
Skive, dec. 2013 

 

Orientering 
For året 2013 

Netop som 2013 rinder ud, i 
efterårsvejr, har jeg fundet 
vej til tasteturet for at skrive 
denne orientering, min første, 
og konsortiets første elek-
troniske. Ordene er skrevet til 
medlemmer, lodsejere, æres-
lystfiskere og venner af kon-
sortiet.  

Med ønsket om en rigtig god 
sæson i 2014, 

 på vegne af bestyrelsen  -  
Jan Snejbjerg 

  
Så nærmer årsskiftet sig med raske skridt. 
Ikke at der er meget vinterligt over det 
Midt-Vestjyske netop nu, men det til 
trods er det juletid og dermed også tid 
for denne beretning. Jeg vil til en start 
sige jer alle tak for et begivenhedsrigt år. 
Et år hvor der er sket en del godt men 
desværre også et år med nogle ærgerlige 
udfordringer. Et år hvor ikke alt gik som 
forventet.  

Vi har været nødsaget til at spare hvor 
spares kan. Således også på den 
papirtrykte udgave af årets orientering. 
Dels koster det dyrt at kopiere det 
nødvendige antal orienteringer, og dels 
er selve udsendelsen også en betragtelig 
udgift. Derfor vil orientering i år blive 
lavet som en elektronisk udgave. 

Der er stadig enkelte ledige 
uger i Det røde Sommerhus i 
sæsonen 2014.  

Kontakt Jan Snejbjerg for info. 

Det skal ikke være nogen hemmelighed at 
det første jeg tænker på når jeg tænker 
tilbage på sæsonen 2013 omhandler vort 
altid gode samarbejde med vor 
moderforening Lystfiskerforeningen for 
Skive og Omegn. Midt i sommerferien blev 
jeg kontaktet af LFSO´s formand Holger 
Riis, og han meddelte mig, at det 
formaliserede samarbejde mellem os, dem 
og Aulum-Haderup Sportsfiskerforening 
ikke skulle fortsætte, samt at fremtidigt 
samarbejde ville blive i KÅS-regi. Det var 
med stor skuffelse og ligeledes med en del 
bekymring, at vi måtte acceptere deres 
beslutning, der desværre ikke stod at ændre. 
Vort samarbejde med Aulum-Haderup 
Sportsfiskerforening er uændret. Nu skal det 
ærgerlige ikke få lov til at fylde mere end 
godt er i denne årsberetning, men det 
ændrer ikke på, at det for os, specielt os i 
bestyrelsen, er en tung kamel at sluge. 

Rigtig ærgerligt er det også, at vi trods ben-
hårde anstrengelser, faktisk i to omgange, 
måtte aflyse vores lodsejerkomsammen pga. 
for få tilmeldinger.  

Vi havde glædet os til denne festens dag, 
men høst og uheldige sammenfald i datoer 
gjorde desværre, at det ikke blev. Vi håber at 
der på et tidspunkt i fremtiden, såvel 
økonomisk som tidsmæssigt, bliver mulighed 
for at gennemføre en arrangementet. 

Til gengæld har det glædet mig, at der når vi 
har kaldt på hjælp, har været rigtig fin 
opbakning. Således har vi været folk nok, når 
der har været arbejdsdage, brodage, 
vandplejedage osv. Vi har fået nogle rigtig 
gode ting fra hånden. Her kan nævnes: Male 
sommerhus, efterse broer og spange, fælde 
træer, lavet parkering ved sommerhus, 
efterset veje, vandpleje osv. Tusinde tak til 
alle jer der gav en hånd med. 

Det har også været rigtig dejligt at se, at 
vores nyudnævnte æreslystfiskere, Per, 
Freddy og Philip fortsat trives såvel i det 
civile liv som i vort fællesskab omkring 
konsortiet. Skønt at vi fortsat kan trække på 
deres ekspertise, men endnu mere skønt at vi 
fortsat nyder godt at hinandens selskab. 
Særligt skønt er dette omkring afslutning og 
sæsonstart. 

Det røde Sommerhus i det 

helt rigtige lys på den helt 

rigtige tid – midt i fiske-

sæsonen. 

Foto: Kim Snejbjerg  
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RESEN BÆK 2013 

Gydebanker gøres klar til havørrederne på en af årets 
arbejdsdage. Dejligt med de mange hjælpende hænder! 

Glædeligt er det også, at det forsøg der har 
været med ikke at skære grøde fra Resen 
Landevejsbro til Resen Bæk blev afsluttet ved 
udgangen af 2012. 5 år var nu gået, og der 
blev igen slået grøde på forsøgsstrækningen. 
Åen har til tider været meget smal på visse 
steder i forsøgsstrækningen, hvilket vi har 
ment, har sænket farten på vandet andre 
steder på vort vand. Vi ser frem til at 
konsortiets vand igen kommer op i fart, såvel 
hvad vandstømnings som hvad  fiskeri angår. 

 

Fiskeriet i 2013 

Sæsonen 2013 i Sønder-Resen  går nok ikke 
over i historien som et af de allerbedste år. 
Dels var det generelt en under middel sæson 
i hele Karup Å, men samtidig var der visse 
omstændigheder der spændte ben for en hel 
del af os. Her tænker jeg blandt andet på 
drivende grøde (mere herom senere), lav 
vandstand som følge af en usædvanlig tør 
sommer, og sidst men ikke mindst var det 
bare som om, at fiskene ikke rigtig ville bide 
ordentligt. Det hele startede ellers godt med 
en del fisk på stykket allerede i slutningen af 
maj og ind i  juni. At der givetvis også har 
været fisk før, undlader jeg at komme 
yderligere ind på, da det ganske enkelt er 
begrænset hvad der fiskes på konsortiets vand 
før maj.  Naturligvis bortset fra præmiere-
fiskeriet. Således blev der fanget flere fine fisk 
allerede før sommeren meldte sin ankomst. 
Et medlem har således orienteret om 2 fine 
junifisk på henholdsvis 6,5 kg og 3,1 kg. I 
øvrigt på blot 3 ture. Desværre kendte 
mange medlemmer ikke deres besøgstid i 
denne periode, for jeg var selv ved åen nogle 
gange i juni med fangst til følge, uden i øvrigt 
at træffe folk ved fiskevandet. En opfordring 
kan derfor være, at der orienteres om fangst 
på hjemmesiden, så det er muligt at se, 
hvornår der ”sker” noget på fiskevandet. Efter 
en juni, hvor der blev fanget pænt med fisk, 
var jeg selv et smut på Island for at prøve 
laksefiskeriet der, og derefter 14 dage i 
Italien. Jeg kunne dog følge mine fiske-
venners flid på sms, og kunne konstatere, at 
vandet i åen faldt og faldt. Mogens Styhr, 
Günther Grossmann m.fl. kunne dog berette 
om, at der var mange fisk på konsortiets 
vand. Dog var de drilske og gik kun forsigtigt 
til fluerne. Sidste uge i juli fiskede jeg en del, 
og det lykkedes mig at få 16 fisk til fluen og 
kun 1 på land. Det er godt nok mange år 
siden, at jeg har misset så mange chancer. Så 
fisk var der, men de var svære. Anderledes   
gik det heldigvis for andre, og der blev da 
meldt om fisk. Således blev årets største, som 
vi har hørt om, fanget i slutningen af juli. I 
øvrigt en havørred på 7,8 kg. August blev 
som resten af sommeren knastør, og det var 
derfor med blandet held, at fiskeriet blev 
udøvet. Jeg kunne dog glæde mig ved årets 
fiskekonkurrence, da et par af de store 

Fra august og til slutningen af sæsonen blev 
det store tema grødeskæring 2. Således 
blev der ikke skåret grøde i de perioder der 
egentligt var annonceret fra kommunerne. 
Ærgerligt for de, der fandt vej til åen i den 
tro, at den var fiskbar, for senere at måtte 
konstatere, at fiskeri ikke var muligt. Det 
er ikke noget vi i konsortiet er herre over, 
og vi har ligeledes ærgret os over den 
drilske grøde. Vi benyttede os af Facebook, 
hvor Karup Å Sammen-slutningens gruppe 
kan være et godt bud på en mulighed for at 
holde sig opdateret. Ligeledes forsøgte vi at 
følge med på hjemmesiden, men det er en 
tidskrævende opgave dagligt at op-datere 
herpå. Vi gjorde vort bedste, hvilket vi 
også vil gøre her i 2014 

 

Medlemstal og økonomi 

Som I alle er bekendt med, er det ikke 
længere som i de gode gamle dage. 
Medlemstallet daler år for år, og det er 
vanskeligt at bevare optimismen hvad nye 
medlemmer angår. Dels er det et 
problem for så godt som alle lystfisker-
foreninger i Danmark, herunder også 
Karup Å-foreninger og konsortier, og 
samtidig er tilgangen af unge medlemmer 
nærmest ikkeeksisterende! Vi oplever 
således hvert år, medlemmer der 
udmelder sig da helbred og alder ikke 
længere gør det muligt for dem at fiske. 
Desværre oplever vi også, at en del af  

de nye medlemmer vi får ind i 
konsortiet, ikke har held til at fange det 
de forventer, hvilket får dem til at søge 
nye fiskevande. Alle ved, at det ikke lige 
er så let at fange en Karup Å havørred, 
og netop det faktum kan være en af 
forklaringerne på, hvorfor mange ikke 
har tålmodigheden til at vente på at det 
bliver deres tur til endelig at fange en af 
åens eftertragtede havørreder. 
Konsortiets bestyrelse har igennem de 
sidste mange år kæmpet en brav kamp 
for at opretholde eksistensgrundlaget for 
Danmarks ”vel nok” ældste lystfisker-
konsortium. Vi har gennemført et 
generationsskifte og har derved tilført 
nye ideer, men også muligheden for at 
skære til benet i forhold til udgifter. Vi 
har optimeret hjemmesiden og derved 
gjort det lettere at være/at blive 
medlem. Vi har holdt foredrag for at 
hverve nye medlemmer. Vi har gen-
optrykt konsortiets egen folder og 
deltager på messer m.v. hvor vi uddeler 
den. Vi er aktive på internettet med 
fangster, grødeopdateringer, vandstig-
ninger osv. Alt sammen noget der skal 
være med til at skabe det stabile 
fundament, der kan sikre at Sønder-
Resen Lystfiskerkonsortium forbliver 
Danmarks ældste lystfiskerkonsortium.  

HUSK AT TILMELDE DIG VORES 

NYHEDSBREV PÅ WWW.SRLK.DK 
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INFO: 

KONSORTIETS BESTYRELSE: 

Formand:  

Jan Snejbjerg Jensen, Asgårdvej 33, 7800 Skive – 

tlf. 40903949 - E-mail: jan.snejbjerg@mail.dk  

 

Næstformand: 

Thyge Andersen, Ulkærvej  34, 7840  Højslev     

tlf. 22101670  E-mail: thyge@energimail.dk 

Kasserer: 

Arne Kjølhede, Liseborgvænget 40, 8800 Viborg  

tlf.30172602  E-mail: arne.kjoelhede@gmail.com 

 

Suppleant: 

Ole Søndergaard,Åbakken 2, Vridsted, 7800 Skive  

tlf. 53835376  E-mail: olemejerist@gmail.com 

 

Suppleant: 

Kim Snejbjerg Jensen,Hulvejen109, 9530 Støvring  

tlf. 30554939  E-mail: webmaster@srlk.dk 

 

KONTAKTPERSONER: 

Fiskerikontrol: Wilfred Højgaard, Odinsvej 

37, 7850 Stoholm tlf. 23820031 

Det røde Sommerhus: Jan Snejbjerg Jensen 

Terræn, broer, spange m.v.: Thyge Andersen 

Vandpleje: Ole Søndergaard 

Hjemmeside: Kim Snejbjerg Jensen 

 

 

Men vi stopper ikke her. Vi arbejder hele 
tiden på nye ideer til hvordan vi kan gøre 
det bedre for medlemmerne af 
konsortiet. Netop nu sætter vi blandt 
andet ind i forhold til vandplejen. Ved at 
reetablere gydebanker i hovedløbet, flere 
steder på vores stykke, vil vi gøre hvad vi 
kan, for at få havørrederne til at standse 
på vores fiskevand. Vores arbejde med 
gydebanker i hovedløbet startede 
egentligt som et projekt, hvor vi hånd i 
hånd med Karup Å Sammenslutningen, 
og via støtte fra Dansk Laksefond, også 
vil optimere vort vand. Inspireret af 
lodsejernes store gydebankeprojekt, hvor 
gydebanker i stort tal fra Resen Bro til 
Hagebro kom under kærlig behandling, 
projekterede vi således i alt 5 
gydebanker, hvoraf de 3 var særligt 
egnet. Heldigvis for os, synes lodsejer-
foreningen at det var en rigtig god ide, 
og vi kan med stolthed sige, at lodsejere, 
konsortiet og KÅS alle står sammen om 
gennemførelsen af vort projekt med grus 
i  Karup Å´s hovedløb ved Sønder-Resen 
og Fårbæk. 

Yngel i bække og hovedløb, vil hvis de 
klarer naturens udfordringer, vende tilbage 
til deres fødevand. Derfor har vi de seneste 
år også været i Resen Bæk for at klargøre 
gydegruset til havørrederne. Det foregår 
med rå muskelkraft og en greb og heldigvis 
har der hvert år været en del medlemmer 
der har hjulpet vores ihærdige vand-
plejemand Ole Søndergaard med opgaven. 
Vi kan kun glæde os på såvel naturens vegne 
som på egne vegne. Ovenstående vil med 
sikkerhed skabe bedre vilkår for hav-
ørrederne og dermed også for vore med-
lemmer. Vi kender endnu ikke antallet af 
medlemmer for sæsonen 2014, da der hvert 
år er medlemmer der forlader konsortiet 
uden at udmelde sig men blot ikke betaler 
for deres kontingent. Vi tillader os dog at 
håbe, at de der er medlemmer kan se 
fordelen ved at fiske på vort vand. Vi har ved 
tidligere lejligheder opfordret medlemmer 
til at komme med nye medlemmer, og 
denne opfordring gentages hermed. Kender 
du nogen der kunne være et kommende 
medlem, ja så er der mulighed for at 
indmelde sig direkte på hjemmesiden 
www.srlk.dk  

 

 

JUNI FISKERIET VAR I TOP 

Juni bød på noget rigtig godt fiskeri. Her er lidt reklame for 

såvel konsortiet som for min foretrukne stang  A. Jensens 

Merlin.19. juni fangede jeg denne havørred på 5,34 kg. Fanget 

på flue på stykket ved Det røde Sommerhus. Kort tid før, havde 

en noget større fisk taget fluen 300 meter opstrøms. Desværre 

sled den sig løs. Jeg var det rigtige sted på det rigtige tidspunkt 

J 
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Den gamle hytte 

Medlemmer af konsortiet har mulighed for at benytte 
konsortiets lille hytte gratis.  Sovepladser, grill, gas-
komfur m.v.  

 

Lidt byggeri 

Konsortiets bestyrelse har tidligere meldt ud, 
at der var sat penge af til opførelsen af et nyt 
udhus i forbindelse med Det røde 
Sommerhus. Vi har som mange ved en 
gammel skurvogn opsat til opbevaring af 
materialer der bruges i forbindelse med 
vedligeholdelse af vores terræn m.v. Disse 
planer er skrinlagt,  og i stedet har vi planlagt 
at anvende de materialer vi har i forvejen til 
at sætte den gamle skurvogn lidt i stand. Der 
vil givetvis blive brug for lidt håndværks-
mæssig hjælp til arbejdet, hvilket vil blive 
annonceret på hjemmesiden. 

Vi har også tidligere talt om opførelsen af en 
spang øverst på vort terræn. Spang Syd som 
Per Mark døbte den, blev også sat i bero af 
økonomiske årsager allerede i den ”gamle 
bestyrelses” tid. Der er mange medlemmer 
der har spurgt til spangen. Som det er nu, har 
vi tilladelse til at bygge den, og der arbejdes 
på mulighed for at søge midler til opførelsen. 
Om det bliver eller ej, er udelukkende et 
økonomisk spørgsmål. 

 

Kås samarbejdet 2013 

Konsortiet er som bekendt medstifter af 
Karup Å Sammenslutningen. Som dengang, 
ser vi stadig samarbejde på kryds og tværs 
omkring Karup Å som centralt. Vi har i løbet 
af denne sæson  deltaget i alle KÅS store 
opgaver for at sikre og forbedre forholdene 
for havørrederne i Karup Å systemet. Det 
være sig udsætning af fisk, elfiskeri, 
vedligehold i bække, bestyrelsesarbejdet, 
vandpleje m.v. En af de opgaver hvor vi til og 
med 2013 har trukket et stort læs er den 
årlige fiskekonkurrence "Fra udspring til 
udløb". Som hovedkoordinator har jeg lagt 
rigtig mange timer i konkurrencen. Sammen 
med Thyge og Søren Borg, der begge har 
været medkoordinatorer, og et i øvrigt helt 
fantastisk praktisk udvalg, har vi alle knoklet 
med det primære mål at skaffe penge til 
vandpleje. At foreningerne samtidig har nydt 
godt af det fællesskab der bygges op ved 
denne for åen helt særlige begivenhed, har 
været en af de mange sidegevinster der har 
været ved konkurrencen. Desværre skulle 
2013 blive sidste år med os ved roret, da 
Søren, Thyge og jeg efter mange overvejelser 
valgte at 2013 var vores sidste år som primus 
motorer i konkurrenceregi. Stafetten blev 
givet videre og i 2014 vil Jesper Palm og 
Helge Jakobsen, begge fra LFSO, tage over. 
Vi vil naturligvis fortsat deltage aktivt 
omkring Karup Å Sammenslutningen i 
fremtiden, og samtidig arbejde for at udvide 
og udvikle samarbejdet med de øvrige 
foreninger i KÅS. 

 

webmaser@srlk.dk samt tilmelder fang-
sten på Karup Å sammenslutningens 
hjemmeside www.karupaa.com Ved 
sidstnævnte er det ligeledes vigtigt, at det 
anføres, at fangsten er gjort på vort vand. 
Vær med til at skabe det rigtige billede af 
konsortiets vand, ikke kun som det 
smukkeste fiskevand ved Karup Å, men 
også som et fiskevand hvor der 
selvfølgelig fanges fisk. Vi har iværksat 
nye tiltag, hvor årets storfanger får en 
gave til varigt minde. Ligeledes arbejder 
vi på et Hall og fame for de helt store fisk 
samt for de kommende års storfangerfisk. 
Støt tiltaget og meld jeres fisk ind på 
hjemmesiden! 

Nyhedsbrev 

Fangster, grøde der driller, vigtige 
beskeder, arrangementer, ledige uger i 
sommerhuset og meget mere udsendes via 
hjemmesidens nyhedsbrev. Vi forsøger kun 
at sende relevante nyhedsbreve, så I skal 
ikke frygte at blive tæppebombet med 
mails fra os. Tilmeld jer derfor til 

 

Hjemmesiden www.srlk.dk 

Med Kim Snejbjerg som ”ny” webmaster, 
har hjemmesiden løbende gennemgået en 
udvikling i positiv retning. Hjemmesiden 
er vort billede udadtil, og er med til at 
fjerne noget af det image vi har haft, som 
en "lukket forening". For at hjemmesiden 
fungerer, er det vigtigt at I leverer lidt stof 
til den. Det være sig billeder, filmklip 
eller gode historier. Send hellere for 
meget end for lidt til webmaster@srlk.dk 

Den gamle Hytte 

De sidste par år, har der på den øverste del 
af vort vand, været mulighed for at låne 
"Den gamle Hytte". Hytten udlånes efter 
først til mølle princippet, og det har 
enkelte medlemmer benyttet sig af. Der er 
grill, bord og stole såvel udendørs som 
indendørs samt gas komfur i hytten. 
Ligeledes er der sovemulighed/køjer. 
Medbring selv sovepose og dyne. Hytten 
efterlades i samme stand som den 
modtages, og det har fungeret godt. Hvis 
der er nogen der ønsker at benytte hytten, 
kan I kontakte Jan Snejbjerg på tlf. 
40903949 

Orientering 2013 

Hall of fame og storfanger 

Fangstrapporter og tvungen ind-
rapportering af fisk blev for nogle år siden 
afskaffet, da det af mange medlemmer 
blev oplevet som noget negativt. Det 
ændrer ikke på det faktum, at konsortiet 
har brug for at alle fisk der fanges kommer 
omkring hjemmesiden. Da der er andre 
foreninger, hvor alle medlemmer og 
dagkortsfiskere oplyser deres fangst, giver 
det et misvisende billede af vort fiskevand. 
Jeg vil derfor opfordre til, at alle 
medlemmer sender fangstrapport til  

HUSK AT TILMELDE JERES 

FANGST PÅ HJEMMESIDEN OG 

DELTAG I DYSTEN OM AT BLIVE 

ÅRETS STORFANGER 
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terrasse. Huset er el - opvarmet og    udstyret 
med radio/Tv med DVD, div. møbler og 
indbo, det nødvendige køkken/kogegrej  og 
service. Ligeledes forefindes der havemøbler 
og parasol, Weber grill, rengøringsredskaber, 
herunder støvsuger til rengøring af huset 

Det røde Sommerhus 

Huset er beliggende ca. 200 m nord for 
Sønder Resen bro, Bavnevej 34, Sønder 
Resen, 7440 Karup J. Aftale om brug af 
Det Røde Sommerhus skal ske gennem 
Jan Snejbjerg Jensen, Asgårdvej 33, 7800 
Skive. Al henvendelse kan ske skriftligt 
eller pr. telefon 40903949 eller pr. mail: 
jan.snejbjerg@mail.dk. Al brug af huset i 
fiskesæsonen foregår på ugebasis fra 
lørdag til lørdag. Reservation foregår ved 
at kontakte Jan og er efter først til mølle 
princippet. Fra årsskiftet 2013/2014 
begynder reservation for 2015. Hvis der 
op til sæsonen 2014 fortsat er ledige 
uger, vil de blive tilbudt via 
hjemmesiden. Der kan også træffes aftale 
om brug huset i vinterperioden 

En kort beskrivelse af sommerhuset: Det 
Røde Sommerhus er opført i 1931 og 
betegnes som Færck’s hytte. Huset blev 
bygget af direktør Falkenberg, Skive, 
med hjælp af nogle af hans lystfisker-         
kammerater, heriblandt navnkundige El-
værksbestyrer  C. Høeg-Petersen, Skive. 

Huset har en unik beliggenhed i et meget smukt 
landskab på en af den sidste istids meget 
markante morænebakker få meter fra åen. 
Herfra er der en storslået udsigt over den 
fredede  Karup Ådal.  Der er rejst krav til 
husets udseende, farver og byggestil fra 
Fredningsmyndigheder samt Skov og 
Naturstyrelsen, herunder husets arkitektur og 
udseende m.m. 

Siden huset kom på Konsortiets hænder i 1991, 
er der løbende sket forbedringer og 
renoveringer. Der er indlagt vand, el, og der er 
etableret nye afløbsforhold samt      monteret 
nyt køkken og bad, der er isat nye trævinduer 
og opsat ny facadebeklædning, huset er 
efterisoleret, og der er lagt nye gulvbelæg-
ninger.  

Huset indeholder forgang, to køjerum med 
plads til 6 pers., stue og nyt stort køkken, der 
er monteret med el-komfur, køleskab og fryser, 
samt stålvask med koldt og varmt vand. Toilet 
og bad med gulvvarme, indeholder  
brusekabine, toilet og håndvask. Indgangs-
forhold er overdækket og fungerer som 

 

 

 



 

 

  

Til slut ønskes I alle 

en rigtig god sæson i 2014. 

 

Knæk og bræk 

Jan Snejbjerg Jensen 
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