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                                                                                                                                                                  Januar 2023 
 
 

Flotte fangster fra sæson 2022 
 

Aulum-Haderup Sportsfiskeforening 

 

 

Øverst, Peter Bjerregård med 
en flot juli havørred på 76 cm 
fra Haderis Å. 
 
Nederst til højre, Jeppe Risum 
Thomsen med en flot ny-
steget påske laks fra AHSF 
vand ved Storåen 
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Bestyrelsen for AHSF 
 

Formand : Jens Hvam 
Løvigvej 4, 7540 Haderup 
Tlf. 97452652, Mobil 21808687 
jenshvam@gmail.com 
 

Kasserer : Kjeld Risbjerg Nielsen 
Tlf. 22802931 
Kjeld.r.nielsen@turbopost.dk 
 

Sekretær : Henning Sandager 
Højmarksvej 39, 8700 Horsens 
Tlf. 40307789 
hsandager@icloud.com 
 

Medlem : Bruno Broberg 
Lundsgade 14, 8600 Silkeborg 
Tlf. 23231261 
bbbroberg@mail.dk 
 

Medlem : Lars Kofod 
Højgårdsparken 18, 7560 Hjerm 
Tlf. 21414087 
lkhjerm@gmail.com 
 

Medlem : Bo Klausen 
Offenbachsvej 153, 7500 Holstebro 
Tlf. 23453546 
boklausen@webspeed.dk 
 

Medlem : Leif Nielsen 
Højgårdsparken 48, 7560 Hjerm 
Tlf. 30129309 
leifsn@mvbmail.dk 

 

 

Broudvalget: 
Bruno Broberg  

Lundsgade 14,8600 Silkeborg, 

Tlf. 23231261 

 

Fiskeriopsyn: 
Leif Nielsen  

Højgårdsparken 48, 7560 Hjerm, 

Tlf. 30129309 

 
Jens Hvam  

Løvigvej 4, 7540 Haderup, 

Tlf. 21808687 

 

Carl Knudsen  

Lærkevej 3, 7540 Haderup, 

Tlf. 20100990 

 

Erik Døssing  
Egebjergvej 38, 7800 Skive, 
Tlf. 97547303 
 

Tommy Lisbjerg 

Anne Franksvej 11, 7500 Holstebro, 

Tlf. 40527202  

 

Jens Kjeld Madsen 

Havrevej 23, 7490 Aulum, 

Tlf. 97472153 

 

Bruno Broberg 

Lundsgade 14, 8600 Silkeborg, 

Tlf.  23231261 

 

KÅS + AHSF Konkurrencen: 
Leif Nielsen 

Højgårdsparken 48, 7560 Hjerm, 

Tlf. 30129309 

 

KÅS Vandplejeudvalg: 
Bruno Broberg  

Lundsgade 14, 8700 Silkeborg,  

Tlf. 23231261 

 

Bladudvalg/hjemmeside: 
Henning Sandager 

Højmarksvej 39, 8700 Horsens, 

Tlf. 40307789 

 
Stemningsbillede fra 2022 taget 

af Brita Broberg 

mailto:jenshvam@gmail.com
mailto:Kjeld.r.nielsen@turbopost.dk
mailto:hsandager@icloud.com
mailto:bbbroberg@mail.dk
mailto:lkhjerm@gmail.com
mailto:boklausen@webspeed.dk
mailto:leifsn@mvbmail.dk
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Kontingent for 2023. 
Kontingent for 2023 er uændret i forhold til 2022. 

Senior (18 + år)  AHSF  1150 kr.   (Ægtefælle AHSF 700 kr.) 
Junior (10-17 år) AHSF  50 kr. 
Senior (18+ år) AHSF+HILF  1800 kr.     (dobbelt medlemskab – se detaljer under ”2-fluer med et smæk”  

Børn (under 10 år) AHSF Gratis 

Bestyrelsen har besluttet af kontingent fremadrettet betales via MobilePay. Dette gøres på  

          Mobile Pay til Mobile Pay nr. 393148 

Husk at skrive dit fulde navn samt mailadresse i kommentarfeltet inden du swiper. Som 
gyldigt fisketegn bedes du benytte betalingskvitteringen fra MobilePay. 

Har du ikke mulighed for mobile pay kan du bankoverføre kontingent til  
 

         Nordea konto 2440-0610003826. 
 

Husk at anføre dit fulde navn samt mailadresse i afsenderoplysninger. Husk at printe 
kvitteringen for overførslen som dokumentation for medlemsbeviset. 

Kontingent bedes indbetalt senest 28 februar. 

For at sikre foreningen har de korrekte oplysninger om de enkelte medlemmer, er det 
vigtigt at nye medlemmer ved betaling (eller hvis du har ændringer i dine oplysninger), 
ligeledes fremsender en mail til foreningen med flg. oplysninger: 

Fulde navn  

Adresse  

Mail adresse  

Tlf . nr  
 

Oplysningerne sendes til mailadresse: Kjeld.r.nielsen@turbopost.dk 

Kun hvis foreningen har dine korrekte oplysninger, kan vi fremsende kvitteringer og anden  
information (Meddelelser, indkaldelser m.m.) hurtigt og effektivt direkte og elektronisk.       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ekstra betaling. 
Ved at indbetale et ekstra beløb når du betaler kontingent deltager du i lodtrækning om 1 
fl. Karup Å Rom. Beløbet går ubeskåret til Gydebanken AHSF.  
Støt vandplejen. Alle beløb er velkomne store som små. 
Mange bække små gør som bekendt en stor å. 

Vinder af 1fl. Rom i 2022 blandt ekstrabetalinger blev Michael Knudsen 

Skaf et nyt medlem og deltag i lodtrækning om en flaske Karup Å Rom.  
Tilmelding at nyt medlem til formanden. 

Vinder af 1 fl. Rom i 2022 blev Frederik Taastrøm 

mailto:Kjeld.r.nielsen@turbopost.dk
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Kære lystfisker, er du kæk? 
Så kan du nu slå TO fluer med et smæk og få masser af 

knæk & bræk! 
Nu går vi igen lysere tider i møde - og det endda på flere måder! 
Den første er, at dagene bliver længere og mørket aftager,                          
men som lystfisker går du også lyse tider i møde - med  
muligheden for at være medlem af to lystfiskerforeninger,  
og endda til reduceret pris. 

De to veletablerede og traditionsrige lystfiskerforeninger, 
Aulum-Haderup Sportsfiskerforening og Herning Ikast 
Lystfiskerforening, har samarbejde om fiskevandet! 

Du kan ved et medlemskab af begge foreninger, få reduceret kontingentet på den ene forening 
med 50 %!  Se mere på hjemmesiden www.AHSF.dk under ”2 fluer med et smæk”. 

Knæk & Bræk 

     HILF & AHSF 

VIGTIGT! Obligatorisk indberetning af fangster. 
 
Da der ikke mere bliver sat fisk ud i Karup Å systemet, er det      meget vigtig at alle fangster bliver 
indrapporteret. 
Fangstjournalen vil fremover være en vigtig brik i arbejdet med at bevare Karup Å som       et godt 
fiskevand. 
Fangster indberettes på foreningens hjemmesiden www.ahsf.dk. 
Vælg fanen ”FANGSTER”.  Klik derefter på ”FANGSTINBERETNING AHSF”.  Klik derefter på 
”INDBERET DIN FANGST HER”. 
Hermed sikrer vi os, at din indberetning bliver registreret på AHSF`s fangstjournal.  
 
Via samarbejdet med KÅS vil oplysningerne automatisk blive overført til KÅS`s fangstjournal. 
Herigennem sikres et samlet overblik over fangster for hele KÅS’s vand i Karup Å systemet. 
 
          Bemærk at fangster IKKE kan  
              indberettes anonymt! 
 
Data fra fangstjournalerne indgår i et vigtigt  
arbejde, omkring bestanden af fisk i Karup Å  
systemet. Dels til det fortsatte gode arbejde  
omkring vandløbspleje, samt regulering af  
sæler og skarv. Endvidere vil det give input  
til om udsætninger over tid, igen kan blive  
aktuelt. 
 
 
 

 

 

Har du endnu 
ikke  

skaffet dig og 
smagt Karup 

Å rom, så 
skynd dig. 
Det er med 
risiko for 

vanedannelse! 
 

http://www.ahsf.dk/
http://www.ahsf.dk/
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AHSF fiskevand 
 

AHSF råder over mere end 50 km. fiskevand fordelt på Karup Å, Haderis Å og Storå. Karup å 
og Haderis å er blandt top 5 for verdens bedste havørred åer. Foreningen råder i Karup Å 
over nogle af de bedste strækninger nedstrøms Hagebro og helt op forbi Sdr. Resen.  
Haderis Å er det største tilløb til Karup Å. Her har AHSF fiskeret fra Staulund til udløbet i 
Karup Å, som ligeledes er godt fiskevand til havørred og bækørred. 
Nedenfor kan du se oversigtskortene. (Se AHSF hjemmeside detaljerede kort oversigt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opsigelse af fiskevand. 
Vi er blevet opsagt på fiskevandet i Haderis Å ved Staulundvej 14, opstrøms 
Nygårdsvej fra og med 2023. 

  

 

Fiskeri på ”Rosgaard”. 
Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn 
(LFSO) har meddelt, at medlemmer af AHSF 
fortsat har fiske ret ten på Rosgaard 
stykket. 
Dette gælder ikke for dagkort. 

LFSO gør endvidere opmærksom på, at                           
al fiskeri på stykket skal foregå 
bevægeligt nedstrøms. Vi beder med- 
lemmerne være opmærksomme herpå. 
Bemærk i øvrigt at navnet er ændret til 
”Rosgaards”, i stedet for det tidligere 
navn ”Krostykket” 
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Information fra DTU´s bestandsanalyse i efteråret 2021 

Analysen viser, at der nu er mere yngel og på flere steder en i 2011. Der 
blev gennemsnitlig fundet næsten dobbelt så meget yngel, idet den 
gennemsnitlige tæthed nu er 38 stk. yngel pr 100 m2 mod 21 stk. i 2011. 

 

 

 

 

 

Alt i alt må resultatet siges at være særdeles tilfredsstillende set i forhold 
til, at vi er holdt op med at udsætte yngel og et bevis på at vandløbspleje 
betaler sig og giver mening. 

Flere ½-års ørreder, men færre ældre 
Der var stor fremgang i antallet af stationer, hvor der blev fundet ½-års 
ørreder. Det var tilfældet på 74 % af de undersøgte steder, mod 53 % i 
2011. Tilbage i 1988 var der blot ½-års ørreder på 18 % af stationerne. 

Som ved mange andre undersøgte vandløb, er der omvendt en nedgang i 
antallet af stationer med ældre ørreder. Her er der et fald fra 68 % i 2011 
til 44 % i 2021. Den mest sandsynlige forklaring herpå er dels øget 
prædation kombineret med manglende skjulesteder for ynglen. 
Ud over en fortsat øget og vedholdende indsats med gydebanker, vil og 
skal vandplejen fremadrettet ligeledes målrettes imod bedre skjulesteder. 
(Se også en samlet artikel om resultatet på AHSF- hjemmeside). 

Der blev fundet yngel på 74% af 
stationerne mod 53% i 2011. Med hensyn 
til Ørredindekset er der nu mål opfyldelse 
på 26% af de befiskede stationer mod kun 
11% i 2011.     
Mål opfyldelse sker, når der er enten god 
eller høj økologisk tilstand (for mindre 
vandløb mere end 80 stk. yngel pr 100 m2 
og for større mere end 150 stk. yngel pr 
100m)                                                                                                                              
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Udviklingen af opgangen i Karup Å efter stop af 
udsætninger. 

 

Det er nu ægte vildfisk der går op i Karup Å systemet for at gyde og det ser 
ud til at de har deres helt egen adfærd. Mange har de sidste par år ment, 
at der næsten ingen forårsopgang var, men lokale kunne konstatere at der 
kom fisk som hurtigt fortsatte op i systemet. I gamle dage sagde man, at 
havørrederne rigtig kom i gang efter Sct.Hans og det er nok sådan det er 
igen. 
Sidste år blev der for første gang i mange år, fanget flere fisk opstrøms 
Hagebro end nedenfor. I år ser det ud til at også lystfiskerne er begyndt at 
¨trække¨ længere op. 
Af fangsterne er kun 28% fanget nedstrøms Hagebro, 29% i Haderis Å og 
43% i mellem Karup Å. 
 
AHSF har jo en del gode strækninger i Mellem Karup Å som ikke bliver 
brugt særlig meget, men det skal nok ændre sig med denne udvikling. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fiskeri efter Signalkrebs 
 

Det er gennem de senere år blevet populært 
at fange signal krebs i Karup Å systemet. 
Der har været megen debat om hvad man  
må og ikke må. 
Krebse brikker anses i fiskeriloven som et 
lettere håndredskab og kræver derfor kun 
fiskekort og fisketegn. Fiskeri med tjener og 
ruser er kun tilladt for lodsejere. 
Læs også mere herom på eller nedenfor. 
https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/krebsdyr/signalkrebs/ 
 
 

 
 
 

 

 

 

https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/krebsdyr/signalkrebs/
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Regler for fangst af krebs i Karup Å 
af Jan Snejbjerg (Udgivet 21. september 2019, Karup 

Å Sammenslutningens regler for fangst af krebs) 

Reglerne er gældende for medlemsforeningernes fiskevand i hele Karup Å systemet 
inkl. sidevandløb. 

Krebsefangst med tejner/ruser er forbeholdt lodsejerne. Krebsefangst 

med brik er forbeholdt medlemmer af lystfiskerforeningerne. 
Der må fiskes med én brik pr. medlem og fiskeriet skal udføres, så det respekterer reglen 
om bevægeligt nedstrøms fiskeri, således at krebsefiskeren tager sin brik op og viger for 
anden lystfisker, der kommer ned- strøms. 
Foreningerne under KÅS har forskellige ordninger, der gør det muligt for        et medlem at 
tage et eller flere yngre familiemedlemmer med på fiskeri. Samme regler gælder ved 
fiskeri med brik. Der henvises til de enkelte foreningers hjemmeside. 

Generelt 
Miljøstyrelsens vejledning og regler for fangst, transport og eventuelt videresalg af krebs 
er også gældende for Karup Å inkl. sidevandløb. Det  påhviler den enkelte lystfisker at 
være opdateret på regler og lovgivning. 
Husk i øvrigt at for alt fiskeriet efter krebs gælder, at kun madding som kødaffald, hunde- 
piller m.v. må benyttes. Anvendes fisk til madding, skal det være fisk fra Karup Å 
systemet. Dette for at minimere risikoen for smittespredning fra    andre vandløb. 

 

   Aktiviteter i AHSF 2023, planlagt for nuværende. 
 

Marts: 
1 marts er der premiere i Karup Å og Haderis Å og Storåen. 
 

  Juni: 
  Sommerfest annonceres senere 
 

Juli: 
Fiskekonkurrencen i AHSF Søndag d. 2 juli. 

 

August: 
KÅS konkurrencen 11.-13. August. 
Følg med på hjemmesiden for yderligere detaljer. 

 

December: 

Onsdag d. 6 december, kl. 19:30  

Generalforsamling i Haderup Kultur- og Idrætscenter. 

Dagsorden ifølge vedtægter. 



 

 9 

   AHSF Fiskekonkurrence 2023 
 

I år løber foreningskonkurrencen af  

stablen søndag 2 Juli kl. 09:00 . 

Deltager bevis kan købes på  
Vormstrupvej 15, og kortsalget starter 
kl.  09.00. Indvejningen finder sted  

Kl. 16:30 på samme adresse 

 
Seniormedlemmer kun kan indlevere: 

Laks, havørred, bækørred, regnbueørred, 
samt gedder.  

Juniorer kan derudover indlevere andre 
fiskearter. 

Mindstemål i.h.t gældende regler. 

Der kan kun vindes en præmie pr.  
deltager på indvejede fangster. 

 
                                                                      Stemningsbilleder fra 2022 konkurrence. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Laksekvoten for 2023 
Laksekvoterne er endnu ikke fastlagt og derfor heller ikke for AHSF vand ved Stor 
Åen. Følg derfor med på vores hjemmeside www.ahsf.dk hvor kvoten vil fremgå, 
når tiden nærmer sig. 
 

Husk reglerne for laksefiskeri i Storå 
AHSF er medlem af Sammenslutningen ved Storå, SVS. Ved fiskeri i Storå efter 
laks, er der et helt særligt regelsæt og nogle yderligere retningslinjer man skal 
iagttage. 

Alle de særlige regler for laksefiskeriet i Storå finder du i bekendtgørelsen på 
SVS’s og AHSF’s hjemmeside. 

Indrapportering af laks skal foregå inden kl. 24.00 på dagen, hvor laksen er 
fanget, og det gælder både hjemtagne og genudsatte laks. Oplysninger om 
fangst både hjemtagne og genudsatte laks skal være offentligt tilgængelige 
på http://www.svstoraa.dk 

 

 

http://www.ahsf.dk/
http://www.svstoraa.dk/
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I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og 
genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen 
manglede. Indberetninger af fangst skal foretages både på SVS’s hjemmeside, 
samt AHSF’s hjemmeside. 

Husk endvidere 
at tjekke hjemmesiderne løbende angående STOP af Laksekvote i Stor Å, 
samt evt. stop for fiskeri ved for høj vandtemperatur. 

 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

Foreningen råder over fiskekort til: 
 

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening (2 stk) som kan lånes    

ved henvendelse til:  

 
Jens Hvam,   Haderup,    tlf. 97452652,              

mobil 2180 8687 

 
 
 
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 

 

Generalforsamling
Indkaldelse til generalforsamling

Onsdag den 6. december 2023 kl. 19:30

i Haderup Kultur- & Idrætscenter.

Dagsorden ifølge vedtægterne, som findes på

hjemmesiden www.ahsf.dk.
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Vandpleje 2022 
 

2022 var igen et år med rigtig mange aktiviteter. Dels udlægning af nye 
gydebanker, vedligehold af eksisterende gydebanker samt renovering af spange 

og broer der sikrer gode adgangsforhold langs åerne. 
 
Nedenfor billeder fra nogle af aktiviteterne i 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I KÅS fiskevand blev der i 2022 etableret nye gydebanker i Engholm Bæk, Hem 
Bæk, Kærbæk, Barslund Bæk, Røjbæk, Åresvad Å, Karup Å og Skygge Å. Derudover 
er der suppleret gydebanker i Røjbæk, Åresvad Å, Haderis Å og i Karup Å og Trevad 
Møllebæk. 
Der er i 2022 udlagt over 330 kubikmeter fordelt på 40 gydebanker. 
 
Af vandplan 2 projekter har Holstebro Kommune gennemført genslyngning, 
træplantning og udlægning af groft materiale i Dueholm Grøft.  
Viborg Kommune er færdig med genslyngning og udlægning af groft materiale i 
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Sejbæk og forventer realisering af projekt med okkerfang og udlægning af groft 
materiale i Åresvad Å i 2023-24. Deruover arbejdes der med projekter i Resen 
Østerhede, Haller Å og Trevad Møllebæk.  
Herning Kommune er færdig med projekt med udlægning af groft materiale i 
Barslund Bæk og er i gang med at forberede projekt i Gindeskov Bæk. 
 
I KÅS vandsystem er der nu etableret  
mange gydebanker m.m. og at det  
nytter noget viser DTU’s bestands- 
analyse (Omtalt andet steds i bladet). 
Via KÅS fælles vandpleje og fælles  
vandplejedage gennemføres et stort  
og rigtig godt arbejde. Dette vil  
naturligvis fortsætte, men der er brug  
for flere hænder til at hjælpe med  
vedligehold af de etablerede gydebanker. 
Derfor er det planlagt at de enkelte  
foreninger adopterede bestemte  
gydebanker, med henblik på løbende at  
holde øje med og vedligeholde disse.  
Til dette arbejde har vi brug for hjælp.  
Planen er at man i små grupper af 3 mand tildeles en eller flere gydebanker, som 
man så har ansvaret for at vedligeholde. 

Hvis du har lyst og interesse heri, så skynd dig at tilmelde dig hos 

Bruno Broberg Tlf. 23231261 

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Husk at 
stallingen er 
totalt fredet 

for 
nuværende 
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Tag familie eller fiskevenner med på tur til Åen 
 

Der er rig mulighed for at nyde den fantastiske natur omkring AHSF fiskevande, og 
der findes mange gode overnatningsmuligheder. Nedenfor er listet nogle af 

mulighederne. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fantastisk sommerhus tæt ved Stor Åen. 
Huset kan lejes via Novasol hjemmeside https://www.novasol.dk/. 
Lidt fakta om huset: 
Huset indeholder 6 sovepladser. 
Boligareal 65 m2  
Køkken og bad. 
2 værelser samt opholdsstue. 
Opvarmes med varmepumpe som kan  
suppleres med brændeovn hvortil der er  
gratis brænde. 
Der forefindes kummefryser og gasgril.  
  
Huset ligger i skoven helt tæt på Storeåen, hvor der må fiskes 1,5 km nedstrøms 
huset. 
Dagskort til Aulum Haderup lystfiskerforenings fiskevand kan tilkøbes på dagsbasis. 
Fra husets stue kan man se ud over eng og å løb. 
Sommerhusets grund er på 6800 m2. 

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 sydvendt 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. 

 

https://www.novasol.dk/
http://www.havorreden.dk/
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Huset er forsøgt holdt så nær oprindelig  
stil som muligt, kun med nødvendig  
modernisering/renovering. 
Man står op til en fantastisk og fredfyldt  
udsigt hvor morgensolen langsomt oplyser  
ådalen. 
Åen slynger sig forbi huset. Der er mulighed  
for at gå langs åen rundt hen mod nærliggende 
grusvej, med mulighed for flere vandreruter i området. 

 

Lystfiskerpension Højbo, består af 5 værelser, køkken, bad og en hyggelig  
opholds- og pejsestue. Pensionen er nyindrettet med alle mo derne faciliteter 
incl. køleskab i hvert værelse. Varm mad kan bestilles. Henvendelse til    
Mogens Styhr, Vormstrupvej 4, 7540 Haderup, tlf. 9745 6050. 

 
Moderne 6 personers hytte beliggende ved Skygge med 400 m fiske- ret 
ved Karup Å. Huset indeholder TV og parabol. Henvendelse til Niels Jensen, 
tlf. 8686 1300 

 

6-8 personers sommerhus på landet i naturskønt område udlejes på uge 
eller weekend basis. Forlang brochure tilsendt ved henvendelse til        
Leif Pedersen, Aabakken 28, Vridsted, 7800 Skive, tlf. 9754 7297. 

Sommerhus ved Haderis Å med plads til 4 personer 
udlejes til ferie evt. weekend ophold. Huset indeholder køleskab og 
elkomfur, vaskemaskine og TV. 
Henvendelse til Anders Holm, tlf. 9745 2071 
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I huset er der velfungerende 
køkken og bad. Desuden lille 
stue og spiseafdeling. Fra ter- 
rassen kan du se og høre åen, 
der løber mindre end 50 meter 
fra huset. 

Det røde sommerhus er en 
fantastisk ramme for en uges 
lystfiskerferie ved Karup Å. Er      
du interesseret i at leje huset,   
skal du kontakte formand Jan 
Snejbjerg for at aftale, hvornår 
huset er ledigt. Du skal regne 
med op til et års ventetid. Hu- 
set lejes normalt fra lørdag til 

 

 

lørdag. Man skal selv gøre det 
grundigt rent efter endt brug, så  
det er klart til det næste med- lem. 
Kontakt Jan Snejbjerg tlf. 40 90 39 
49 for spørgsmål og booking. 

OBS Først til mølle….

         Det røde sommerhus 

				Karup	Å	Lodge	er	stedet	for	dig	og	dine	
fiskevenner	 	

	

Karup	Å	Lodge	er	stedet	for	dig	og	dine	fiskevenner	til	nogle	
hyggelige	dage	ved	Karup	Å	
Se	mere	på	Facebook	-	Karup	Å	Lodge.	
Kontakt	os	på:	Tom	Sørensen,	22221115	eller	på	mail	

Tom@tmbs.dk	  
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ALTID FRISKE REGNORME 
 
 

Vormstrupvej 15, Haderup 

Tlf. 40215797 eller 97452297 

www.jespers-grejbiks.dk 

e-Mail: jesper@jespers-grejbiks.dk 

Grej til Å, SØ, 

KYST og 

HAVFISKERI. 

 
 

 

 
 

Støt vore sponsorer, de støtter os. 
Seatrout, Herning   -   PH-outdoor, Viborg  

JAFI, Viborg     
Outdoor Xperten,   Holstebro   -  Spar, Haderup 

Jespers Grejbiks, 
Vormstrup, 

Vestjysk Jagt & Fritid,  
Holstebro 

Jagt og fiskeri Skive   -   Sportshuset Horsens   
Korsholm, Skjern 

Knæk og bræk - Bestyrelsen. 

http://www.jespers-grejbiks.dk/
mailto:jesper@jespers-grejbiks.dk
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Nyholmvej 10, 7500 Holstebro 

 
FØLG MED PÅ: 

Aulum-Haderup  
Sportsfiskerforening 

 

STØT VORE 

ANNONCØRER 

-DE STØTTER OS! 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haderup 
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Husk at få sat Karup Å 2023 konkurrencen  
i kalenderen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 20 

Resultatet af AHSF konkurrence, 2022 
 

AHSF årlige konkurrence blev afholdt i fantastisk skøn sommervejr, som 
nok også var medvirkende til begrænset fangster. Ca. 35 mødte op i det 
smukke men varme vejr, og der blev indvejet 2 havørreder, samt nogle 
skaller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
De dygtige fangere er :  
– Peter Bjerregård, havørred på 5 kg  
– Carsten Ullerup, havørred på 1 kg 
 
og 2 juniorer stod for fangsterne af skaller  
– Theo Handberg, skalle på 14 cm  
– Nor Handberg, skalle på 13 cm 

                 En stor tak til alle vore sponsorer 
som leverer flotte præmier til konkurrencen.
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FANGSTER 2022 
I 2022 er der indberettet i alt 227 havørreder og 3 laks. 

Heraf er 65 havørreder og 1 laks indrapporteret i Neder Karup Å og 97 
havørreder i Mellem Karup Å. Endvidere er der indrapporteret 2 laks fra AHSF 
vand i Stor Åen. Slutteligt er der indrapporteret 65 havørreder fra Haderis Å. 
        

 Storfanger 2022 

Havørred:   Søren Madsen, 88cm og 7,3kg 

 Laks (Storåen): Jeppe Risom, 90cm og 7,2kg 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Generalforsamlingen 2022 
Generalforsamlingen i 2022 blev afholdt onsdag d. 7 december. 

 
Udover den generelle afrapportering og valg til forskellige poster, bød mødet til en 
god diskussion af forskellige emner, bl.a. : 
 

- Undersøge muligheden for brug af  
  Mobile Pay til medlemmer til  
  betaling af kontingent og dagkort. 
- Mobilisering af kræfter til vandpleje,  
  herunder ligeledes beskæring og slåning  
  af vandløbsbred for at sikre bedre  
  fremkommelighed.  
- Indsamling af email adresser og tlf. nr.  
  hos medlemmer, der skal sikre enkel og nem distribution af elektronisk  
  information m.m. 
- arbejdet med at tiltrække juniorer. Bl.a. 
          - indmelde børnebørn og oldebørn og motiverer herigennem. 
          - Søge yderligere tilskud via kommunen til arbejdet med børn og  
             unge. 
          - Kontakt til skoler og forsøge at mobilisere skole klasser og lærer til  
            arrangementer. 
- bladet ”Trykbølgen” fremover kun udsendes i elektronisk form. 
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Lodsejerforeningen langs 
Karup Å har i 2022 haft en 
regulerings tilladelse .  

Tilladelsen er udstedt til 
Lodsejerforeningen ved Karup Å 
og gælder for Karup Å med 
tilløb.  

Regulering kræver forudgående 
accept fra lodsejeren.  
For yderligere information kan 
man kontakte 

Schneider Philipsen 
Røjbækvej 7 
7540 Haderup 
Email: 
schneider.philipsen@mail.dk 
Telefon: 40423171  

Det forventes at 
reguleringstilladelsen fornyes i 
2023 

 
 

 

 

 

 
 

Der er fundet bæveraktivitet flere 
steder i Karup Å systemet.                    Blandt 
andet i Haderis Å. 
 

 
Hvis man ser tegn på bæverens 
tilstede værelse, vil vi gerne have en 
melding, så vi kan få et overblik. 
 
I Tvis å, ved Vahr, har en bæverfamilie 
tidligere etableret en total spærring.

 
 

 
 

Sæl og bæver 
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Prædation 
 

Fokus på beskyttelse af yngel og smolt er af meget stor 
betydning 

 
Med dokumentation i bestandsanalysen, som viser, at der godt nok produceres 
rigtig meget yngel, men at disse for en stor dels vedkommende forsvinder som 
følge af prædation af skarv og hejre, er det af største vigtighed at passe godt på 
ynglen og give de bedste muligheder for skjulesteder for denne.  
I vandplejen vil der derfor fremadrettet 
være et stort fokus på at skabe de bedste 
skjule muligheder for ynglen. 
 
Dette kan etableres ved brug af forskellige 
tiltag, bl.a. yderligere grødeområder, sten og 
træ elementer. 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Skarvregulering. 
 

Ud over at hjælpe beskyttelse af yngel v.h.a. flere og bedre skjulesteder, er det 
mindste lige så vigtig med regulering af skarv.  
Det er meget positivt at se den stærk  
positive udvikling af yngel, men  
samtidigt er det konstateret at der  
er stor mangel på fisk mellem 1-2 år,  
og dette skyldes efter alt sandsynlighed  
primært skarv. 
Allerbedst ville være at reducere  
antallet eller i det mindste bibeholde  
antallet i kolonierne f.eks. ved pensling  
af æg, hvilket KÅS også allerede presser  
på med over for relevante instanser.  
Emnet om skarv regulering er diskuteret  
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intensivt i KÅS regi. Bl.a. forslag om, at  
lave et skarv-udvalg eller skarv netværk bestående af en koordinator og en 
repræsentant fra hver enkelt fiskeklub med lokalt kendskab, for at overvåge og 
lave aftaler med lodsejere og jægerhold om regulering. Et sådant udvalg har en lige 
så vigtig funktion som vandpleje udvalget, så den producerede yngel ikke bare 
ender op som fuglefoder.  
 

Alle klubber, vandpleje medlemmer, lodsejere eller andre interesserede 
opfordres derfor til at melde sig eller finde mulige folk, der kan gå ind i 

sådant et arbejde. Meld tilbage herom til KÅS herom (Tom Sørensen eller 
Ivan Andersen), alternativt til AHSF egen formand Jens Hvam. 

 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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