
Et godt år ved både 
Karup Å og Skjern Å 
 – men der er slanger i paradis! 
 
2007 blev et godt år for lystfiskeriet. Både 
Skjern Å og Karup Å fiskede godt, og i 
slutningen af sæsonen viste Vorgod syd 
også hvilket potentiale, der er i den del af å-
systemet. Der blev stangfisket 399 laks i 
Skjern Å – efter de seneste reguleringer - 
det er rekord. Heraf blev ca. 20 stk. taget på 
vores fiskevand - det er også rekord. Samti-
dig leverede Skjern Å systemet også mere 
end 350 havørreder.  
I Karup Å har vi ikke nøjagtige tal på fang-
sterne, men der er ikke tvivl om, at den 
nedgang vi har set gennem de seneste sæso-
ner blev vendt, og det gælder også fangster-
ne på vores fiskevand. 
Om det har været den næsten generelle høje 
vandstand, der har sikret en konstant op-
gang af fisk i begge vandsystemer kan jo 
være et naturligt gæt. Sikkert er det at den 
høje vandstand har været med til at holde 
grødeproblemerne nede, og dermed har 
åerne været mere fiskbare i sæsonen.  
 
De gamle problemstillinger med net i fjor-
dene og skarven med mere, eksisterer dog 
stadig, og udgør en trussel for udviklingen 
af fiskebestandene. Heldigvis udføres der 
gennem KarupÅ– og SkjernÅ Sammenslut-
ningen, en stort stykke arbejde for løbende 
af forbedre forhold denne for fiskene og 
dermed lystfiskerne. Det arbejde er den 
væsentligste årsag til fremgangen for laks 
og havørred, og indsatsen fortsætter. Derfor 
er der god grund til optimisme med hensyn 
til fremtiden. Men ikke alt er fryd og gam-
men— der er nemlig slanger i paradis. 
 
I takt med, at laksene er vendt tilbage til 
Skjern Å, er der også dukket andre aktører 
op langs å-systemet. Private personer eller 
konsortier med mange penge mellem hæn-
derne, der nu synes at Skjern Å er blevet så 
attraktiv, at de er villige til at betale store 
summer (i forhold til det foreningerne 
kan), for at få fiskevandet for sig selv. For 
sig selv ja. For de vil da ikke dele med 
almindelige mennesker eller med dem, der  
har været med til at udføre arbejdet med at  
få laksen tilbage. Det er i bedste fald 
 
  

usmageligt, og mindre usmageligt bliver 
det ikke,  når vi hører historier om, at det 
er kendisser, der har været med til at åbne 
Laksefiskeriet ved Skjern Å, og som har 
stået og rost det store arbejde, der er blevet 
gjort, bla. bla. bla. Det er kun ord. Det er 
mennesker med meget store egoer og ingen 
moral, der nu skal ud og høste byttet. Som 
de har betalt sig til – men ikke arbejdet for. 
Nu spørger man sig selv, hvad der vil ske, 
hvis laksefiskeriet bryder sammen igen, så 
vi skal starte forfra. Så drager de til Norge 
og køber nogle foreninger eller andre ud 
deroppe, og venter på, at Skjern Å igen er 
på toppen. 
  
Der er ikke noget vi kan gøre, og vi kan 
dårligt klandre lodsejerne, at de måske 
gerne vil leje ud til en højere pris. Det er 
deres jord, og det må vi naturligvis respek-
tere. Vi skal være glade for den tid vi fik 
lov at fiske på deres fiskevand, og så må vi 
håbe, at vi kan vende tilbage senere. Det 
skal dog ikke forhindre os i at være skuffe-
de. Andet ville jo også være underligt.  
 
Skuffede over at det gode samarbejde vi 
har med lodsejerne, og den loyalitet vi 
føler i forhold til dem, ikke i alle tilfælde 
har været nok til,  at vi fik chancen for at 
bevare vores fiskevand til glæde for de 
mange, i stedet for, at det nu kun bliver for 
nogle få.  
 
Jo tak, der har været meget at slås med i 
2007. Ud over de nye spillere på banen, 
har vi også kæmpet med Kanalsagen, og 
de 2 ting i forening er altså skyld i, at vi 

mister godt fiskevand fra sæsonen 2008.  
Det kan du læse om på de følgende sider, 
men jeg vil gerne understrege, at vi trods 
alt har bevaret det bedste fiskevand, og 
det skal vi være taknemmelige for, og 
sende de meget loyale lodsejere en tak, 
fordi vi stadig har deres vand.  
 
I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om 
hvad vi har mistet af fiskevand, ryd-
ningsarbejdet ved åerne, storarrange-
ment i 2008 og så er der indkaldelse til 
generalforsamling den 17. januar 2008. 
Og bemærk så lige, at der er indbeta-
lingskort med til kontingent 2008.   
 
God fornøjelse og glædelig jul alle 
sammen.  

Nyhedsbrev nr. 2 - 2. årgang december 2007 

Smuk nystegen Laks fanget på Hesselvig  

Nye skilte  
Så kom de – de nye skilte.  
Udstandset HSF med pil. Enkelt og 
flot. Solide og diskrete. Harald har 
løst opgaven på bedste vis, og vi er 
gået i gang med opsætningen.  
Blandt andet Old Boys gruppen er 
gået i gang med at sætte skiltene op. 
De bliver naturligvis sat i skel ved 
fiskevandet, men det er også menin-
gen, at de skal stå ved nedkørselsveje-
ne til vores fiskevand. Det gør det 
lettere for nye medlemmer. Kig godt 
på billedet ovenfor. Sådan ser skiltene 
ud fremover..  



Hvad udad tabes….  
 
Vi mister desværre 2 stykker fiske-
vand fra 2008.   
 
Det ene stykke er Ib Karstensens. 
Det er stykket med hytten ved Sdr. 
Felding. Ib vil efter mange års sam-
arbejde prøve noget nyt, og han har 
besluttet at leje ud til et privat kon-
sortium.  
Det er vi naturligvis skuffede over. 
Dels er det et dejligt stykke vand, og 
dels synes vi, at vi havde fortjent en 
chance for at bevare stykket. Det har 

vi så ikke fået, og vi må respektere 
Ib’s beslutning. Vi skal nu sørge for 
at overholde fiskeforbudet på stedet. 
Det kan jo være, at vi får en chance 
for at vende tilbage på et senere tids-
punkt.  
 
Vi er i sagens natur heller ikke sær-
lig tilfredse med de private konsorti-
er, der står parat til at byde på for-
eningsvand. Hvis de ikke melder sig 
ind i  Skjern Å Sammenslutningen 
og følger reglerne omkring fangster 
af laks og skånsomt fiskeri. Så kan 
de være en medvirkende årsagen til, 
 en eventuel fremtidig fredning af 

Skjern Å laksen. Simpelthen fordi 
der opstår så mange områder, hvor 
laksefangsterne ikke kan kontrolle-
res, at fangstrapporterne fra forenin-
gerne ikke er dækkende.  
 
Det andet stykke vi mister, er styk-
ket nedstrøms transformatoren ved 
Sdr. Felding.  Stykket tilhører dam-
bruger Kristian Jørgensen. Her er 
ingen tvivl om, at kanalsagen har 
haft stor indflydelse på Kristians 
beslutning om ikke at udleje alt hans 
fiskevand ud fra 2008. 
Vi har dog kunne leje Kristians styk-
ke opstrøms transformatoren, så der 
er sammenhæng i stykkerne der. Det 
er vi naturligvis glade for. Vi håber 
selvfølgelig på, at vi måske kan gen-
leje det mistede stykke allerede fra 
2009. 
 
Heldigvis bevarer vi fiskeretten ved 
Flemming Olsen og Henning Kar-
stensen og ved en række små lods-
ejere.  Det skal vi ikke glemme at 
sætte pris på. 
 
Så vi har stadig det bedste vand ved 
Sdr. Felding tilbage. Men det ændrer  
ikke på, at vi har mistet vand, og vi 
har mistet adgangen til hytten.  
 

Indkaldelse til  ordinær generalforsamling 2007  
Torsdag den 17. januar 2008 klokken 19.30 i klubhuset, 

Åløkkevej i Herning 

  
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Aflæggelse af regnskab 
4. Indkomne forslag - Forslag skal være formanden skriftligt i 

hænde senest den 11. januar 2008 
5. Fastlæggelse af kontingent og indskud for 2009 
6. Valg af ny formand 
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

På valg er : Thomas Gustafsson, Harald Buur Mouritsen og  
(Jørgen Poulsen  er udtrådt og erstattet af suppleant Hugo 
Nielsen). 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
Nuværende suppleanter er: Hugo Nielsen og Bo Fomsgaard 

9. Valg af 2 revisorer: 
Nuværende revisorer er: Thorkild Bøgild og Børge Sørensen 

10. Valg af revisorsuppleant 
Nuværende suppleant er: Kurt Lunde 

11. Uddeling af pokaler for fangede fisk m.m. 2007. 
12. Eventuelt 
 
Foreningen er som sædvanlig vært ved en enkelt øl eller vand. 

 
Jens Løntoft - laks 81 cm - 5kg - Vorgod å 



Skal indad vindes….. 
 
Nu skal vi jo ikke ende som grædeko-
ner på grund af lidt modgang. 
Derfor har vi taget alvorlig fat i vedli-
geholdelse af vores stykker langs 
Skjern Å. Der er faktisk mange meter at 
hente, og det har vi allerede gjort ved 
Skjernvej 69 og ved Henning Karsten-
sen, (hvor Gerda og Henning inviterede 
på kaffe og brød - det var hyggeligt. 
Og det er kun starten. To gange, lørdag 
den 17 november og lørdag den 24. 
november har vi været i gang.  
Begge dage har vi været en snes styk-
ker, og det har naturligvis givet resultat.  
Vi når ikke mere på denne side nytår, 
men i 1. kvartal 2008, skal der ske en 
del mere, og til det formål har vi brug 
for al den hjælp vi kan få. Derfor vil vi  
opfordre alle der kan bruge et ørnenæb, 
en stiksav, kan trække afsavede grene 
væk, kan sørge for forsyninger, eller 
hjælpe på anden måde om at sende en 
mail til Jørn Henriksen eller ringe til 
ham (se nedenfor). Så vil han sende en 
mail eller ringe, når rydningsdagene 
ligger fast i de første måneder af 2008 – 
tak for det.  
 
Også på Hyttesiden har vi mulighed 
for at vinde det tabte tilbage. Ved Øvig 
stykket – Ved Harry Øvig Madsen, er 
der en bygning, der også bliver anvendt 
af jægerne. Den har vi fået tilbudt at 
bruge til foreningen. Det kræver, at vi 

selv tager ud og kalker og gør det lidt 
hyggeligt og anvendeligt. Kan vi magte 
den opgave, så har vi til gengæld et 
godt opholdssted, der ligger lige på 
skrænten af en meget spændende del af 
Skjern Å, som oven i købet hænger 
sammen med stykkerne ved Hesselvig 
og Tjæreovnene.  
Også her vil vi gerne høre om der er 
nogle frivillige hænder. Så skriv til Jørn 
Henriksen – og fortæl hvad du ønsker 
at bidrage med – tak for det. 

Ny optegnelse over  
fiskevandet ved  

Sdr. Felding udsendes 
inden sæsonstart 2008. 

Forrygende El-fiskeri. 
 
El-fiskeriet er nu overstået i SkjernÅ - systemet.   
Og vi kan konstatere at det levede fuldt op til fiske-
sæsonen. Der var mange laks op i åen. Der blev 
fanget laks på over 10 kg i både Rind å -  
Vorgod å og Skjern å. Største laks var en han på 
ikke mindre end 115 cm. 
 
En lille trofast skare fulgte el-fiskeriet fra 
 Arnborg til Skarrild, og de blev positiv overrasket 
over, hvor mange fisk der rent faktisk stod på for-
enings stykker. 
 
Læs mere om el-fiskeriet og laksefangsterne på 
www.skjernaasam.dk 
 

Flot han Laks 115 cm fanget i Skarild 

Jørn Henriksen 
Mobil : 22665305 
jh@herning-sportsfiskerforening.dk 

Der bliver arbejdet ved Skjernvej 69 
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Jørn Henriksen  
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Kasserer 
Henrik Abildgaard 
Klokkevænget 56 
7400 Herning.Tlf 97217742 
Mobil: 26817742 
 
Sekretær 
Svend Fabricius-Svendsen 
Brandevej 39 
7330 Brande. Tlf 86862838 
Mobil: 30295255 
 
Thomas Gustafsson 
Fredhøj allé 9 st. th. 
7400 Herning. Tlf 97213987 
Mobil 26396056 
 
Harald Buur-Mouridsen 
Gudenåvej 17 
7400 Herning 
Mobil: 24826863 
 
Hugo Nielsen 
Porsvænget 20, 2.1 
7400 Herning 
Mobil: 51207273 

 

Herning Rocker. 
Vi har de senest 2 år, deltaget som hjælper ved 
Herning Rocker, hvor vi har løst opgaver med 
opsætning og nedtagning på pladsen og vagtop-
gaver. Denne hjælp giver rigtig gode penge i vo-
res klubkasse. Samtidig har de som har hjulpet, 
haft  en hyggelig dag med ”fiske kammeraterne” , 
og godt musik. 
Vi skal hjælpe igen i 2008, i dagene den 29-30-
31 maj og1 juni, hvor vi som tidligere år skal  
bruge 32 mand. Har du lyst til at hjælpe, eller ken-
der en som vil hjælpe, så kontakt bestyrelsen på:  
bestyrelsen@herning-sportsfiskerforening.dk. 
 
Igen i år får man selvfølgelig gratis adgang til 
koncerten, den dag man ikke hjælper.  

Laks og ørred 
Glæd jer til en aften i selskab med 2 dygtige fiskere og naturfolk. 
Glæd jer til en aften med film og flotte Fangstscener. Glæd jer til 

en aften med 2  lystfiskere, som har mange fantastiske  
fiskehistorier at fortælle. 

Glæd jer til en aften der i den grad handler om det,  
Vi alle kan lide.  

Lystfiskeri i flot natur med fast fisk på klingen.  
Glæd jer til at møde Bo og Kenny. 

 

Storarrangement  torsdag den 13. marts  2008 
kl.19.00 i Sydbank-Dalgasgade 22, Herning 

 
 

Kenny  Frost Bo Fomsgaard 

www.sea-trout.dk 

 


