke	fremmøde.	Herefter	gik	han	til	første	punkt	på	
dagsordenen.	

ad 1. valg af dirigent
Jan Pedersen blev valgt til dirigent, og han konstaterede her-
efter	generalforsamlingens	lovlighed	jf.	foreningens	vedtæg-
ter	uden	indvendinger	fra	forsamlingen.	

ad 2. Formandens beretning
Helge	fremlagde	sin	beretning.	

Herefter spurgte Jan Pedersen om der var spørgsmål til be-
retningen.	

Per Steen spurgte ind til den nye Landbrugsreform, og hvor-
for	man	ikke	høre	noget	om	det	fra	bestyrelsen.	

Erik Andersen refererede fra en biolog, som seniorklubben 
havde haft på besøg, at det ikke var et stort problem her i 
området.

Per Steen mente, at man stadig kunne have en holdning 
til	det.	

Henrik Johansen spurgte, om det ikke var en opgave for 
Danmarks Sportsfiskerforbund, og om foreningen skulle 
melde	sig	ind	i	det	igen.	

Helge svarede, at der stadig ikke var opbakning til det blandt 
lodsejerne.

Sigfred Madsen var enig med Helge i problematikken med 
lodsejerne.	

Holger Riis-Jensen spurgte ind til Big Blue projektet inde i 
Skive,	om	det	var	noget,	som	foreningen	var	involveret	i.

Helge	svarede,	at	det	stadig	var	for	tidligt	at	gå	ind	i.	

Finn	Lajgaard	spurgte	ind	til	det	nye	turistprojekt	i	Herning	
Kommune.	

Helge	svarede,	at	der	er	planer	med	det	gamle	Opticon	på	
Viborgvej, og at der er lavet en form for markedsføring på 
nettet.	

Jesper Rasmussen spurgte ind til, hvad holdningen til jord-
opkøb	langs	åen	var	blandt	medlemmerne.	

Finn	Lajgaard	mente,	at	vi	bare	skulle	købe	Karup	Å.

Finn	Madsen	mente,	at	man	skulle	overveje	at	sætte	kontin-
gentet	ned	i	stedet	for	at	købe	jord	langs	åen.	

Villy mente ikke, at der var særlig meget frijord langs med 
åen.	Og	i	øvrigt	havde	han	aldrig	modtaget	en	indbydelse	
til	jubilæet.	

Helge	svarede,	at	indbydelsen	var	lagt	på	hjemmesiden.	

Sigfred Madsen foreslog, at man indførte langtidsleje på vo-
res	fiskevand	og	brugte	overskuddet	på	det.	

Helge mente, at det ville involvere udfærdigelse af juridiske 
dokumenter, som foreningen ikke har tradition for at gøre 
med	fiskeleje.	

Herefter	blev	beretningen	godkendt.	

ad 3.  Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år 
til godkendelse

Palle	Christensen	aflagde	regnskab	for	det	forløbne	år.	

Palle Kristensen spurgte, om der var kommentar til regn-
skabet.	
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- Peder Hønholt spurgte, hvorfor man ikke lægger de to 
huses	regnskaber	sammen.	

Palle	svarede,	at	det	var	for	overskuelighedens	skyld.	

Herefter	blev	regnskabet	godkendt	af	forsamlingen.	

ad 4. Behandling af indkomne forslag.
Jan Pedersen læste forslaget op:

Vi vil gerne stille nedenstående forslag til afstemning på 
generalforsamlingen den 24. november 2016.

LFSO opsiger aftalen med LF 1926 vedrørende medfisker-
ret på Zone 2B og 1A fra starten af fiskesæsonen 2017.

På vegne af medlemmerne:
Claus Jørgen Andersen medlemsnr. 4819
Allan Jakobsen, medlemsnr. 46618
Hans Jørn Christensen, medlemsnr. 34162
Holger Riis-Jensen, medlemsnr. 20725
Per Steen Pedersen, medlemsnr. 27095 

Allan	Jakobsen	forklarede	forslaget	via	powerpoint.	

Herefter	kunne	der	stilles	spørgsmål.	

Villy	spurgte	ind	til	LF1926s	fiskevand	i	zone	5.
Erik Andersen mente ikke, det ville flytte særlig mange fi-
skere	fra	zone	4.	
Henning Larsen mente ikke, der var mange fiskere i Åkjær, 
og	Henning	mente	heller	ikke	det	ville	flytte	mange	fiskere.	
Helge Jakobsen svarede, at det var bestyrelsens holdning, 
at vi skulle fortsætte med at leje fiskevandet ud, da det er 
en gammel aftale, der er indgået, og at vi altid har haft et 
godt	samarbejde	med	LF1926.	
Allan	Jakobsen	forstod	ikke,	at	forholdet	til	LF1926	er	mere	
end	et	lejer/udlejer	forhold.	
Jan	Pedersen	nævnte,	at	 LF1926	vist	 var	den	sidste	 for-
ening	ved	Karup	Å,	der	stadig	er	medlem	af	forbundet.
Jesper	Palm	mente	ikke,	vi	skulle	lukke	os	om	os	selv.	
Jesper Rasmussen kunne ikke se fordelene ved at udleje 
fiskevandet.	
Per Steen argumenterede for at det skulle give mere fiske-
vand	til	vore	egne	medlemmer.	
Johan Lynderup mente heller ikke der var mange fiskere 
på	vandet.	
Jesper Rasmussen spurgte ind til, hvad vi får ud over good-
will	for	at	leje	det	ud.
Jens Peter Madsen opfordrede til, at man kunne bede om 
at	få	en	benyttelsesrapport	fra	LF1926
Helge sagde, at det fik han allerede, og de fiskede der ikke 
særlig	meget.	
Peder Hønholt syntes, det er fint, at når der er venteliste i 
LFSO,	at	man	så	kan	melde	sig	ind	i	en	anden	forening	og	
fiske	i	Karup	Å.	
Per Steen ville gerne minde om, at det handlede om at få 
råderet	over	eget	fiskevand.	
Henrik Johansen syntes også, det var godt, at der er mu-
lighed for at komme til at fiske ved Karup Å, når der er 
venteliste	i	LFSO.

Sigfred opfordrede til afstemning, da der var for mange 
forskellige	opfattelser	af,	hvor	mange	der	fisker	i	Åkjær.	
Thomas	Pasgaard	opfordrede	til	rummelighed.
Jan	 Fisker	 opfordrede	 også	 til	 rummelighed,	 da	 han	 var	
ligeglad med hvilket mærke, der sad på hans medfiskers 
kasket,	så	længe	de	opførte	sig	ordentligt	langs	åen.
Jesper Rasmussen opfordrede til rummelighed blandt 
begge	foreninger,	og	at	LF1926	også	burde	tilbyde	LFSO	
medfiskeret.	
Villy mente også, det var godt, at der var andre muligheder 
for at komme til at fiske ved Karup Å, når der er venteliste 
i	LFSO.
Ole	Sørensen	synes,	at	det	kan	være	med	til	at	profilere	
foreningen,	at	der	er	plads	ved	vores	forenings	vand.
Jesper Sørensen understregede, at det handlede om at få 
råderet	over	eget	fiskevand,	og	at	det	ikke	var	en	hetz	mod	
LF1926.	
Niels Thomsen synes, det var voldsomt at skulle tage så-
dan	en	beslutning	og	smide	LF1926	ud	henover	en	enkelt	
generalforsamling.	

Herefter	gik	generalforsamlingen	til	skriftelig	afstemning.	
Resultatet var således:
84	i	alt
14	Ja
3 blanke 
67	Nej
Og	forslaget	var	dermed	nedstemt.	

ad 5. Fastsættelse af kontingent
Palle Christensen foreslog på vegne af bestyrelsen uæn-
dret	pris	for	næste	års	kontingent.	Nemlig	1300	kr.	for	alle	
seniorer,	200	kr.	 for	alle	 juniorer	og	uændret	300	kr.	 for	
passive	seniormedlemmer.		
Forslaget	blev	vedtaget	enstemmigt	af	forsamlingen.	
 
ad 6. valg til bestyrelsen.

A. Valg af formand:
Helge	modtog	genvalg	uden	modkandidater.	

B. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Johan Lynderup og Jesper Palm blev genvalgt uden mod-
kandidater.	

C. Valg af suppleanter: 
Finn	 Pedersen	 og	 Kenneth	 Klokker	 blev	 genvalgt	 uden	
modkandidater.

ad 7. valg af revisorer.
Arne Kjølhede og Jan Pedersen blev genvalgt uden mod-
kandidater.

ad 8. eventuelt
Helge viste en klipsamling af Hans Boels fangster, fluebin-
ding	og	lakserejser.	Herefter	tog	Helge	ordet	og	holdt	en	
tale om Hans Boels store engagement og bidrag til forenin-
gen.	Herefter	udnævnte	Helge	Hans	til	æresmedlem.	
Herefter udnævnte Helge også Erik Andersen til æresmed-
lem	af	foreningen.		
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Allan Jakobsen foreslog ideen om, at man afskaffede reglen 
om	bevægeligt	nedstrøms	fiskeri.	Hvis	den	 ikke	kan	over-
holdes.

Jesper	Rasmussen	savnede	flere	kontrollører	ved	åen.	Det	
ville	være	et	godt	signal	at	sende	til	folk	ved	åen.	
Ligeledes kunne han ønske sig nogle bedre veje ud til P-
pladserne	og	evt.	nogle	nye	P-pladser	ved	åen.	

Finn	 foreslog,	at	man	 investerede	 i	et	nyt	 lydanlæg	her	 til	
Spinders Hus

Hans Kristian Boel blev udnævnt til Æresmedlem af Lyst-
fisker foreningen for Skive og Omegn under årets general-
forsamling. 
 Foto: Jesper Palm.

Erik Dalgaard Andersen blev udnævnt til Æresmedlem af 
Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn under årets ge-
neralforsamling.
 Foto: Jesper Palm.

Per Steen spurgte ind til, hvorfor Carsten Nielsen, vores æg-
gemand, ikke havde fået sin betaling for det arbejde han 
havde	udført	for	KÅS.	

Jesper Palm opfordrede til, at flere medlemmer skriver til 
Cardinalen.	

Herefter takkede Jan Pedersen for god ro og orden og er-
klærede	hermed	generalforsamlingen	for	afsluttet.	

Referant Anders Dalgaard

40 fredede havørreder
DTU	har	mærket	40	nedfaldsfisk	fra	Karup	Å	med	en	
radiochip	i	bugen,	for	at	følge	deres	adfærd	i	fjorden.	

De	40	havørreder	vil	få	fedtfinnen	klippet,	så	de	kan	
genkendes.

Radiochippen	virker	i	2	år,	og	det	er	DTU´s	ønske	at	
samle en masse data omkring havørredernes vandring 
i	fjorden.

Der	 er	 opsat	 4	 lyttestationer	 omkring	 Limfjorden,	
som samler alle data, og deres håb er naturligvis at de 

fleste	 af	 disse	40	havørreder	 beholder	 friheden	 gen-
nem	de	2	år.

Skulle du derfor fange en af disse fedtfinne klippe-
de havørreder, beder de os om at genudsætter fisken 
uskadt.

Den lille radiochip kan ikke ses, så hold øje med om 
fedtfinnen	mangler.

Karup å Sammenslutningen
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kend din bestyrelse

Formand:
Helge Jakobsen
Ulkærvej 29, 7840 Højslev
Tlf . 97 53 61 49 / 20 90 30 93
E-mail: helge-jakobsen@fiberpost .dk

Best.medlem:
Jesper Palm
Liselund 2, 7800 Skive
Tlf . 20 84 06 06
E-mail: jesperpalm1@gmail .com 
 

Best.medlem:
Peder Lundsgaard
Holstebrovej Hagebro, 272, Vrou   
7800 Skive . Tlf . 21138107    
Mail: Pederlundsgaard@mail .dk
 

næstformand:
Johan Lynderup
Ahornvænget 76, 7800 Skive        
Tlf . 96 16 50 06 / 29 80 03 51
E-mail: j .lynderup@energimail .dk

Best.medlem:
Johnny Jeppesen
Tastumvej 8, 7850 Stoholm
Tlf . 23 98 07 10
E-mail: johnnyfilthat@live .dk
 

Suppleant:
Kenneth Klokker
Røjklitvej 5, 6950 Ringkøbing    
Tlf . 24 20 74 11
Mail: kkconnection@mail .dk

kasserer:
Palle Christensen
Vestre Allé 8, 7800 Skive
Tlf .: 97 51 16 05 / 20 42 20 66 
E-mail: vestrealle8@privat .dk

Sekretær:
Anders Dalgaard 
Granvænget 49, 7800 Skive
Tlf . 30 25 16 56 
E-mail: adalgaard@gmail .com

Suppleant:
Finn Pedersen
Petravej 73, 7800 Skive
Tlf . 23 23 36 52
Mail: s .pilgaard@youmail .dk
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Fangstrapporten 2016
Fint	år	med	fine	fisk

Endnu et år er gået og endnu engang er alle data tastet ind, 
så	de	nu	kan	give	et	klart	billede	af	året	som	helhed.

Karup Å er inde i en ganske stabil periode med mange fisk 
i	åen	og	dermed	også	mange	på	land.

De lystfiskere der ofte tager en tur til åen, har fanget fint 
med	fisk,	og	med	et	snit	på	3,22	kg.	for	alle	hjemtagne	hav-
ørreder, er der også mange der har sikret sig nye personlige 
rekorder.

En	af	dem	var	Ole	Eskesen,	som	blev	årets	storfanger	 i	
LFSO.	Han	fangede	d.	7.	juli	en	kæmpe	fisk	på	hele	11,6	kg.	
på	flue,	og	fik	dermed	sin	nye	PR.,	som	han	sikkert	skal	fiske	
længe	for	at	slå.

Snitvægten	på	de	50	største	var	hele	7,72	kg.,	så	det	er	
sikkert	ikke	kun	Ole	der	fik	sig	en	ny	personlig	rekord.	

Fiskeriet	i	2016	var	koncentreret	omkring	de	3	sommer-
måneder juni, juli og august, og det er en udvikling vi har set 
gennem	nogle	år	nu.	Der	kommer	da	fine	blanke	fisk	i	april	
og maj, men fiskeriet efter grønlændere og farvede gydefisk 
i	september	og	oktober	er	nærmest	ikke	eksisterende.	Det	
er jo lidt underligt, for det var jo netop efterårsmånederne 
der	gav	de	mange	fisk	førhen.	Der	er	noget	der	tyder	på	at	
de	farvede	fisk	ikke	længere	opholder	sig	på	LFSO´s	fiske-
vand i sammen antal som tidligere, og det er desværre også 
et	problem	når	der	skal	fiskes	moderfisk.

Alt	El-fiskeri	i	Karup	Å	har	altid	kørt	i	en	4	årige	cyklus,	hvor	
der blev El-fisket fra Karup by til ned til Vridsted, samt en tur i 
Haderis	å.	Der	har	altid	været	masser	af	farvede	fisk	på	dette	
stræk, men gennem de seneste år er det blanke fisk der 

kommer	til	overfladen,	og	de	er	ubrugelige	til	avlsarbejdet.	
Der er ingen tvivl om at der i dag gydes langt oppe i å-

systemet,	 og	 i	 alle	 sideløbende.	 Det	 er	 måske	 netop	 det	
faktum at store mængder af den naturlige gydning foregår i 
de mindre sideløb, - sideløb som skal have forholdsvis høj 
vandføring	inden	havørrederne	trækker	op	for	at	gyde.	Det	
er måske i bund og grund disse fisk vi finder med elektro-
den	under	El-fiskeriet.

Nu er det så bestemt i KAAS bestyrelsen, at der ikke skal 
El-fiskes	i	en	forsøgsperiode	på	op	til	5	år.

I stedet skal pengene fra fisketegnsmidlerne som i dag 
går	til	udsætning,	konverteres	til	gydegrus.	Dette	er	ensbe-
tydende med at der hvert år i forsøgsperioden skal smides 
gydegrus	i	Karup	Å	for	omkring	kr.	300.000	pr.	år,	plus	det	
kommunerne	vil	 spæde	 til.	Der	er	 ingen	 tvivl	om	at	dette	
er et skridt i den rigtige retning, og hvis dette lykkedes, vil 
lystfiskerne langs Karup Å se en kæmpe fremgang i fiskeriet 
om	nogle	år.	

Under et møde med DTU i februar var der stor fokus på 
den naturlige gydning i Karup Å, som bestemt ikke havde 
nået	sit	max.	Det	kom	frem	at	Simested	Å	producerede	30	
gange så meget yngel som Karup Å, og hvis Karup Å kunne 
komme	op	på	samme	niveau,	ville	der	være	30	gange	så	
mange	havørreder	i	åen.	Det	er	desværre	nok	lidt	for	tidligt	
at	begynde	at	drømme	så	stort.

Indtil da må vi hellere beholde benene på jorden og kikke 
lidt	mere	på	fiskene	der	er	indrapporteret.

Allerede tidligt på sæsonen kom der en ny art på fangstsi-

En af dem der blev i åen.
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derne,	da	der	havde	været	et	udslip	fra	et	dambrug.	Grønne	
tigerørreder og smukke fjeldørreder, samt store regnbuer var 
pludselig	alm.	på	fangstsiderne.	Noget	tyder	på	at	udslippet	
kom	fra	Haderis	Å,	for	det	var	her	fangsterne	var	størst.	Des-
værre er der ikke et samlet overblik over hvor stort udslippet 
var, da mange af fiskene ikke er noteret på fangstsiderne, 
men	kun	kommer	for	dagens	lys	på	Facebook.	Der	er	noget	
helt	galt	hvis	Facebook	kommer	forud	for	den	forening	du	
er	medlem	af.

 
Jeg vil gerne gøre opmærksom på at alle har pligt 
til at skrive deres fangster på LFSO´s fangstsider in-
denfor 14 dage, og det uanset om fisken er hjemta-
gen eller genudsat. 

Lige netop her kommer der til at ske ændringer allerede fra 
den	 kommende	 sæson.	 Alle	 foreninger	 under	 KAAS	 skal 
fremadrettet indrapportere deres fangster til hjemmesider-
ne.	

Hvis KAAS på nogen måde skal have et overblik over ud-
viklingen at åens havørredbestand, skal alle fangster indrap-
porteres,	for	at	kunne	følge	udviklingen.

Udvikling eller måske mangel på samme kan vi sige om 
Jordbro	og	Vorgod	Å.	Foreningen	råder	over	noget	rigtig	fint	
fiskevand begge steder, men det er der desværre ikke så 
mange	der	har	opdaget.	Hvis	indrapporteringen	er	rigtig,	så	
ser	det	skidt	ud	med	bestanden	i	de	2	vandløb.	

Et enkelt medlem fangede dog 3 laks i Vorgod Å på en 
dag,	hvoraf	den	mindste	mistede	livet.	Diverse	videoer	på	
Youtube	 viser	 dog	 et	 helt	 andet	 billede	 af	 de	 2	 vandløb,	
og	begge	steder	koger	åen	når	der	El-fiskes.	 Jordbro	Å	er	
selvreproducerende og dette burde være en godkendelse i 
sig selv, og i Skjern Å systemet hentes en stor del af gydefi-
skene	i	Vorgod	Å.	Lad	os	håbe	at	flere	af	foreningens	med-
lemmer får øje på de muligheder der er for et godt fiskeri i 
netop	disse	to	vandløb.

Men	nok	om	det	nu. 

Resultat fra lFSo,s fiskevand 2016

 Ørred og Heraf Heraf
 laks i alt  havørred Laks

Medlemmernes hjemtagne havørreder, laks, regnbuer og 
kildeørreder 781 758 1

Antal genudsatte fisk over mindstemålet, der er noteret på 
hjemmesiden uden vægtangivelse .  286 279 3
Der er dog ingen garanti for at alle er genudsat    

I alt  1067 1037 4

Skemaet	ovenfor	viser	hvor	mange	havørreder	der	er	fanget	i	en	sæson,	incl.	dem	der	er	genudsat.

Sæsonen	 2016	 var	 ganske	 udmærket.	 Desværre	 blev	
langt de fleste fisk fanget i de 3 sommermåneder juni, juli og 
august,	hvorimod	forårets	og	efterårets	fiskeri	var	meget	stille.

Der	blev	i	alt	indrapporteret	fangst	af	1067	stk.	laks/ørred	
over	mindstemålet.
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efterfølgende er det kun de 758 havørreder, som medlemmerne har taget med hjem, der bliver brugt i 
statistikmaterialet.

Størrelse Marts April Maj Juni Juli August Sept. Okt. Total

12-13 kg .         

11-12 kg .    1     1

10-11 kg .     2    2

 9-10 kg .     1    1

 8-9 kg .   1 3 3 1 1  9

 7-8 kg .  2 1 4 16 7   30

 6-7 kg .  1 2 5 25 6 1  40

 5-6 kg .  1 9 19 31 7 1 2 70

 4-5 kg . 4 2 6 18 22 9 8 3 72

 3-4 kg . 3 1 1 8 47 23 8 4 95

 2-3 kg . 10   17 119 55 11 13 225

 1-2 kg . 13 2 2 27 69 50 15 10 188

 0-1 kg . 7   3 6 6 1 3 25

I alt 37 9 22 105 341 163 46 35 758

Snitvægt 2,05 4,73 5,03 3,67 3,37 2,82 2,9 2,51 3,22

Fangstfordeling hen over året.

Det er tydeligt at se at det var i de 3 sommermåneder at 
fiskene	blev	fanget.	En	anden	ting	skemaet	viser	er	gen-
nemsnitvægten	på	fangsterne	hen	over	året.	Når	vinteren	

slipper sit tag, og temperaturen begynder at stige, så kom-
mer	fiskene.	De	 største	 kommer	 først,	 og	 så	 falder	 gen-
nemsnitvægten	ellers	efter	maj	måned.	

Sæsonen	2016	var	noget	atypisk.	Det	var	ganske	fine	fisk	
der	kom	på	land,	og	de	havde	en	fin	snitvægt	på	hele	3,22	
kg.,	hvilket	er	det	højeste	 snit	 siden	2002,	og	det	 tredje	
højeste snit siden foreningen startede med at lave statistik 

i	1989.	Det	hænger	nu	sikkert	også	sammen	med	at	langt	
de	fleste	fisk	fanget	i	2016	er	fanget	i	de	3	sommermåne-
der,	hvor	fiskene	oftest	er	runde	og	tykke.
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vi kan se på i hvilke zoner, fiskene er fanget

Zone Antal Snitvægt Største fisk

1 27 stk . 2,79 kg . 7,6 kg .

1A 23 stk . 2,64 kg . 9,0 kg .

2A 84 stk . 2,83 kg . 10,0 kg .

2B 70 stk . 3,17 kg . 8,7 kg .

3 190 stk . 2,98 kg . 7,9 kg .

4 305 stk . 3,61 kg . 11,6 kg .

5 35 stk . 3,20 kg . 8,3 kg .

5A 22 stk . 2,89 kg . 7,3 kg .

5B  2 stk . 3,2 kg . 3,3 kg .

9 Jordbro Å 2 stk . 0,0 kg . 0,0 kg .

10 Vorgod Å 1 stk . 2,7 kg . 2,7 kg . 

Agn Antal fisk Snitvægt  Største fisk

 1991 2016 1991 2016 1991 2016

Blink 36 stk . 4 stk . 2,19 kg . 3,38 kg . 10,6 kg . 10,4 kg .

Flue 644 stk . 407 stk . 2,34 kg . 3,31 kg . 14,1 kg . 11,6 kg .

Orm 232 stk . 74 stk . 1,81 kg . 2,59 kg . 6,0 kg . 18,5 kg .

Spinner 87 stk . 110 stk . 1,77 kg . 3,23 kg . 7,5 kg . 7,6 kg .

Wobler 78 stk . 123 stk . 2,70 kg . 3,36 kg . 8,5 kg . 8,3 kg .

Til sidst kan vi se på hvilke agn, der er brugt til at fange fiskene

HØJBJERG SUPER HØJBJERG SUPER

HAGEBRO
v/Ole Højbjerg

Telf. 97 45 20 26
Åbent alle ugens dage

kl. 7.00-21.00

Fiskekort sælges.

Der er ikke den store forskel på snitvægten på de fisk der 
landes	 i	de	 forskellige	zone.	Årsagen	til	at	snitvægten	på	
fisk	 fanget	 i	zone	4	er	 lidt	højere	end	fisk	 fanget	 i	andre	
zone,	 skal	 nok	 findes	 i	 det	 faktum	 at	 enkelte	 lystfiskere	

fanger	rigtig	mange	fisk	i	zone	4,	og	at	de	genudsætter	de	
mindste.	
Totalt	er	40%	af	de	fisk	foreningens	medlemmer	hjemta-
ger,	fanget	i	zone	4.

Endnu engang var det fluefiskerne der fik flest fisk, hvilket 
godt	kan	skyldes	at	åen	er	blevet	spritklar.	Overraskelses-
momentet ved brug af store blink og woblere er efterhån-
den	borte,	når	fiskene	kan	se	fra	Fly	til	Hagebro	under	van-
det.	De	bliver	nærmest	skræmt.

Der er dog underligt nok næsten ingen forskel i snitvæg-
ten	på	de	landede	fisk.	Det	var	kun	fisk	fanget	på	orm	der	
lå	væsentligt	under	gennemsnittet.
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Genudsatte fisk henover året

procentdel af totalfangsten som er genudsat

I Karup Å bliver der efterhånden praktiseret mere og mere 
C&R,	og	det	er	bestemt	ikke	kun	små	fisk	der	genudsættes.	
Snitlængden	på	alle	genudsatte	fisk	var	53	cm.	

At lystfiskerne langs åen begynder at genudsætte en del 
af deres fangst er jo ganske glædeligt, og sikkert også en 
udvikling	der	fortsætter.

Skemaet viser hvor stor en procentdel af alle fangede hav-
ørreder	der	blev	genudsat.	Udviklingen	er	ganske	tydeligt,	
og	C&R	er	nok	kommet	for	at	blive.	I	sidste	ende	er	det	jo	
også	der	de	gør	størst	gavn.	At	genudsætningsprocenten	
er	næste	lige	så	høj	som	i	2015	kan	dog	undre,	da	der	i	
2015	blev	fanget	væsentlig	flere	fisk,	og	dermed	også	flere	
pr.	lystfisker.

I	2002	blev	8	%	af	totalfangsten	genudsat.	Det	steg	til	

14%	i	2009,	og	28%	i	20015/16.	Det	bliver	spændene	
og	se	om	det	er	en	udvikling	der	fortsætter.

Alle data fra denne rapport kan frit benyttes.

        Helge.
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Tag dit hjul med ind i 
butikken, og få spolet den 
nye prisvindende line på. 

Vælg frit mellem grøn 
eller hvid.

Længe ventet nyhed. 
Perfekt til å og kyst. 
Vælg mellem: 
9´-model, 6-24 gr.
10´-model, 8-32 gr.
10´-model, 12-48 gr.
11´-model, 16-54 gr.

Abu GArciA
Pro MAx SPin

SPiderWire SMooth 8

FenWick
ironFeAther iii

LyStFiSkerenS dAG
onsdag d. 15/3 fra kl. 9.30 til 21.00

1499,-
Vejl. pris op til

2599,- 

tiLbud

1,-
pr. meter 

tiLbud

499,-
Vejl. pris 799,- 

tiLbud

nyhed 
FrA

nyhed 
FrA

nyhed 
FrA

Let og lækkert 
spinnehjul med 
7 kuglelejer

Laxa vaders
Den populære Laxa 
vaders med laxa-
støvle.
SæT pRIS 

2350,- LPXe 2017
Kom ind i butikken og prøv 
dennye opgradering af 
Guidelines	DNA	LPXe.
Den nye switch er 
som skabt til 
Karup	Å.

FutureFly  
LED lampe  

med Toolrack
Fantastisk	lampe	med	

mange	detaljer,	bl.a	
limholder	og	magnet.

999,-
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Mit livs fisk ved den gamle 
Jægerbro
Hele familien skulle i den kommende uge på ferie, og så 
kunne det jo være rart ikke at være skydeskive for sønnens 
godmodige hentydninger til manglende evner til at fange 
fisk,	da	han	havde	 fanget	en	flot	5,9	kg´s	havørred	 først	 i	
maj.

Hvad angår mig selv, havde jeg haft en lidt uheldig start 
på sæsonen efter at have mistet et par fine fisk, og efter-
følgende var der stadig ikke kommet fisk på land, selvom 
kalenderen	sagde	først	i	juli	måned.	

Den	7.	juli	tog	jeg	derfor	en	tur	til	åen,	for	at	se	om	jeg	
kunne	være	heldig.

Da jeg nåede til Hagebro, var der til min store overra-
skelse	kun	én	bil,	og	et	kort	øjeblik	overvejede	jeg,	om	jeg	
skulle	prøve	at	fiske	her.	Men	jeg	fortsatte,	da	jeg	allerede	
hjemmefra	havde	besluttet	mig	 for	at	fiske	ved	Dueholm.	
(Heldigvis	for	det)	.

Da jeg nåede frem, var jeg den eneste som holdt på p-
pladsen,	og	havde	derfor	hele	stykket	helt	for	mig	selv.	Efter	
tjek af grej og den obligatoriske kop kaffe, faldt valget på en 
flue, bundet af Jesper Rasmussen, som før har bundet fluer 
til	mig	som	jeg	har	haft	god	held	med.	Jeg	valgte	at	begynde	
fiskeriet	 nedstrøms	 Poul	 Falkenbergs	 Bænk.	 Efter	 en	 halv	
times fiskeri, nåede jeg ned til den gamle Jægerbro, et sted 
hvor jeg tit har undret mig over, at det aldrig har lykkedes 
mig	at	fange	en	fisk.	Men	det	blev	der	nu	lavet	om	på.	Fluen	
blev lagt til modsatte side, og en svag bølge fulgte med over 
til	modsatte	brink.	Jeg	tænkte,	at	nu	var	der	nok	igen	en	fisk	
som ikke ville tage fluen, og var der ikke sket yderligere, ville 
jeg	have	skudt	fiskens	vægt	til	to	kilo.	Men	et	nyt	kast	blev	
lagt til samme sted, og i samme sekund fluen ramte vandet, 
kom der et voldsomt hug og alle kender nok den gode for-
nemmelse af, at denne fisk virkelig er godt kroget, og den 
fornemmelse	havde	jeg.	(men	herom	senere).

Fisken	begyndte	at	vælte	sig	rundt	i	overfladen,	og	heref-
ter	blev	jeg	klar	over	at	der	var	tale	om	en	stor	fisk.	Fra	Jæ-
gerbroen tog den et udløb helt ned til svinget, hvorefter den 
sprang	ovenud	af	vandet.	Her	kunne	jeg	konstatere	at	det	
VAR	en	rigtig	stor	fisk.	Fisken	begyndte	at	gå	dybt	i	randen	
på modsatte side, hvorefter den pludselig tog  et udløb ned 
mod Dueholm leg, hvilket jeg tænkte ikke måtte ske, og at 
det skulle stoppes inden den nåede legen hvor grøden står 
meget højt, for slet ikke at forstille sig at den røg igennem 
legen,	hvor	brinkerne	er	2	meter	høje,	og	hvor	der	nærmest	
kræves	en	stige	for	at	komme	ned	til	åen.	Det	lykkedes	dog	
at	få	fisken	vendt,	og	den	endte	i	svinget	igen.	Atter	prøvede	
den endnu en gang at nå legen, men jeg fik den igen tilbage 
til	svinget,	hvor	den	blev	fightet	færdig.

Stedet er et af de mest perfekte steder at håndlande en 
fisk, og jeg gik roligt baglæns og fisken fulgte pænt med ind 
over	 grøden,	 så	 den	 næsten	 var	 fri	 af	 vandet.	 Jeg	 kunne	
hurtigt mærke, at jeg ikke kunne nå rundt om haleroden 
hvorefter der blev trykket rigtigt hårdt på ydersiden af halen 

og den blev skubbet stille og roligt ind, og det var så bare 
at	tage	pristen	op	af	lommen.	Efter	aflivningen	så	jeg	til	min	
store skræk, at den perfekte krogning som jeg mente var en 
realitet,	slet	ikke	holdt	stik.	Fluen	sad	absolut	yderst	i	saksen,	
hvor	der	var	blevet	et	stort	hul.	Med	to	fingre,	kunne	jeg	lige	
løfte	fluen	ud.	(så	det	har	været	på	et	hængende	hår).	

Jeg	var	klar	over	at	fisken	måtte	veje	10	kilo	eller	mere.	
Efter	endt	vejning	og	måling	var	resultatet	97	cm.,	og	11,6	
kilo.	 Nu	 kunne	 det	 kun	 gå	 for	 langsomt	 med	 at	 komme	
ned	og	hilse	på	uge	27	holdet,	som	er	ene	af	gode	gamle	
bekendte fra åen og foreningsarbejdet gennem mange år, 
for	at	dele	glæden	med	dem.	(slet	ikke	for	at	prale	:-)	Men	
efter lang tids søgen, lykkes det mig desværre ikke at finde 
én	eneste	af	dem	–	ærgerligt.

Klokken	var	nu	ved	at	være	mange	og	jeg	skulle	hjem.	Da	
jeg igen kørte over Hagebro kunne jeg med glæde se en 
god gammel fiskebekendt, Jørgen Klokker, fiske lige neden 
for	broen.	Jeg	bremsede	så	det	nærmest	røg	fra	dækkene,	
endelig	en	som	jeg	kunne	dele	min	glæde	med.

Det var dejligt, at det det var en god fiskebekendt som jeg 
kunne	vise	min	største	fangst	gennem	40	års	fiskeri	frem	til.	
Trods det tidlige tidspunkt, ringende jeg til min søn, da han 
møder tidligt, og fortalte ham at jeg havde fanget en fisk 
på	11,6	kg.,	hvorefter	han	svarede:	Hvad	vil	du	 i	grunden	
på denne tid af dagen, men det slog ham dog, at hvor tit 
ringende	hans	far	til	ham	før	kl.	halv	seks	om	morgenen.	Da	
jeg nåede hjem, stod sønnen klar og vi glædede os over fi-
sken	og	over	vores	altid	gode	oplevelser	ved	Karup	Å.		

P.S.	 (Dejlig	 ferieuge,	 hørte	 ikke	 et	 dårligt	 ord	 om	 mine	
fiskeevner).

Knæk og bræk - Ole Eskesen
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Margrethe Westrings  
mindepokal 2016

Hvert år uddeles Margrethe Westrings Mindespokal til 
den person på arbejdsholdet der har ydet en særlig ind-
sats.

Det er arbejdsholdet selv der stemmer om hvem 
denne hæder skal tilfalde, og der var ingen tvivl om at 
det	i	2016	var	Eigil	Amlund	der	virkelig	fortjente	denne	
hæder.

Selvom	Eigil	 til	daglig	bor	 i	 Fredericia,	er	han	 trofast	
og kommer til arbejdsdag næsten hver eneste onsdag 
gennem	hele	sæsonen.

Eigil er en rigtig kammerat, og han har på rekordtid 
vundet stor respekt på arbejdsholdet og i foreningen, og 
når Eigil står i køkkenet og sørger for bespisningen, bliver 
respekten	 bestemt	 ikke	 mindre.	 Det	 gør	 vores	 maver	
heller	ikke.

Tak for din måde at være på og tak for din fantastiske 
indsats.

Helge Jakobsen

Kom ind & oplev vores 
store flue/fiske afdeling
Gode oplevelser fortjener godt udstyr.

ph-grej / ph-outdoor.dk
Nørremøllevej 109 • 8800 Viborg • Tlf. 8662 2113 

GUIDELINE

H A G L F S L O G O T Y P E

BASIC LOGOTYPE. TO BE USED AS NEGATIVE WHITE ON A BLACK OR DARK BACKGROUND

PLEASE CONTACT HAGL FS IF YOU REQUIRE ASSISTANCE OR ADVICE WITH THE APPLICATION OF THE LOGOTYPE

TEL +46 226 670 00, FAX +46 226 571 59 Salg af � skekort

1-2 side cardinal ann 13-1.indd   1 3/20/13   8:58 PM
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Bevægeligt fiskeri
På foreningens seneste generalforsamling ytrede flere 
medlemmer	sig	omkring	det	bevægelige	fiskeri.	
Reglerne	for	fiskeri	på	LFSO´s	fiskevand	er	simple	på	
dette område, da alt fiskeri skal foregå fra bredden, 
bevægeligt	med	strømmen.

Det er altså ikke tilladt at sidde på en stol og fiske, eller 
bevæge	sig	opstrøms	mens	der	fiskes.

Bestyrelsen

Så går  
jagten ind
I	hele	2016	var	der	stor	fokus	på	
signalkrebsen, - om vi måtte og i 
så fald hvordan den skulle bekæm-
pes.	Der	ligger	desværre	ikke	en	
afgørelse endnu, selvom der er stor 
velvilje	fra	flere	sider	til	at	vi	prøver.

Nu er der desværre gået politik 
i	sagerne,	og	EU	arbejder	pt.	på	
at sortliste signalkrebsen, så den 
fremover må bekæmpes med alle 
midler.
Det kommer vi desværre til at 
vente på indtil sommer, for der 
skulle gerne foreligge en afgørelse 
omkring	1.	juli.

Bestyrelsen
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VELKOMMEN TIL
JYLLANDS STørSTE

                  cENTEr
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karup å konkurrencen 
2017
KÅS inviterer igen i år til konkurrencen ”fra udspring til ud-
løb”.	Konkurrencen	løber	af	stablen	d.	11.-13.	august.	

Er	det	mon	 i	 år	 vi	 bryder	milepælen	på	100	 indvejede	
fisk?

Er	det	i	år	der	skal	en	+10	kg	havørred	til	for	at	løbe	med	
1.	pladsen?	Vi	kan	ikke	spå,	men	dog	garantere	at	vi	vil	gøre	
alt	for	at	konkurrencen	bliver	en	fantastisk	oplevelse.	

Som noget nyt i år er der mulighed for at indløse del-
tagerbevis	 på	 MobilePay.	 Nummeret	 fremgår	 på	 plakaten	
og	folderen.	Når	du	betaler	via	MobilePay	er	det	vigtigt	du	
skriver	”deltagerbevis”	under	”skriv	besked”.	Efter	betalingen	
er gennemført ligger dit deltagerbevis under ”aktiviteter” på 
MobilePay.	

Bemærk at der først er mulighed for at indløse deltager-
bevis	efter	d	1/3.	

For	 deltagere	 der	 ikke	 har	 mulighed	 for	 at	 betale	 med	
MobilePay,	 kan	man	finde	et	 girokort	på	www.karupaa.dk.																																														
Sidst men ikke mindst er der også mulighed for at tilmelde 
sig	konkurrencen	på	TØP	fredag	d.	11.	august	fra	kl.	14-16.

Overskuddet	fra	konkurrencen	går	ubeskåret	til	vandple-
jen	i	Karup	Å.	

Hvis du ikke har mulighed for at deltage i konkurrencen 
men alligevel gerne vil lave en donation til vandplejen kan 
dette	gøres	på	MobilePay.	

Vel mødt til konkurrencen.

Klubhuset er åben i tidsrummet 
kl. 09.00 – 11.00.

Uge	26	–	lørdag	den	1.	juli
Uge	27	–	lørdag	den	8.	juli
Uge	28	–	lørdag	den	15.	juli
Uge	29	–	lørdag	den	22.	juli
Uge	30	–	lørdag	den	29.	juli.

Bestyrelsen

åbent klubhus hver lørdag i juli måned

Traditionen tro holdes klubhuset åbent hver lørdag 
i	juli	måned.	Her	er	der	mulighed	for	at	komme	
og få en kop mokka og et rundstykke, købe en ny 
T-shirt med foreningslogo eller et mærke til bilen, 
eller	blot	få	en	snak.	Har	du	fanget	en	fin	fisk	i	
natten løb, vil vi gerne se den, og der er med sik-
kerhed andre der gerne vil dele din glæde ved en 
fin	fangst.



Cardinalen	•	nr.	1	•	2017		 25

P R Æ M I E R  F O R  7 5 . 0 0 0  K R

Deltag og du støtter 
arbejdet med vandløbs-
restaurering i Karup Å

VINDER 2016
Peder Lundsgaard, Skive

Havørred 8,96 kg og 83 cm
fanget på wobler

Fra udspring til udløb

KARUP Å KONKURRENCEN
11. - 13. august 2017

Betal via MobilePay

Jan Kjær, Stoholm
Havørred 9,52 kg og 90 cm
fanget på flue

VINDER 2015

Anders Dalgaard, Skive

Havørred 6,56 kg og 83 cm

fanget på flue

VINDER 2014

PRIS FOR DELTAGELSE KR. 250 - TILMELDING OG INFORMATION: WWW.KARUPAA.COM

OVERSKUDET GÅR UBESKÅRET TIL VANDLØBSRESTAURERING I KARUP Å

ARRANGEMENT- 
SPONSOR:

Åben for betaling fra 1. marts 2017: 93976303
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karup å Sammenslutningens 
generalforsamling 2017

nyt badeværelse i Margrethe 
Westrings gamle vaskekælder

KAAS generalforsamlingen var for en gang skyld lidt af et til-
løbsstykke, hvilket sikkert skyldes det indkomne forslag om 
stop	for	EL-fiskeri	i	de	næste	4	-	5	år.

Langt de fleste fremmødte syntes det kunne være spæn-
dende at følge udviklingen fremover, når åens havørreder 
skulle klare hele reproduktionen på egen hånd, og værdien 
af	ørredproduktionen	skulle	konverteres	til	gydegrus.

Der blev talt meget og mange gode forslag kom for da-
gens	lys,	men	der	var	specielt	2	herrer	der	stjal	billedet.

Lasse og Niels Barslund havde en del kommentarer, både 
til	generalforsamlingen	og	så	bestemt	også	til	hinanden.

Det kom der en masse sjov og grin ud af, og da Lasse og 

Projektet med at omforandre den gamle vaskekælder til 
et nyt badeværelse og handicap toilet er nu færdig, og re-
sultatet	er	fantastisk.

Her	er	der	lidt	billeder	fra	det	færdige	resultat.

Niels sad ved siden af hinanden, kunne jeg ikke dy mig og 
tog	derfor	et	billede	af	dem.

Den skal i også se! Helge
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aRBeJdSdaGe I lFSo
1. halvår 2017

En ny sæson for arbejdsholdet står for 
døren og der er rigelig med spænden-
de	opgaver	at	tage	fat	på.

Disse opgaver kræver en masse flit-
tige,	stærke,	idérige,	glade	og	dygtige	
folk! Alle de erfarne ”rotter” håber vi 
selvfølgelig at skulle nikke genken-
dende	til	også	i	2017,	men	samtidig	
håber og satser vi ligeledes på at se en 
masse	nye	ansigter	på	arbejdsholdet.	

Så mød endelig op på en eller flere af 
de angivne arbejdsdage og giv en hånd 
med.	Belønningen	er	et	unikt	kam-
meratskab og en masse hyggelige og 
sjove timer I godt selskab med andre 
lystfiskere med hang til store armbevæ-
gelser	og	spidse	bemærkninger.	

LØRDAGE KL. 08.00:
•	Lørdag	d.	4.	februar	
•	Lørdag	d.	4.	marts	
•	Lørdag	d.	25.	marts	

ONSDAGE KL. 18.00:
•	Onsdag	d.	19.	april	
•	Onsdag	d.	3.	maj	
•	Onsdag	d.	17.	maj	
•	Onsdag	d.	24.	maj	
•	Onsdag	d.	31.	maj	
•	Onsdag	d.	7.	juni	
•	Onsdag	d.	14.	juni	
•	Onsdag	d.	21.	juni,	
hvor vi afslutter med
grillarrangement!

VENLIG HILSEN BESTYRELSEN I LFSO

KÆRE NYE OG GAMLE KOLLEGAER 
PÅ ARBEJDSHOLDET



Seniorklubben	
SenIoRkluBBen haR haFT eT GodT oG akTIvT 
åR 2016.

Vi har haft vore obligatoriske frokoster, sommer- og jule-
frokost,	som	sædvanlig	med	god	tilslutning.	Ved	 julefroko-
sten	deltog	42,	som	nød	den	gode	mad	frembragt	af	køk-
kenholdet,	Hans	Boel,	Jørn	Kroer	og	Kurt	Juel.	Alle	var	i	godt	
humør undtagen Kurts høns, der måtte lade livet til fordel 
for	de	lækre	tarteletter,	som	holdet	bl.a.	serverede.

Under	 frokosten	modtog	Philip	 igen	 storfangerdiplomet.	
Denne	 gang	 for	 en	 monsterørred	 på	 over	 12	 kg.	 Nu	 må	
Philip snart pålægges et handicap, så der fratrækkes et par 
kg	i	vægten	på	hans	fisk.

Vi har haft nogle gode fællesture til vor hjemlige Karup Å, 
bl.	a.	til	Sdr.	Resen.	Derudover	en	tur	til	Gudenå	med	god	
tilslutning,	men	 ingen	fisk.	Samme	resultat	fik	vi	af	en	 tur	
til	Kolindsund,	som	havde	samlet	en	lille	flok	deltagere.	Vi	
havde en god tur og fik et godt indtryk af naturen i det ind-
dæmmede	landskab.

En makreltur til Hanstholm samlede kun få deltagere, men 
i skønt sommervejr og med forrygende godt fiskeri blev det 
en	kæmpesucces,	som	sikkert	vil	samle	flere	næste	år.

En efterårstur til Rimmer Strand blev en stor succes for 
Oluf	Cramer,	der	som	den	eneste	fangede	en	fin	stor	havør-
red.

Julefrokosten.

Tur til gydebanker.
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Fællestur til Sdr. Resen.

Storfangerdiplomet gik igen til Philip Knudsen.

I forbindelse med vore faste klubmøder har vi haft nogle 
arrangementer: I november havde vi besøg af Jakob Larsen, 
som	er	biolog	og	arbejder	ved	Holstebro	Kommune.

Han fortalte og viste billeder fra sit arbejde med at for-
bedre	 forholdene	 i	 kommunens	 vandløb,	 bla.	 Storåen	 og	
Karup	Å.	Det	var	et	særdeles	spændende	arrangement,	som	
blev	fulgt	med	stor	interesse.

Før	 januarmødet	 tog	Einer	Olesen	en	flok	 interesserede	
med	til	Haderis	Å	og	flere	tilløb	for	at	se	på	gydebanker.	Vi	
kunne se, at der havde været og stadig var vældig aktivitet 
på	bankerne.	Einer	har	selv	været	med	til	at	etablere	mange	
af gydebankerne og gør stadig meget ud af at vedligeholde 
dem.

Seniorklubben påtager sig stadig en del opgaver for for-
eningerne,	bl.a.	med	klipning	af	åbredden,	vedligeholdelse	
af	bygninger	m.m.	og	løsning	af	gydebanker,	men	naturligvis	
har mange medlemmer en alder og et helbred, der sætter 
nogle	grænser	for	de	fysiske	udfoldelser.

I en klub som vores er det uundgåeligt at vi mister med-
lemmer	 for	 altid.	 I	 år	 var	det	Bengt	Sørensen,	den	gamle	
smed	 fra	 Fly,	 der	 meldte	 sig	 ud	 for	 stedse.	 Det	 er	 svært	
at acceptere, men vi ved jo, det er naturens gang og må 
så glæde os over, at nye jævnligt melder sig ind og holder 
klubben	levende.
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el-fiskeri 2016
Ja	2016	skulle	så	blive	den	sidste	gang	i	en	årrække	vi	skulle	
el-fiske.	I	en	årrække	skal	vi	ikke	el-fiske,	om	det	er	klogt	el-
ler	ej	vil	tiden	vise.	2016	blev	igen	et	år	med	mange	fisk	og	
fangster,	så	det	var	med	stor	optimisme	at	vi	gik	i	gang.	Men	
det helt store boom af fisk var der nu ikke, men der kom da 

fisk	på	land.	Vi	ville	i	år	prøve	at	sortere	fiskene	ude	ved	åen,	
for	ikke	at	få	umodne	fisk	med	hjem	og	det	gik	meget	godt.	
Der var ikke mange af de fisk vi fik med hjem der ikke var 
stryge-klar.	Den	3.	dec.	sprang	vi	over	strygningen.	Så	den	
10.	dec.	blev	der	strøget	og	vi	nåede	op	på	10	liter.	Den	17.	
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Foto: Jesper Palm
Foto: Jesper Palm

Foto: Jesper Palm

dec.	tog	vi	så	de	sidste	fisk	der	gik	i	karrene	og	nåede	op	på	
12,3	 liter,	hvilket	er	nok	 til	at	opfylde	udsætningsplanerne	
og	vi	blev	derfor	enige	om	at	stoppe	for	i	år.	Fiskene	kom	
tilbage	til	deres	rette	element.	Alt	 i	alt	et	nemt	år,	næsten	
ingen	fisk	gik	til	i	processen,	så	det	var	super.	Lige	nu	er	æg-

gene ved at modnes og blive til øjenæg som vi så sender 
op	til	klægning	hos	Peter	Holm.	Et	stort	tak	til	ham	for	alle	
de	fine	fisk	han	har	lavet	til	os.	Men	nu	er	det	slut.	Tak	til	alle	
dem	der	igen	i	år	hjalp	til.	Knæk	og	bræk	i	2017.

     Med lystfiskerhilsen Johnny
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En uventet god start
Starten på mit fiskeri ved Karup Å er gået over alt forvent-
ning, og det er lige før at jeg må knibe mig i armen for at se 
om	det	bare	en	drøm.	

Jeg	vil	lige	starte	med	at	præsentere	mig	selv.	Jeg	hedder	
Brian	Vargas	Møller-Iversen,	38	år	og	har	fisket	det	meste	
af	mit	liv.	Det	har	dog	oftest	været	søernes	rovfisk	der	har	
stået for skud, samt de seneste år har karpefiskeriet taget 
det	meste	af	min	tid.	Jeg	har	derfor	aldrig	rigtig	været	vant	
til	at	fiske	i	strømvand.	Mit	medlemskab	af	LFSO	har	været	
lidt tid undervejs, da jeg de sidste to år egentlig har tænkt 
på	det,	men	ikke	fik	noget	gjort	ved	det.	Da	sommerferien	
nærmede	sig	i	år,	så	tænkte	jeg	at	nu	skulle	det	altså	være.	
Jeg fik mig meldt ind og samtidig begyndte jeg at sætte mig 
ind	i	fiskeriet	i	åen.	Jeg	er	så	heldig	at	kende	Jesper	Palm	og	
Peder Lundsgaard fra andre sammenhænge, så det var jo 
meget naturligt først at hive fat i dem og høre om de kunne 
hjælpe.	De	var	begge	meget	venlige	og	hjælpsomme	og	vi	
kørte	både	rundt	og	kiggede	på	de	forskellige	zoner	og	fik	
fisket	lidt.	Men	vigtigst	af	det	hele	er,	at	jeg	kunne	komme	
af med alle mine spørgsmål og kunne få lidt guidning som 
gav	mig	en	god	basis	viden	for	at	starte	fiskeriet	i	åen.	De	
nævnte begge også muligheden for at få en guidet tur for 

nye	medlemmer	med	 Johnny.	Og	da	 jeg	 havde	 været	 af	
sted med de to kontaktede jeg Johnny og vi fik hurtigt lavet 
en	aftale	om	at	mødes	ved	klubhuset	en	af	de	næste	dage.	
På dette tidspunkt havde jeg kun været medlem af forenin-
gen	små	to	uger.

Jeg mødtes med Johnny ved klubhuset en onsdag kl 
16.30	og	efter	 lidt	 snak	begav	 vi	 os	mod	åen.	Min	 stang	
blev rigget til og mens vi gik langs åen gik snakken omkring 
fiskeriet.	 Johnny	er	utrolig	god	 til	 at	 forklare	på	en	simpel	
måde hvordan og hvorledes man skal kigge efter fiskenes 
standpladser og hvordan det kunne være en god ide at fiske 
dem.	Vi	brugte	forholdsvis	lang	tid	ved	det	første	sving	på	
at	snakke	om	taktikken	osv.	Der	blev	selvfølgelig	også	fisket,	
men det var mere sådan eksemplariske kast til de forskel-
lige	steder	Johnny	forklarede	der	ville	være	gode	at	affiske.	
Efter	ca	en	halv	times	tid	når	vi	til	andet	sving.	Her	forklarer	
Johnny at han aldrig selv har fanget noget før, men det bur-
de være et godt sving for spinnefiskere og der burde kunne 
stå	nogle	fisk	her.	Efter	en	god	anvisning	af	hvor	 i	svinget	
fiskene burde stå, så blev der igen kastet et par kast de 
forskellige	steder.	Her	sker	det	helt	utrolige	så,	en	fisk	hug-
ger	på	spinneren	i	andet	kast.	Jeg	tror	vi	begge	er	ret	over-
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raskede	og	jeg	går	nærmest	en	smule	i	panik.	Fighten	
går i gang og Johnny springer ned i vandkanten og 
gør klar til at nette fisken når engang den er blevet 
træt.	Jeg	har	aldrig	nogensinde	været	så	nervøs	i	en	
fight	før	og	benene	nærmest	ryster	under	mig.	Jeg	
løsner bremsen en del i starten for denne fisk må 
bare	ikke	mistes.	På	et	tidspunkt	kommer	fisken	til	
overfladen og jeg kan høre at Johnny råber at det 
er	en	stor	fisk.	Det	var	både	godt	at	vide,	men	det	
gør	mig	ikke	ligefrem	mindre	nervøs.	Efter	mange	
gode udløb, så begynder fisken heldigvis at blive 
træt	og	til	sidst	kan	Johnny	tage	den	med	nettet.	
Hold op en dejlig følelse og jeg kan næsten ikke 
fatte at det er lykkes at fange en stor havørred 
her	 så	 tidligt	 i	min	 tid	 ved	åen.	Vi	bliver	enige	
om at stoppe turen for nu, da adrenalinen bare 
suser	gennem	kroppen	på	mig.	Vi	kører	i	stedet	
op til klubhuset for at få vejet og målt fisken, 
samt få vist den lidt frem for de andre lystfi-
skere	der	er	deroppe.	Fisken	viser	sig	at	være	
5,75	kg	og	76	cm.	Det	må	da	siges	at	være	
den	mest	perfekte	afslutning	på	en	guidet	tur.

Jeg ville egentlig have fisket hele aftenen 
igennem efter den guidede tur med Johnny, 
men med den store fisk på land, så bestem-
mer	jeg	mig	nu	for	at	køre	en	smut	hjem	og	få	aftensmad.	
Jeg når lige at holde ind på vejen og vise den flotte fisk til 
Jesper	Palm.	Efter	aftensmaden	så	kan	jeg	godt	mærke	at	
jeg egentlig gerne vil af sted igen og få afprøvet nogle af alle 
de	ting	jeg	har	lært	fra	den	tre	gutter	der	har	givet	mig	råd.	
Jeg	kører	derfor	ud	til	zone	tre	og	får	rigget	stangen	til	igen.	
Det første stykke hen mod første sving bliver brugt på lige at 
gå	og	øve	kaste	en	del	og	efter	ca	20	minutter	når	jeg	svin-
get.	Det	er	et	sving	Jesper	havde	nævnt	kunne	være	rigtig	
godt,	og	i	3.	kast	så	mærker	jeg	et	ordentlig	hug.	Jeg	er	slet	
ikke i tvivl om at der er liv for enden af linen, da fisken hop-
per over vandet og bagefter pisker vandet nærmest til skum 
i	overfladen.	Jeg	når	at	tænke	flere	gange,	at	den	her	får	jeg	
ikke	på	land.	Men	krogholdet	holder	og	efter	nogle	udløb,	så	
kan	jeg	nette	fisken	på	det	lave	vand.	Det	er	en	lidt	tyndere	
fisk	end	den	jeg	fangede	tidligere	på	dagen.	Da	jeg	fik	den	
vejet,	så	sagde	vægten	4,08	kg	,	men	længden	var	akkurat	
den	samme	som	fisken	tidligere,	altså	76	cm.	Jeg	bestemte	
mig	for	at	køre	hjem	efter	den	vildeste	dag	i	mit	fiskeliv.	Jeg	
havde svært ved at sove da jeg kom hjem i seng og havde 
svært	ved	at	forstå	at	det	virkelig	var	sket.	Ren	fiskelykke.

Jeg var også af sted de næste par dage, men det var først 
lørdag	at	der	 skete	noget	 igen.	De	andre	dage	havde	 jeg	
fisket om aftenen, men denne gang valgte jeg en morgen-
tur, da jeg vidste der ville være åben klubhus op af formid-
dagen.	Efter	at	have	fisket	siden	kl	4	uden	at	mærke	noget,	
så tænkte jeg at jeg lige ville køre op og prøve samme sted 
som	jeg	fangede	fisk	nummer	2	om	onsdagen.	Da	jeg	er	
ved at være nede ved svinget, så ser jeg Jesper Palm og 
to	kammerater	ankomme	ved	parkeringspladsen.	De	dytter	
og	jeg	får	lige	hilst	på	dem.	Da	jeg	kommer	til	stedet	hvor	
jeg	har	fanget	før,	så	kaster	jeg	igen.	I	3.	kast	er	der	fast	fisk	
igen.	Jeg	kan	næsten	ikke	tro	det.	Det	er	helt	uvirkelig	at	jeg	
allerede	har	fisk	på	igen.	Desværre	er	lykken	kort,	da	fisken	
efter	ca	15	sekunder	får	revet	sig	løs.	Ej	hvor	ærgerligt	og	
jeg prøver selvfølgeligt at kaste til den igen, men den vil 

ikke	mere.	Jeg	må	indse	at	jeg	ikke	får	den	
denne	gang	og	må	gå	videre.	Efter	at	have	fisket	lidt	læn-
gere	ned	af	åen	i	ca	15	minutter,	så	kommer	jeg	dog	i	tanke	
om	noget	flere	af	de	andre	har	sagt.	Nemlig	at	hvis	en	fisk	
ikke	vil	hugge,	så	vent	gerne	et	stykke	tid	og	prøv	så	igen.	
Jeg bestemmer mig derfor til at gå tilbage og se om nogle 
af de andre går på strækningen, for hvis de ikke gør, så vil 
jeg	give	det	et	forsøg	igen.	Heldigvis	for	mig	er	strækningen	
fri, da Jesper og de to andre er gået modsatte vej fra parke-
ringspladsen.	Jeg	går	hen	i	svinget	og	kaster	en	7-8	gange	
uden	held.	Jeg	tænker	ved	mig	selv,	at	det	skal	bare	være	
løgn.	Jeg	sætter	derfor	en	helt	anden	spinner	på,	som	er	i	
meget	aggressive	neon	farver.	Den	må	da	kunne	provokere	
sådan	en	fisk.	Og	i	første	kast	er	der	hug!	Det	var	altså	lige	
det	der	skulle	til.	Men	efter	at	den	fik	revet	sig	fri	første	gang,	
så kunne jeg godt mærke at jeg var meget nervøs for at det 
skulle	 ske	 igen.	 Så	 fisken	blev	 fightet	meget	 forsigtigt,	 da	
jeg	ikke	skulle	risikere	noget.	Heldigvis	gik	alt	efter	planen	
og	fisken	kunne	nettes.	Jeg	skyndte	mig	tilbage	til	bilen	og	
fik ringet til Jesper, så han kunne komme og hjælpe med et 
billede.	Efter	endt	fotosession,	så	gik	turen	til	klubhuset	og	
til	rundstykker.	Fisken	blev	vejet	til	5,5	kg	og	målte	hele	78	
cm.	Sikken	en	fisk!	

Jeg kan endnu slet ikke forstå at min start på fiskeriet i 
åen	har	været	så	god.	Det	bliver	uden	tvivl	3	døgn	som	jeg	
altid	vil	huske.	Jeg	vil	gerne	sende	en	stor	tak	til	de	3	der	
har hjulpet mig så godt på vej, nemlig Jesper Palm, Peder 
Lundsgaard	og	Johnny.	Samt	også	en	hilsen	til	de	folk	jeg	
allerede	har	mødt	ved	åen.	Man	føler	sig	som	ny	lystfisker	
meget velkommen og jeg ser frem til mange gode timer 
ved	åen	i	fremtiden,	og	forhåbentlig	også	en	fisk	i	ny	og	næ.	

Brian Vargas



Så forandret og dog sig selv 
– Jordbro å
Jeg	har	hidtil	nærmest	betragtet	LFSOs	2	stykker	ved	Jord-
bro	Å	som	mit	private	fiskevand.	Nogle	år	har	der	kun	været	
mine fangster i årets fangstoversigt, men der har nu også 
været spor på bredden fra andre lystfiskere, især på det 
øverste	stykke.	Det	er	smukt,	varieret,	med	godt	fald,	men	
jeg	har	ikke	fanget	meget	der.	Det	nederste	stykke	ved	Sdr.	
Ørum er derimod stærkt reguleret, med ringe fald og van-
skeligt	 at	 færdes	 ved	 i	 den	 vanddrukne	 eng.	 Til	 gengæld	
har det kastet gode oplevelser af sig, når man er kommet 
på	rette	tidspunkt	med	mange	havørreder	til	stede.	Jeg	var	
der	sidst	i	foråret	2015,	men	havde	dog	en	dårlig	oplevelse	
ud	af	det.	Vandet	stod	højt	i	engen,	så	bølgerne	forplantede	
sig	ud	i	åen	ved	den	mindste	bevægelse.	Det	fik	mig	til	at	
overveje,	hvorfor	jeg	var	medlem	af	LFSO:	det	var	jo	for	at	få	
svinget	2-håndsfluestangen,	så	jeg	havde	et	rimeligt	niveau	
til	årets	fiskemæssige	højdepunkt-	en	uges	fisketur	til	Orkla	
i	Norge.

Jeg har fået god valuta for kontingentet de to sidste år ved 
at fiske flittigt i Karup Å i juli måned, men har så til gengæld 
ikke	været	ved	Jordbro	Å	siden.	Karup	Å	var	min	barndoms	
drømmerige, den øvre del var indenfor cykelafstand fra mit 
hjem.

Den	1.	oktober	kørte	jeg	fra	Horsens	til	Karup	Å.	Jeg	vidste	
godt, at det var grødeskæringstid, men der bliver vel ikke 
skåret om lørdagen, så der kunne vel fiskes? Ved Vridsted 
kørte	jeg	ned	til	åen.	Der	holdt	et	par	fiskere,	men	fluefiskeri	
var	 i	hvert	 fald	 ikke	sagen.	 Jeg	satte	 så	kursen	mod	 Jord-
bro	Å,	øvre	stykke.	Der	så	afgjort	 ikke	overrendt	ud	–	det	
var	åbenbart	mest	jægere,	der	færdedes	der.	Da	jeg	parke-
rede på højdedraget over åen, så jeg straks ud over en stor 
vandflade	nordøstpå.	Jeg	fiskede	et	par	timer	på	stedet.	Der	
var lige skåret grøde, og der flød endnu rester, men fiskes 
kunne	der.	Næsten	alle	skjulesteder	var	væk	og	fisken	der-
for	sky.	Jeg	fiskede	med	en	lille	flue	med	chartreusefarvet	

Afløb fra østlige engsø.
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Nordende af engsø, set mod Bjerget.

Sydspids af engsø set fra øverste stykke.

P-plads ved betonbro.

Infotavle ved P-plads.

hackle,	sort	vinge	og	rød	hale.	Jeg	genudsatte	4	bækørreder	
i	mindre	udgaver	og	mistede	et	par	lidt	større	fisk.	Jeg	hilste	
på	isfugle,	der	passerede	både	enkeltvist	og	parvist.	Isfuglen	
er så afstikkende fra de ellers diskrete farver, som det meste 
af faunaen har, at man uvægerligt bliver i godt humør af at 
se	den.	Imens	funderede	jeg	over,	hvorfor	der	absolut	skal	
spenderes skattepenge på grødeskæring, når man nu ved, 
at der er tale om naturødelæggelse med en vandstands-
sænkende	virkning	på	2-3	uger.	Det	fremgår	klart	af	under-
søgelser.	Prøv	at	google	på	grødeskæring	og	læs	nogle	af	de	
seriøse	artikler	derom.	Der	er	mange	steder,	hvor	man	er	
holdt	op	med	grødeskæring.	Hvor	ville	det	være	velgørende,	
hvis man begrænsede det til de steder, hvor det kan være 
nødvendigt, fordi man har rettet vandløb ud og nu står med 
alt	for	hurtig	tilstrømning.	Hvad	med	at	prøve	at	springe	over	
et enkelt år på steder, hvor lodsejerne ikke har ophævelser 
derved? Så kunne man måske se, at der er tale om spildte 
penge.

Efter en let aftensmad på skrænten over åen kørte jeg til 
Sdr.	Ørum-stykket.	Jeg	var	spændt	på,	om	man	overhovedet	
kunne	fiske	der.	Jeg	parkerede,	hvor	jeg	plejer	på	østsiden	
af	åen	efter	at	have	passeret	en	lille	betonbro.	Der	var	san-
delig sket forandringer! Der var nu et vådområde mellem 
landsbyen	og	åen	og	et	meget	større	øst	for	åen.	Diget	var	
fladet ud, pumpestationen væk, og der var anlagt en sti 
langs	med	åen.	Der	var	en	udmærket	informationstavle	om	

projektet.	 Jeg	 riggede	 til	 og	 travede	nordpå	 ad	 stien.	 Kort	
før Bjerget (et højdedrag øst for åen) kunne jeg ligesom 
tidligere komme over en afvandingskanal og gå henover en 
nu	nyslået	eng	ned	til	åen,	hvor	LFSOs	fiskeri	starter.	Bred-
den var rimeligt tør efter en nedbørsfattig måned og den 
nys	overståede	grødeskæring.	Der	var	snart	bud	efter	fluen	
(en	dobbeltkroget	Kate).	Det	var	mest	bækørreder,	og	 jeg	
genudsatte	4	af	 slagsen,	med	knaldgule	buge	og	på	vej	 i	
yngledragt.	Der	var	også	havørreder.	Jeg	rejste	et	par	stykker	
og fik en enkelt lige over mål inden det blev mørkt og tid at 
vende	hjemefter	ad	samme	rute.	Den	kan	i	øvrigt	afkortes	
med ½ kilometer, hvis man udlagde en spang over afvan-
dingsgrøften,	der	hvor	fiskeriets	nedstrøms	begrænsning	er.

På trods af de ændrede omgivelser er fiskeriet ved Jord-
bro	Å	det	samme,	og	det	er	jo	ikke	dårligt.	Projektet	 letter	
Limfjorden for anseelige mængder kvælstof og fosfor, og 
det ser ud til at være udført, så smolten ikke kan forvilde 
sig	ind	i	engsøerne.	At	dømme	efter	det	livlige	skyderi	ved	
solnedgang,	er	andejagten	også	forbedret.

Jan Karnøe



Fluesiden	 ved Brian Størup

For eventuelle spørgsmål om-
kring fluebinding eller fiskeri i 
Karup Å kontakt mig endelig.

Brian Størup
bs@futurefly.dk
www.futurefly.dk

Hagebro
Blues
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Bindevejledning
hagebro Blues
Rør:  1,8 mm blå og 3 mm blå glitter

vægt:  6 mm balance tungsten

Tag:  Rød floss

hale:  Future Fibre Red

krop:  Holo Opal Flatbriad MII & Signature 
 Dubbing GGB

kropshackle:  American Rooster saddle sort

undervinge:  KFB Marblefox

overvinge:   Sort Marble fox og Futurefibre Blue

hackle:  KFB & Sort American hensaddle 

hoved:  8 mm Drainer disc Metallic blue

Fantastisk	flue	som	har	en	del	fisk	på	samvittigheden.	Flere	
langs Karup Å har disse farvesammensætninger som deres 
favoritter.	

Fluen	her	er	inspireret	af	min	gode	ven	Claus	Jensen	fra	
Fyn	som	viste	mig	hans	mønstre	 for	en	del	år	siden,	den	
har	ikke	været	så	meget	fremme,	men	i	2017	skal	den	få	
lov	at	arbejde.

Faktisk	en	fornøjelse	at	binde	en	næsten	fulddresset	rør-
flue	igen.

DET RENT
LOKALE
BRYGGERI

ØL OG
VAND
– nyd den kold 
og frisk...

Rigtige lystfiskere drikker Hancock øl og vand
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Den		
Gule		
Snor

Alt det andet smukke
Når	”De	Gule	Snore”	i	det	mørke	vinterhalvår	mødes	i	Kor-
sør og snakken falder på Karup Å, så er det ikke kun fiskeriet 
og	fiskene	der	nævnes.	Fiskeriet	fylder	naturligvis	meget	hos	
os, men under vores efterhånden mange besøg, har vi haft 
oplevelser, som har gjort positive indtryk på os - Indtryk som 
er	med	til	at	knytte	os	stærkere	til	Karup	Å	egnen.

Vi	har	sidste	år	afholdt	3	ture	til	åen.	På	hver	tur	var	”Mar-
grethe	Westrings	Hus”	basen	for	de	6-8	deltagere.	Der	bliver	
altid udpeget en turansvarlig, som foruden den rent prakti-
ske planlægning også gerne står for lidt underholdning og 
adspredelse	under	opholdet.

Jeg havde selv fornøjelsen at være turansvarlig for vores 
tur	i	august	måned.	En	herlig	tur,	som	startede	netop	den	
dag	konkurrencen	”Fra	udspring	til	udløb”	sluttede	i	Trevad

At	overvære	den	fest,	som	afslutningen	af	”Fra	udspring	
til udløb” er og at opleve det utrolige samarbejde og sam-
menhold,	der	ligger	bag	arrangementet	er	fantastisk.	At	der	
så samtidig var lidt sjatter tilbage i fadølsanlægget gjorde 
bestemt	 ikke	 oplevelsen	 mindre.	 -	 ”De	 Gule	 Snore”	 blev	
hjemme	fra	åen	den	aften.

I den således opløftede aftenstemning besluttede vi at 
sende	en	lille	hilsen	til	vores	fiskekammerat	Gert,	som	først	
kunne	 ankomme	 næste	 dag.	 Vi	 ventede	 til	 lyset	 svandt	

og fotograferede derefter en gevaldig stor blank udstop-
pet	 tøjfisk.	Billedet	blev	sendt	 i	dårlig	opløsning	som	SMS	
sammen med en dramatisk beretning om fangsten af den 
meget	store	havørred.	Vi	mente	vi	havde	været	rigtig,	rigtig	
morsomme,	men	da	vi	dagen	efter	erfarede,	at	Gert	havde	
opfattet historien som sand og nu hjerteligt lykønskede fan-
geren og samtidigt meddelte, at han skam allerede havde 
berettet om den store fisk hos købmanden, blev vi lidt stille 
og	eftertænksomme	–	måske	var	vi	gået	for	langt	her.

Uge	33	var	som	altid	bagende	varm.	Solen	bragede	ned	

Den blanke tøjfisk!



fra en helt skyfri himmel og alle var vi enige om, at kun 
fiskeri	i	de	sene	timer	var	muligt.	(Turens	eneste	havørred	
blev	forresten	fanget	i	solskin	midt	på	dagen).

I søgen efter skygge faldt valget på Mønsted Kalkgrub-
ber.	Jeg	har	utallige	gange	kørt	forbi	Mønsted	og	hver	gang	
tænkt,	at	her	er	et	interessant	sted	at	besøge.	

Nu	skulle	det	være.
Vi fandt omsider kalkgrubberne og efter at være blevet be-

lært om, at man som indgangsbillet udelukkende sælger re-
turbilletter	(faktisk	ret	heldigt)	fik	vi	adgang	til	herlighederne.

Mønsted Kalkgrubber ligger utroligt smukt i et voldsomt 
bearbejdet	terræn.	Området	fremstår	i	dag,	som	et	rystende	
vidnesbyrd om det umenneskelige men hårde nødvendige 
arbejde, som mænd og kvinder udførte med kalkudvindin-
gen.	Vi	 traskede	 lidt	 rundt	 i	de	underjordiske	gange,	over-
værede et lysshow i de smukke grotter og vendte derefter 
tilbage	til	solen	og	varmen.	Vi	var	alle	 lidt	rystede	over	de	
hårde barske historie om livet i grubberne og vi trængte 
bestemt	til	en	noget	køligt	at	styrke	os	på.	Det	var	så	her	vi	
opdagede, at køletasken med vores forfriskninger var efter-
ladt	i	bilen	på	den	anden	side	af	indhegningen.

Kultur	fandt	vi	også	plads	til.	Vi	var	et	par	stykke,	som	tog	
turen til Holstebro, hvor vi virkelig nød den smukke bymidte 
og	de	mange	spændende	udsmykninger	i	gaderne.	Natur-
ligvis skulle vi også lige se ”Maren å a woun” og kommen-
tere	lidt	på	Marens	ret	høje	vurdering.	Havde	man	dog	blot	
købt	et	par	stykker	dengang	i	60’erne,	da	Holstebro	Byråd	
foretog	deres	kloge	indkøb.

Vi er så heldige, at vores lille gruppe tæller en tidligere 
herregårdsskytte.	Flere	eftermiddage	har	vi	tilbragt	kravlende	
langs åen, på alle fire i diverse krat og skove eller med blik-
ket	 spejdende	over	de	åbne	hede	 landskaber.	Alle	 steder	
kan Hans fortælle om livets mangfoldighed og ofte får vi 
efterfølgende øje på spændende ting, som måske altid har 
været	der,	men	som	vi	først	nu	kender	til.	Det	er	naturfor-
midling på et flot plan, men Hans er skam også lærersøn 
fra	Vestjylland.

Mønsted Kalkgrubber

”Den stille bænk” på heden ved Stubbergård Sø.
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Et fast punkt på august turene er ”Den stille bænk” på 
heden	ved	Stubbergård	Sø”.	Fra	Sevel	kører	vi	ad	de	lange	
grusveje frem mod parkeringspladsen og går et stykke ind 
på	det	smukke	hede	areal.	Her	har	vi	vores	bænk	og	her	
sidder	vi	så	30-40	minutter	og	nyder	stilheden.	Vi	taler	ikke	
sammen, men sidder blot og lytter til det absolutte ingen-
ting.	Her	er	fuldstændigt	stille.	Det	er	en	sjælden	luksus	at	
opleve og noget vi betragter som yderst sundt for sjæl og 
legeme.

Når vi færdes langs åen glædes vi over det smukke land-
skab	og	de	gode	oplevelser	derude.	Utallige	fisk	har	vi	set	
springe eller trække og hver gang har hjertet næsten stået 
stille	–	vi	vænner	os	vist	aldrig	til	det	der	med	mange	fisk.	
De	store	oplevelser	har	nu	ikke	altid	været	fiske-betingende.		
En aften observerede vi fra området ved Trevad Kirke, hvor-
dan	ådalen	 stille	og	 roligt	 blev	 indhyllet	 i	mosekone-bryg.	
Det er sikkert et helt normal syn, men når man først har 
åbnet hjertet, så suser den slags oplevelser direkte ind i den 
evige	hukommelse.	

Personligt er min alle tiders største oplevelse langs Karup 
Å	også	ganske	uden	fisk.	I	slutningen	af	1960’erne	fiskede	
jeg næsten hver juli sommermorgen sammen med min 
far.	Vi	fiskede	oftest	på	strækningen	fra	Slagteren	og	ned	til	
Sommerhushullet.	Min	far	fiskede	hurtigst	og	jeg	var	derfor	
altid	 bageste	mand.	Dengang	 var	 der	 absolut	 ingen	 fisk	 i	
åen, men alligevel stod vi der morgen efter morgen klar til 
endnu	et	forsøg.	Det	var	oftest	hundeholdt	med	rim	i	græs-
set, men at opleve solen bryde igennem disen og kaste lys 

gennem træerne på østsiden af åen og se disen forsvinde 
som ved et trylleslag, det står for mig som det smukkeste 
syn	i	verden.	Det	skete	på	klokkeslæt	hver	dag	og	hver	gang	
var	oplevelsen	 lige	stor.	 Jeg	kunne	 ikke	 få	nok.	Den	dag	 i	
dag er Karup Å og de smukke solopgange uløseligt knyttet 
sammen	i	min	verden.

Augustturens	sidste	dag	faldt	sammen	med	LFSO’s	jubi-
læum.	Vejret	drillede	 lidt	–	selvfølgelig	 skulle	en	hel	uges	
bagende solskin afsluttes voldsomt med bulder-regn netop 
på	denne	festdag.	Gæsterne	lod	sig	nu	ikke	mærke	af	reg-
nen	og	 stemningen	 var	 god.	 ”De	Gule	Snore”	nåede	 lige	
at deltage i spisningen inden vi vente næserne hjem mod 
Korsør.	Vi	er	glade	for	at	have	deltaget	denne	store	dag.

Hjemme i Korsør går jeg nu og glæder mig over, at min 
50-60	år	lange	kærlighed	til	Karup	Å	i	den	grad	er	smittet	
af	på	de	12	øvrige	”Gule	Snore”	–	De	kommer	aldrig	ud	af	
det	igen	–	heldigvis.

Som	det	fremgår	af	ovenstående,	så	har	”De	Gule	Snore”	
meget	travlt	med	mange	andre	sysler	end	lige	fiskeri.	Som	
tidligere nævnt, så fylder fiskeriet meget hos os, men hvor 
er der herligt, at der findes så meget andet smukt og interes-
sant	derud.

Vi	glæder	os	meget	til	2017	sæsonen,	hvor	vores	nye	flag	
skal	indvies.	Vi	må	have	udtænkt	nogle	gode	ritualer	i	den	
forbindelse.

Jesper Thykjær Andersen
De Gule Snore - Korsør
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Strøgets Vinhandel v/Søren Sørensen
Nørregade 1 · 7800 Skive · Tlf. 97 52 03 10 · www.vignoble.dk

Kig ind og oplev vores fremragende 
argentinske vinhus Candela...

6900
pr. fl .9900

pr. fl.

VRIDSTED KØBMANDSGAARD
EGEBJERG 4 • VRIDSTED

Telefon 97 54 70 12
 Mandag-fredag: 7.30-18.30
 Lørdag: 7.30-16.00
 Søndag: 7.30-16.00
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hvordan vandrer 
havørreder i limfjorden
FoRMål
Formålet	 er	 at	 undersøge	 hvordan	 havørred	 vandrer	 gen-
nem Limfjorden med særligt fokus på hastighed og over-
levelse	i	forskellige	dele	af	fjorden.	For	at	kunne	forvalte	og	
udvikle ørredbestandene er det vigtigt at vi har viden om 
fiskene	og	deres	adfærd.	Det	er	også	på	den	baggrund,	vi	
har planlagt et projekt, der kan give os viden om havørre-
dens	adfærd	i	Limfjorden.

BaGGRund
Havørredens livscyklus starter i vandløbene, hvor ynglen til-
bringer	de	første	1-8	år	af	deres	liv	inden	de	smoltificerer	og	
bevæger	sig	ud	i	havet.	Forskningen	i	havørredadfærd	har	af	
forskellige årsager hidtil primært dækket smoltmigrationen i 
vandløb og søer, mens vi har begrænset viden om hvordan 
hvad smolt og voksne havørred foretager sig i fjordene på 
vej	mod	havet.	Vi	ved	derfor	meget	lidt	om	vandringen	i	de	
marine	områder,	herunder	timing	og	overlevelse.	F.eks	ved	
vi ikke om forskellige habitattyper kan tjene forskellige for-
mål som fødesøgning og hvile under migrationen gennem 
fjorden eller om fiskene forsøger at finde den mest direkte 
vej gennem fjorden uden interesse i de fysiske forhold i 
den.

Et	nyt	EU	finansieret	projekt	kaldet	MarGen	giver	os	nu	
mulighed	for	at	undersøge	disse	forhold.	Herved	kan	vi	le-
vere ny viden som udover en ren videnskabelig værdi også 
vil kunne finde anvendelse til at forbedre muligheden for at 
øge overlevelsen af havørred ved blandt andet at identifi-
cere kritiske områder for overlevelsen (såkaldte flaskehalse) 
og	derved	ophjælpe	den	samlede	bestand	af	havørreder.

MeTode
DTU Aqua vil undersøge havørredens migration gennem 
Limfjorden ved hjælp af akustisk telemetri, hvor et antal 
nedgængere bliver mærket i vandløbene med et akustisk 

Fra DTU Aqua

mærke	som	udsender	et	ping	med	sin	identitet	hvert	minut.	
Når havørreden efterfølgende migrerer ud i fjorden, er det 

muligt	at	registrere	at	de	passerer	i	nærheden	af	hydrofoner.	
Hydrofonerne er opstillet på strategisk udvalgte positioner 
på deres vej ud (og tilbage) gennem fjordsystemet og på 
den måde er det muligt at se, hvor i fjorden fiskene har op-
holdt	sig	samt	hvor	længe	og	hvor	de	eventuelt	dør.

Konkret	vil	 vi	gerne	 i	den	nærmeste	 fremtid	mærke	40	
nedgængere	 fra	Karup	Å.	De	bliver	udstyret	med	akustisk	
mærke som giver værdifulde oplysninger om havørredenes 
vandring	i	Limfjorden.	Umiddelbart	efter	mærkningen	bliver	
de	genudsat.	

De mærkede havørreder vil også blive fedtfinne-
klippet og derfor vil det være rigtig godt hvis disse 
mærkede nedfaldsørreder blev genudsat hvis en 
lystfisker i løbet af dette forår skulle fange en af dis-
se havørreder i Karup Å. Såfremt det ikke er muligt 
at genudsætte fisken i live, så vil vi, DTU Aqua, gerne 
have mærket retur, da det kan give information om 
fiskens adfærd. Mærket har en levetid på ca. 2 år, så 
vi håber faktisk, at nogle af fiskene tager turen to 
gange og derfor er vores råd, at man genudsætter 
fedtfinneklippede de næste 2 år.

Mærket ser sådan ud som på fotoet og det ligger i fiskens 
bughule.	Ørreder	som	er	mærket	mangler	deres	fedtfinne.

peRSpekTIveR
Studiet vil medføre at der bliver oparbejdet et helt unikt da-
tasæt om havørreds migration gennem Limfjorden og give 
værdifuld information om deres migrationshastighed og 
overlevelse.

Venlig hilsen
 Finn Sivebæk & Kim Aarestrup - DTU Aqua 

Akustisk fiskemærke.



I	efteråret	2016	stiftede	jeg	bekendtskab	med	nogle	af	Dan-
marks	”nye”	dyrearter	bæver	og	ulv.	Begge	arter	har	givet	
anledning til megen debat siden de igen, på godt og ondt, 
er	blevet	en	del	af	den	danske	natur.	Bæveren	havde	været	
væk	i	omkring	2.000	år,	mens	den	sidste	ulv	blev	skudt	af	
skytten	på	Estvadgaard	i	juni	1813.	

BæveRen TRIveS
18	bævere	blev	i	1999	udsat	af	Naturstyrelsen	i	Flynder	Å	
systemet	i	Klosterheden.	Der	er	nu	mere	end	10	gange	så	
mange og bæveren har nu bredt sig til områder norden-
fjords, men især til Storåsystemet, hvor den har afsat spor 
i	snart	sagt	alle	tilløbsåer	–	også	opstrøms	vandkraftsøen.	I	
Karup Å Systemet er den observeret omkring Stubbergård 
Sø	og	Stubber	Å.	Naturstyrelsen	vurderer,	at	der	nu	er	ca.	35	
bæverfamilier	i	Jylland	og	at	et	niveau	på	omkring	50	fami-
lier	opfylder	målet	om	en	sund	levedygtig	bestand.

Naturstyrelsen	 arbejder	 frem	 til	 sommeren	 2017	 på	 at	
udarbejde	en	forvaltningsplan	for	bæveren.	Planen	skal	op-
stille mål og retningslinjer for, hvordan bæverbestanden skal 
håndteres	fremover.	Det	har	vist	sig	forbundet	med	betyde-
lige udfordringer at indpasse bæveren i det danske kultur-
landskab.	Bæverens	fænomenale	evne	til	at	fælde	træer	og	

Bæveren og  
ulfborgulven

bygge dæmninger har et betydeligt potentiale til at ændre 
naturen,	hvor	den	kommer	frem.	I	Klosterheden	er	mange	
små vandløb blevet dæmmet op og de rindende bække 
er	omdannet	til	sumpskove.	Sumpskove	er	en	naturtype	vi	
i Danmark ikke har haft særligt meget af og giver plads til 
en andet dyre- og planteliv, end man ser i traditionelle dan-
ske	vandløb.	Mange	steder	er	bæveren	med	til	at	skabe	en	
bedre	og	mere	varieret	natur.

Skal bæveren så have frit spil overalt? Nej, man må nok 
erkende, at bæverdæmninger er meget lidt forenelige med 
fastsatte målsætninger om stærke havørred- og laksebe-
stande.

Selv havde jeg fornøjelsen at opdage en bæverdæmning i 
Gryde	Å	i	efteråret	2016.	Jeg	havde	undret	mig	over,	hvorfor	

Bæverbo.

Bæverens arbejde.
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der	 i	 efteråret	2015	 ikke	umiddelbart	 var	 gydende	havør-
reder på en lang restaureret vandløbsstrækning i øvre del af 
åen,	hvor	der	var	gydeaktivitet	året	før.	En	ekspedition	gen-
nem det øde militærterræn vest for Holstebro gav svaret, 
idet der her var en høj bæverdæmning, der opstemmede 
åen	60	cm.	Lidt	opstrøms	var	en	bæverhytte	ved	kanten	af	
det	opstemmede	vandløb.	

Holstebro Kommune vurderede, at dæmningen var me-
get uheldigt placeret i forhold til vigtigt gyde- og opvækst-
områder	 for	 laksefisk.	 Kommune	 tog	 derfor	 kontakt	 til	
Naturstyrelsen	 i	 sagen.	 Styrelsen	 har	 efterfølgende	 fjernet	
dæmningen	og	holder	lokaliteten	under	løbende	tilsyn.	Kort	
tid efter dæmningen blev fjernet sidst på efteråret, var gyde-
fiskene	tilbage	i	øvre	del	af	Gryde	Å.

En fremtidig løsning kunne være, at der blev udpeget om-
råder, der skal friholdes for bæverdæmninger, mens der er 
andre områder, hvor bæverens særegne natur kan udvikle 
sig	og	det	kan	godt	være	i	tilløb	til	Gryde	Å.

I Karup Å systemet vil bæveren primært udse sig området 
ved	de	store	søer	Stubbergård	Sø	og	Flyndersø,	men	det	må	
også forventes, at krat- og skovbevoksede områder langs 
eksempelvis	 Sejbæk	og	Gindeskov	Bæk	 samt	øvre	del	 af	
Haderis	Å	giver	gode	forhold	for	bæveren.

BæveRenS naTuRlIGe FJende
 I den danske natur er der få naturlige trusler for bæveren, 
der	 som	voksen	kan	veje	over	30	kg.	Skulle	man	nævne	

en,	må	det	blive	den	genindvandrede	ulv.	Der	har	floreret	
mange bud på antallet af ulve i Danmark, men man er endt 
med	et	antal	på	5-10	som	det	mest	sandsynlige.	Nogle	af	
disse	viser	sig	med	jævne	mellemrum	i	den	vestjyske	natur.	
Især i hede- og plantageområdet mellem Ulfborg og Idom 
går	det	ud	over	krondyr,	rådyr	og	de	store	fåreflokke.	Ulven	
er et spændende element i den danske natur og ganske 
ufarlig	for	mennesker.	Som	i	Norge	og	Sverige	er	ulven	ikke	
velset	blandt	især	jægere	og	fåreavlere.	I	Norges	store	natur	
er	der	en	bestand	på	bare	67	ulve,	der	giver	anledning	til	en	
voldsom	følelsesladet	debat.	Herhjemme	må	det	være	mu-
ligt, at give plads til ulvefamilier tilknyttet eksempelvis Natio-
nalpark	Thy,	Klosterheden	og	Stråsø	Plantage	ved	Ulfborg.	

Ikke	mange	har	endnu	set	ulven.	Selv	var	 jeg	blandt	de	
heldige	 i	 2016.	 Under	 en	 naturbesigtigelse	 med	 en	 kol-
lega ved Idom Å kom en stor rødbrun ulv i fuld fart ud fra 
en	 remise	og	passerede	en	græseng	over	50	m,	 før	den	
var	tilbage	i	granplantagen.	Her	var	højlydte	varselsskrig	fra	
skovskader	i	trætoppene.	En	helt	uforglemmelig	oplevelse.	
Jeg	har	en	lejer	boende	der	er	under	uddannelse	i	skoven.	
Han kunne fortælle at de havde afholdt en stor trykjagt i 
selvsamme	plantageområde	og	de	havde	også	set	ulv.	-	Så	
den	skulle	være	god	nok	Ulfborgulven	var	på	tur.

Jakob Larsen

Bæverdæmning.



Foreningen	informerer

har du skiftet adresse?
Hvis du vil undgå at give foreningen ekstra arbejde og om-
kostninger, eller i værste fald miste dit medlemskab, så 
HUSK	altid	at	melde	flytning	til	kassereren.

Tilmelding til Storfangerpokalen
Hvis du fanger en havørred i foreningens fiskevand, som 
kan komme i betragtning til Storfangerpokalen, (største hav-
ørred i sæsonen), skal du anmelde fisken til formanden 
hurtigst	muligt.
Du	skal	 få	 fisken	vejet	og	målt	og	 få	2	medlemmer	 til	 at	
dokumentere	dette,	gerne	med	billede.
Det	er	ikke	tilstrækkeligt	at	skrive	den	på	fangstrapporten.

Salg af 
vildtgalger 
– fiskegalger! 
Sortmalet	som	billedet.
 
-	pris	på	250	kr./stk.	

Henvendelse 
Poul	Erik	Simonsen.	

Tlf.	9756	4476	
-	Mobil.	2297	6701 
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nyT nyT nyT
ny vej til p-plads 
ved haderis å. 
(nedstrøms 
”lyhne`s dambrug”)
Efter aftale med lodsejer Preben Kloster er indkørse-
len til P-pladsen på det nederste stykke af Haderis Å 
ændret.	

Fra	nu	af	skal	 I	benytte	indkørslen	ved	Nørregade	nr.	
36.	(mellem	Haderup	og	Hagebro).	Kør	ca.	50	meter	
og	drej	 til	venstre	(se	skilt).	Forsæt	hen	til	den	sæd-
vanlige markvej, hvor du kører ned til P-pladsen ved 
Pumpehuset.	

Parkering	er	kun	tilladt	på	den	afmærkede	P-plads.

Se	ellers	hjemmesiden.

Bestyrelsen

affald  
– tag det selv med hjem
Efter forslag fra flere sider har bestyrelsen bestemt, at af-
faldsstativerne ved P-pladserne fjernes, og at vi alle frem-
over	tager	vort	affald	med	hjem.

Vi henstiller, at alle husker at rydde op efter sig selv og 
minder andre om at gøre det samme, både på P-pladserne 
i	hytterne	og	ved	åen.

Andre foreninger ved åen har indført samme regel uden 
problemer,	 så	 vi	 kan	 selvfølgelig	 gøre	det	 samme.	Det	 vil	
spare både tid og penge for foreningen, og vi vil vel som 
naturmennesker gerne bidrage til at holde naturen ren, og 
rydde	op	efter	os	selv.

På forhånd tak!                     Bestyrelsen.
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kortsalgssteder
Fiskekort	til	foreningens	fiskevand	kan	købes	følgende	
steder:

højbjerg Super, 
Viborgvej	96,	Hagebro,	7800	Skive.

vridsted købmandsgaard, 
Egebjergvej	4,	Vridsted,	7800	Skive.

Jagt og Fiskeri, 
Thinggade	1,	7800	Skive.

Turistkontoret i Skive, 
Østerbro	7,	7800	Skive.

ph grej, 
Nørremøllevej	9,	8800	Viborg.

Fredningstider ved 
lFSos fiskevand 

karup å	 1.	november	-	28/29.	februar	

Jordbro å	 1.	november	-	15.	januar	 	

haderis å	 1.	november	-	28/29.	februar	

vorgod å	 16.	oktober	til	15.	april	 	

Fly moser	 Fiskeri	tilladt	hele	året. 

 Gedder	er	fredet	i	april.

Regler for fiskeri ved 
lFSos fiskevand
•	 	Lystfiskere	mellem	18	og	65,	skal	medbringe	 

fisketegn.
•	 	Ægtefælle	og	børn	under	14,	må	fiske	i	 

foreningens fiskevand, når det sker ifølge med 
medlemmet.

•	 Fiskeri	skal	foregå	fra	bredden.	
•	 Fiskeri	skal	foregå	bevægeligt	med	strømmen.
•	 Der	må	kun	fiskes	med	en	stang.
•	 Undermålsfisk	skal	genudsættes.
•	 Eneste	tilladte	naturlige	agn	er	regnorm.
•	 Camping	på	p.	pladserne	er	ikke	tilladt.
•	 Hunde	må	ikke	medbringes.
•	 	Fangst,	fiskekort,	fisketegn	og	evt.	legitimation,  

skal	fremvises	til	kontrollen	ved	forlangende.

overnatning
i Trevad
leje af Margrethe Westrings hus.
Alle medlemmer, der ønsker en fiskeferie, week-
endophold eller andet i området omkring Vridsted 
og Karup Å, kan fremover booke Margrethe We-
strings	hus	på	dags	eller	ugebasis.

Der ligge en kalender på foreningens hjemmeside, 
hvor der er mulighed for at se om huset er ledigt 
eller	udlejet.

Tjek www.lfso.dk	og	læs	under	overnatning.
Der er intet krav om at alle gæster i huset er med-
lem	af	LFSO,	blot	at	det	er	et	medlem	der	lejer	det.

Bestyrelsen

lySTFISkeRFeRIe ved kaRup å
På den eftertragtede strækning mellem Hagebro og Vridsted 
udlejes fredfyldt oase i form af et 53 m2 sommerhus på stor 
naturgrund ved lille skov. Der er blot 200 meters gang igennem 
ådalen til åen, hvor du har 1,3 km fiskeret bestående af 8 store  
sving, herunder ”Grønbæks Store Høl”. Huset har bl.a. stor syd-
vendt udestue, farve-tv med parabol, 6 sengepladser. Udekøkken 
til rengøring af dagens fangst. Grill. Kummefryser. 
Udlejes på ugebasis. 
Se mere på www.havorreden.dk
Kontakt ”Havørreden” på tlf. 97 54 74 00 / mobil 61 75 96 31



Sekretariat (medlemshåndtering, økonomi)
Palle Christensen (ansvarlig) 2042 2066 vestrealle8@privat.dk
Helge Jakobsen 2090 3093 helge-jakobsen@fiberpost.dk
Anders Dalgaard 3025 1656  adalgaard@gmail.com 

klubhusudvalg (udlejning, vedligeholdelse, opsyn)
Peder Lundsgaard (ansvarlig) 2113 8107 pederlundsgaard@mail.dk
Johnny Jeppesen 2398 0710 johnnyfilthat@live.dk
Eigil Amlund   amlund@vk0 .dk
Mette Jakobsen   mette .jakobsen@mail .dk
Per Simonsen 2960 5157 persims@hotmail .com

å-udvalg (Broer, spange, hytter, p-pladser, tilkørselsveje)
Johan Lynderup (ansvarlig) 2980 0351 j.lynderup@energimail.dk
Johnny Jeppesen 2398 0710 johnnyfilthat@live.dk
Benny Amstrup 9751 0228 Bennyinger@mail .dk
Jacob Krogager 4029 2514 jakobkroager@fibermail .dk
Niels Thomsen 9751 1221 niels@tbsas .dk
Finn Vestergaard Jensen 2272 4510 finn .v .jensen@skolekom .dk

lodsejerudvalg (lodsejerkontakt, lodsejerfest)
Helge Jakobsen (ansvarlig) 2090 3093 helge-jakobsen@fiberpost.dk

dambrugsudvalg: (reetablering af dambrugsareal og Trevad Møllebæk)
Johnny Jeppesen (ansvarlig) 2398 0710 johnnyfilthat@live.dk
Johan Lynderup 2980 0351 j.lynderup@energimail.dk
Helge Jakobsen 2090 3093 helge-jakobsen@fiberpost.dk
Jan Pedersen 2142 2601 jan .pedersen@post5 .tele .dk

arrangementudvalg: (klubaftener, klubmesterskab, kurser)
Jesper Palm (ansvarlig) 2084 0606 jesperpalm1@gmail.com
Anders Dalgaard 3025 1656  adalgaard@gmail.com
Peder Lundsgaard 2113 8107 pederlundsgaard@mail.dk
Johnny Jeppesen 2398 0710 johnnyfilthat@live.dk

pR – udvalg: (hjemmeside, merchandise)
Helge Jakobsen (ansvarlig) 2090 3093 helge-jakobsen@fiberpost.dk
Anders Dalgaard 3025 1656  adalgaard@gmail.com
Jesper Palm 2084 0606 jesperpalm1@gmail.com

vandpleje: (vandpleje, el-fiskeri)
Johnny Jeppesen (ansvarlig) 2398 0710 johnnyfilthat@live.dk
Johan Lynderup 2980 0351 j.lynderup@energimail.dk
Anders Dalgaard 3025 1656  adalgaard@gmail.com

praktisk udvalg (skilte, fangstrapportering)
Helge Jakobsen (ansvarlig) 2090 3093 helge-jakobsen@fiberpost.dk

kontroludvalg
Johan Lynderup (ansvarlig) 2980 0351 j.lynderup@energimail.dk

Bladudvalg (cardinalen)
Mogens Vestergaard Jensen (ansvarshavende) 2538 3756  Cardinalen@lfso .dk 
Anders Dalgaard 3025 1656  adalgaard@gmail.com
Jesper Palm 2084 0606 jesperpalm1@gmail.com
Sigfred Madsen 9732 2321 sigfred@madsen .mail .dk

arbejdsfordeling lFSo 2017
(Kursiv = bestyrelsesmedlemmer)

46	 Cardinalen	•	nr.	1	•	2017



Tonny Johansen 9754 7247 tonny .johansen@fiberpost .dk
Finn Vestergaard Jensen 2272 4510 finn .v .jensen@skolekom .dk
Jacob Larsen 9610 0245 jakoblarsen1@gmail .com

Juniorafdeling (klubaftener, fisketure)
Jesper Palm (ansvarlig) 2084 0606 jesperpalm1@gmail.com
Johnny Jeppesen 2398 0710 johnnyfilthat@live.dk
Rasmus Wølck 6048 0709
Thomas Pasgaard 5070 8709 

Biblioteksudvalg:
Sigfred Madsen 9732 2321 sigfred@madsen .mail .dk
Tonny Johansen 9754 7247 tonny .johansen@fiberpost .dk

Fly Moserne
Tonny Johansen 9754 7247 tonny .johansen@fiberpost .dk

Seniorklubben
Gustav Setnik (ansvarlig) 2037 9915 onkelgusse@mail .dk
Sigfred Madsen 9732 2321 sigfred@madsen .mail .dk
Jørn Hansen 2972 2041 jh .petuniavej@youmail .dk
Eigil Nedergård 4032 0049

Statens Fiskeriopsynsmænd
Tonny Johansen 9754 7247 tonny .johansen@fiberpost .dk
Finn Vestergaard Jensen 2272 4510 finn .v .jensen@skolekom .dk
Sigfred Madsen 9732 2321 sigfred@madsen .mail .dk
Thyge Andersen 9752 4014 thyge@energimail .dk
naturerhvervstyrelsen (Fiskerikontrollen)  3395 8000

Foreningens kontrollører:
Jesper Palm Hans Jensen Ole Eskesen Peter Hønholt
Jan T . Sørensen Benny Amstrup Helge Jakobsen 
John Simonsen Allan Bilstrup Erik Andersen 
Per Simonsen Emir Adzemovic Jakob Kroager 
Johnny Jeppesen Henrik Bønnelykke Henning Larsen 
Jesper S . Sørensen Morten Wölck Villy Andersen 
Arne Kjølhede Freddy Bigum Steen Roslev

deltagelse i eksterne udvalg

det grønne råd (Skive kommune)
Johan Lynderup 2980 0351 j.lynderup@energimail.dk

kåS bestyrelse
Helge Jakobsen 2090 3093 helge-jakobsen@fiberpost.dk
Johnny Jeppesen 2398 0710 johnnyfilthat@live.dk

kåS konkurrencen
Henrik Johansen 3152 7879 hkj@hilltop .dk
Helge Jakobsen 2090 3093 helge-jakobsen@fiberpost.dk
Jesper Palm 2084 0606 jesperpalm1@gmail.com
Johnny Jeppesen 2398 0710 johnnyfilthat@live.dk
Per Simonsen 2960 5157 persims@hotmail.com

kåS vandplejeudvalg
Johnny Jeppesen 2398 0710 johnnyfilthat@live.dk
Johan Lynderup 2980 0351 j.lynderup@energimail.dk
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KATKJÆRVEJ 1 – 7800 SKIVE 
97524522 – WWW.JAGT-FISKERI-SKIVE.DK 

Tilbuddet gælder så længe lager haves 

Mepps Aglia, Comet og Black Fury 

Findes i str. 2-3-4-5 

Mange giftige farver til å, sø og put&take! 

En spinner du absolut ikke må mangle i 
æsken! 

Scierra Waist Wader Boot Foot  

Perfekt når du skal være hurtig og 
effektiv, og stadig have åndbarheden i 
top, når du går langs med åen en sommer 
dag! 

Denne model er inkl. støvle, men findes 
også til vadestøvler! 


