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Kort og godt! 

A 

B 

C 

 

Så er endnu et år gået. 2016 vil på mange måder blive husket 

for et år, hvor fiskeriet i perioder var som i gamle dage. 
Mange medlemmer har berettet om mange fisk på konsor-
tiets fiskevand. Nærmest som en prik over iét blev Philips 

fantastiske fangst den største i år. Mere om den fine fangst 
andetsteds i orienteringen. Det var dog ikke alt der gik vores 

vej. Først og fremmest var vi i store perioder af sæsonen 
hårdt udfordret af, at kommunens grødeskæring ikke blev 
udført. Samtidig med at der ikke blev slået grøde på 

konsortiets fiskevand ved den første skæring, blev vi generet 
voldsomt af drivende grøde opstrøms fra. Tilsammen betød 

det, at mange lystfiskere fik udfordret deres tålmodighed 
under udøvelse af deres fiskeri. Bestemt ikke det der er 
meningen. Vi er i fortsat dialog med kommunerne omkring 

dette problem.  

Så er det til gengæld rigtig dejligt at der er positive tegn fra 

gydningen i Resen Bæk. At bækken har mere at byde på er vi 
sikre på. Derfor er det spændende hvad Viborg Kommune 

har af planer for bækken. Vi afventer i skrivende stund svar 
fra Viborg Kommune vedr. et større kommunalt projekt i 
mellemste del af Resen Bæk.  

Medlemsmæssigt sluttede vi året nærmest som vi begyndte 
sidste år. Ikke den store udvikling på medlemsfronten. Så der 

er stadig plads, hvis du kender et nyt medlem! 

På årets generalforsamling i 

KÅS, blev det diskuteret og 
besluttet, at der fremover 
ikke bliver udsætning af fisk 

i Karup Å. Beslutningen blev 
truffet i enighed og såvel 

lodsejere som en samlet 
KÅS bestyrelse bakkede op 
om forslaget. De nærmere 

omstændigheder aftales med 
DTU i slutningen af februar. 

Beslutningen kommer efter 
at Peter Holm, der i de sidste 
mange år har opdrættet 

yngel for KÅS, meddelte at 
han fra næste år ikke ville 

mere. Da DTU samtidig vil 
konvertere deres udgifter til 

produktionen af fisk om til 
penge til grus (gydebanker) 
besluttede lodsejerne og 

KÅS sig for at slå til. Det er 
aftalt, at vi indtil videre 

forsøger ordningen i 5 år 
startende fra næste år. 

 

Elfiskeri 
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GÆSTEKORT 2017 

 

• Prisen for gæstekort i 2017 
bliver igen 200 kr. 

 

• Gæstekort er døgnkort, der 

gælder fra midnat til midnat. 

 

• Gæstekort købes via 

hjemmesiden www.srlk.dk 
og den printede kvittering 
samt kvittering for betaling 

skal medbringes under 
fiskeri. 

 

• Gæstekort kan kun benyttes 
under fiskeri med et medlem 

eller efter aftale med 
bestyrelsen. 

 

• Vi sælger fortsat kun et 
begrænset antal gæstekort 

pr. dag. 

 

• Som noget nyt kan turister i 

år købe gæstekort efter aftale 
med bestyrelsen. 

 

 

 

C 

 

 
 
Konsortiet har som de øvrige foreninger med fiskevand i Herning Kommune valgt at støtte op om 

kommunens projekt omkring egnsudvikling herunder lystfiskerturisme. Vi har ovenikøbet været så 
heldige at få en mand ind i arbejdsgruppen. Det er vores håb, at Jan ved sin involvering, kan få gjort 

sammenhængen imellem en ordentlig grødeskæring, flere gydebanker, indsats for at få åen gjort bred 
igen, og åen som en økonomisk værdi, åbenlys for kommunerne. Der arbejdes på at der skal laves 
diverse tiltag for at præsentere vores fantastiske Karup Å for primært øvrige skandinaver, tyskere og 

englændere. For at det kan lade sig gøre for en turist at fiske på konsortiets fiskevand, har vi som et 
forsøg besluttet, at der i år vil være mulighed for turister at fiske på et dagkort. Prisen på dagkort bliver 

samme pris som på gæstekort, 200 kr. Ligeledes bliver der kun solgt et begrænset antal dag- og 
gæstekort pr. døgn. Kortsalg sker igennem bestyrelsen. 
 

 
 

 
Bestyrelsen arbejder på at gøre medlemsdatabasen elektronisk. Derfor har de medlemmer som vi ikke 

har en e-mail adresse på, modtaget en opfordring til at fremsende e-mail adresse hurtigst muligt. Vi 
påtænker, at I allerede fra næste sæson, betaler jeres medlemskab inde på hjemmesiden. Dette vil gøre 
arbejdet betydeligt lettere for os, og spare os penge. Husk at opdatere e-mail adresse fremover, hvis I 

skifter denne. 

Egnsudviklingsprojekt 

Digitalisering af medlemskort 

http://www.srlk.dk/
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Guider ved Karup Å 
I forbindelse med førnævnte egnsudviklingsprojekt har de 4 foreninger ved Karup Å med fiskevand i 

Herning Kommune, hver peget på et medlem, der skal agere guide i projektet. Der er udvalgt i alt 5 
guider. Fra konsortiet er det formand Jan Snejbjerg Jensen der forestår guidningen. Der vil blive meldt 
mere ud om dette på et senere tidspunkt. Det vil ske på konsortiets hjemmeside, samt på den 

hjemmeside der følger projektet (når denne udgives). Ideen er, at lystfiskerturister kan tilkøbe sig 
guidning i henholdsvis 4 eller 8 timer. Alle 5 guider har været igennem en guideuddannelse ved 

Danmarks Sportsfiskerforbund og er dermed certificerede guider. Alle guider kommer til at forestå 
guidningen som selvstændige guider, dette gælder også for Jan. Guiderne indgår i et samarbejde med 
guider fra Skjern Å, der har været igennem det samme uddannelsesforløb. Der guides for såvel individ 

som for grupper. Der vil i guidning foruden fiskeriet blive lagt vægt på naturoplevelser, lokalkendskab, 
det sociale element og meget mere. 

Kreaturer ved åen 

 
 
 

Vi har som bekendt selv et par steder hvor der er græssende kreaturer ved åen. Hen over de seneste par 

sæsoner, har jeg hørt flere medlemmer beklage sig over at der er græssende kreaturer ved åen. Det er 
naturligvis lodsejeren der suverænt bestemmer om han /hun vil have kreaturer på engen, også selv om 
vi lystfiskere lejer fiskeretten. Når det så er sagt er der en anden vinkel der også hører med til denne sag. 

Kreaturer der græsser langs åen gør os faktisk en stor tjeneste, idet de er med til at holde sødgræsset 
nede. Da vi besigtigede åen efter grødeskæring 2, fra Resen Bro til Vridsted Bro, var det meget tydeligt, 

at der hvor der gik kreaturer ikke var de samme problemer. Åen var bredere og fiskevandet mere 
tilgængeligt. Det kender vi jo også fra vort eget fiskevand, hvor eksempelvis det nederste stykke fra 
Kassehullet og ned til spangen hvor stykket slutter. Så når i fremover ser kreaturer på engen er de 

måske i vejen, men de er også til gavn. 
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Vi var ude at besigtige grøde-
skæringen sammen med 
biologer fra kommunerne. Det 

var efter 2. grødeskæring. Der 
var enighed om, at der trods 

en relativ grundig klipning af 
grøden stadig var alt for meget 
sødgræs på store dele af vort 

fiskevand. Biologerne ville 
overveje hvilke løsninger der 

kan være på problemet. Det 
blev bl.a. nævnt, at det kan 
være en mulighed at grave 

sødgræs væk, der hvor åen er 
blevet alt for smal. Vi havde 

en god dag, og samtidig en 
god dialog. Lad os håbe, at de 

finder en løsning, så vi kan få 
vort gamle fiskevand igen. 

Grødeskæring 2016 
 

Som nævnt andetsteds i orienteringen var specielt den første grødeskæring under al kritik. Denne gang 

var det specielt på strækningen ved Fårbæk og opstrøms, at det gav udfordringer at der slet ikke blev 
skåret grøde. Vi rykkede naturligvis kommunerne, men desværre uden held. Derfor var vi ekstra 
opmærksomme da der skulle klippes anden gang. Det var i år et nyt firma der forestod arbejdet, og jeg 

må ærligt indrømme, at jeg blev noget forskrækket da jeg var oppe at tilse arbejdet den dag de startede 
ved Resen Bro. Det viste sig dog, at det var falsk alarm. Båden var gået itu, og arbejdet derfor sat i bero. 

Heldigvis kom der en ny båd frem, og arbejdet kunne fortsætte. Da der nærmest ikke var slået grøde 
ved den første skæring, kunne det kun blive bedre, og det blev det da også. I bund og grund var vi godt 
tilfredse. Jeg kan kun beklage, at der har været større ulempe ved fiskevandet som følge af mangelfuld 

grødeskæring, drivende grøde, grøde der driver under spæringen og ikke mindst pga. åen nogen steder 
efterhånden er så smal og dyb, med så brede brinker af sødgræs at fiskeri ikke længere er muligt. Vi 

arbejder på sagen, og vi håber som sagt, at kommunerne vil komme med løsningsforslag. 
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Arbejdsdag 
Den 1. maj havde Broformand Thyge Andersen indkaldt til arbejdsdag. Igen I år var der et godt frem-

møde, og som altid var der friske rundstykker, wienerbrød og kaffe i sommerhuset kl. 8.00. 
Opgaverne blev fordelt, og der blev knoklet med spange, træer, trapper og meget mere. 

Da vi allerede nu ved, at der er reperationsarbejde ved bade hus og spange, kalder Thyge nok på jer 
igen I år. 
Også i 2016 stod Hans, Wilfred og Preben for en fin frokost, så da vi var færdige med de opgaver Thyge 

havde stukket ud, stod den på hygge og social samvær I sommerhuset. 
 

https://www.facebook.com/thyge.andersen.3


 

 

Hall of Fame 

Storfangere  
Sønder-Resen Lystfiskerkonsortium 

 
2014: Nils Munkgaard 

Havørred 9,5 kg og 92 cm  
Fanget d. 17.5.2014 

 
2015:  Allan Nørskov Johansen 

Havørred 11 kg og 92 cm  
Fanget d. 27.6.2015 

 
 2016:   Philip Marturin Knudsen 
   Havørred 12,1 kg og 102 cm 
   Fanget d. 29.6.2015 
 

Hall of Fame 2016 
Vi fortsætter med at kåre en storfanger i 2017. Foruden 
æren af at blive optaget i Hall of Fame, modtager 

vinderen også i 2017 en flaske Karup Å whisky. 

 

Storfanger med storfangerfisken fra 2016 på 12,1 kg 



 

 

Storfanger beretningen 

Her er Philips storfangerberetning: 
Onsdag den 29 juni 2016 vil for mit vedkommende aldrig blive glemt. Det blev den dag, hvor jeg fik 

opfyldt min fiskedrøm gennem livet om at fange en havørred i Karup å på over de magiske 10 kg. 
Anne Marie og jeg havde været to dage i sommerhus i Nordjylland hos vores søn, hans kæreste og 

vores dejlige barnebarn Bjørn. Det var rigtig hyggeligt og dejligt med gåture til havet, men jeg kunne jo 
se på fangstrapporterne på nettet, at der blev fanget rigtigt godt med fisk i åen, så da vi kom hjem 
tirsdag aften pakkede jeg straks bilen og var klar til en tur til åen onsdag morgen. 

Som tidligere kasserer gennem 15 år i Sønder Resen Lystfiskerkonsortium er jeg meget glad for 
konsortiets fiskevand, hvor fiskepresset er lavt, og hvor man som oftest har åen for sig selv. 

Med de gode fangster på Skive Lystfiskerforenings vand tænkte jeg, at så måtte der også være fisk på 
Sdr. Resen Konsortiets vand. 
Turen gik derfor til P-pladsen ved Sdr. Resen bro. Jeg var alene –riggede spinnestangen til med en blank 

Mepps 4 – og gik nedstrøms i kanten af markerne. Jeg kunne se, at der var lejere i Det Røde 
Sommerhus – der holdt en bil foran, men der var ikke et øje ved åen her først på formiddagen. 

Jeg besluttede at starte nedenfor Møllerens 2-er og fiske opstrøms, nu jeg havde hele ådalen for mig 
selv. 
Det var rigtigt fiskevejr – overskyet – lunt –lidt vind fra sydlige retninger og lidt småregn nu og da. Så 

jeg troede på det. Det varede heller ikke ret længe inden hugget kom – det var en ørred i smolt størrelse 
på ca. 10 cm – kroget helt regulært på min grødesikrede krog. Den blev nænsomt genudsat og på den 

videre tur op ad åen blev til endnu en ”smolt”. 
Efterhånden var jeg kommet helt op til spangen nedenfor Det Røde Sommerhus – der var meget høje 
siv, så jeg stod op på trappen til broen og lagde et par lange kast opstrøms langs hver bred – uden 

resultat. 
Gik op mod Sommerhussvinget på vestsiden og gentog mine opstrøms kast især over i den dybe side i 

udgangen af svinget – et sted der ofte holder store fisk. Vestsiden i Sommerhussvinget er svær at fiske 
på denne årstid – sivene er tætte og mandshøje, så for at fiske indgangen til svinget af måtte jeg træde et 
lille ”hul” i sivene ud mod åen, så jeg lige kunne få stangen ud og svippe spinneren opstrøms over mod 

den dybe side. 
Sivene tager udsynet - jeg kan ikke se hvor spinneren lander, men hører af plasket, at den rammer åen, 

hvor den skal – spinneren falder mod bunden og sætter i gang. Efter et par meter går den fast – stangen 
spændes i en refleksbevægelse – står længe urokkeligt spændt i en bue - jeg når lige at tænke, at bundbid 

får jeg jo ikke med min grødesikrede krog – så kommer de første tunge, langsomme rusk fra side til side, 
der kendetegner stor fisk. Fisken går straks dybt og trækker stærkt og tungt opstrøms ved modsatte bred. 
Jeg må stramme den i forvejen meget stramme slirebremse yderligere for at holde lidt på fisken, som jeg 

ikke ønsker skal gå for langt opstrøms, hvor der kommer høj brink og mange grødeknolde. Får vendt 
fisken der hurtigt suser ned i Sommerhussvinget igen, hvor jeg lægger pres på, for at den ikke skal 

fortsætte ned mod spangen, som det vil være ”træls”, hvis jeg skal under. Fisken går op i overfladen og 
rusker og ruller, og nu ser jeg den for første gang – et monster af en havørred – og jeg tænker med det 
samme – det er en10 plus! Tankerne må vige, for det her er en fight, hvor alle sanser skal være ”på”. 

Problemet med bro nedstrøms og grødeproblem opstrøms betyder, at jeg beslutter, at fighte fisken på 
stedet. Her står jeg så og tumler med fisken, der skiftevis går opstrøms ved både modsatte bred i det 

dybe vand men også ved min egen bred på det lavere vand for derefter at vende om og suse nedstrøms i 
hullet igen, når jeg øget presset. Her rusker og vælter fisken så igen i overfladen for at gentage turen 
opstrøms. Det sker mange gange, og jeg får undervejs trådt sivene ned og trukket grøde og flæg væk fra 

vandkanten med fangstkrogen, så der bliver en lille landingsplads.Jeg kigger op mod sommerhuset for 
at se, om de dog ikke har set, at jeg står med stor fisk på, men alt er stille ved sommerhuset. Fighten går 

videre og to gange mens fisken trækker opstrøms ved min egen bred er jeg lige ved at få den presset så 
tæt på, at jeg kan nå den med fangstkrogen.  
 
Fortsættes på næste side 
 



 

Fiskeriet 2016 

Desværre fortsatte tendensen med tidlig fangst af fisk ikke i 2016. Det var først hen sidst i maj, at der 

var sikre meldinger om fangst af fisk på vort fiskevand. Som i de forgangne sæsoner, var der heller ikke 
mange der fiskede i foråret, hvilket naturligvis også påvirker fiskeriet. Til gengæld var det jo så helt 
fantastisk, at Philip satte ny PR, og så med en kanon fisk på hele 12,1 kg. Nu var det ikke alle store fisk 

der ville med op i år. Vi var flere der prøvede kræfter med en stor fisk i et af Møller-svingene. Desværre 
var det som om, at den store havørred nærmest var forhekset. Selv om den huggede aggressivt flere 

gange, jeg havde selv fat i den 4 gange, så ville den bare ikke med op. Jeg skylder den dog tak for mange 
gode oplevelser, her i blandt en hvor den efter at have slået på min flue midt i åen, lige synes at den ville 
vise sig halvt over vandet. Hvilket plask det gav. At der var mange fisk på konsortiets fiskevand så vi 

også under konkurrencen, hvor der igen blev fanget pænt med fisk på konsortiets fiskevand. 
Konkurrencen generelt var igen i top, og der skulle ganske store fisk til for at komme på podiet. Som 

sidste år, var det som om dagfiskerene havde det svært i perioder. Tidligere sagde de altid, at det 
åbenbart var natfiskerne der løb med alle fiskene, men den sandhed passede bestemt ikke på 2016. 
Natfiskeriet levede overhovedet ikke op til forventningerne, og vi var flere natfiskere, der måtte kæmpe 

hårdt for hver fisk. Langt størstedelen af fisk blev da også fanget enten når aftenen var på vej ind i 
mørket eller ved morgengry. I forbindelse med optagelsen af en film om Karup Å, lykkedes det for 

Allan Johansen at fange en fin fisk mens kameraet snurrede. At det så var en første kast fisk gjorde 
Allans smil endnu bredere. Skønt at vi kan invitere et kamerahold op til konsortiets fiskevand, og ekstra 

skønt når fiskevandet så samtidig leverer en fisk. Med til historien hører også, at Henrik Bønnelykke 
også fangede en fisk. Den kom dog ikke på film, da Henrik havde landet den inden kameraholdet nåede 
frem.  

 Fortsat fra forrige side 
 
I en af de sidste ture fisken tager nedstrøms til dens gamle standplads, tror jeg at det er slut – fisken går i 
overfladen og ruller helt vildt – et rigtigt dårligt tegn. Men der kommer ro på igen, og den tager den 

sidste tur opstrøms ved min egen bred, hvor min fangstkrog når den og finder fast tag lige bag fisken 
gæller. 
Vel oppe i sivene – langt fra åen – kaster jeg stangen – ser på fisken og puster. Der er gået ca. en halv 

times tovtrækkeri – den længste og hårdeste fight i hele mit liv, og nu ligger der her for mine fødder en 
kæmpe havørred omkring meteren med min spinner dybt begravet i tungen.  

Jeg er helt fortumlet - skynder mig over spangen med fisken og op til Det Røde Sommerhus for at få 
taget fotos og få vejet fisken, men bilen er kørt, og der er ingen hjemme. Ringer så til Lasse Mikaelsen, 
der kommer med det samme og lykønsker mig med fangsten og tager rigtig gode billeder. Efter en god 

snak med Lasse kører han mig over til bilen. På vejen hjem stopper jeg ved Mogens Styhr på 
Vormstrupvej for at få vejet fisken. 

102 cm hanfisk på 12,1 kg – mit livs havørred. 
Karup å – så bliver det ikke bedre! 
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Sommergilde 
Det er efterhånden blevet en tradition, at vi sammen med Aulum Haderup Sportsfiskerforening 

afholder et sommergilde. Også i 2016 var sommergildet en bragende succes. Vejr og vind var med os, 
og da de fremmødte jo alle er gode venner, lodsejere, bestyrelsesmedlemmer og foreningsmedlemmer, 
var succes nærmest garanteret. At maden så samtidig var perfekt gjorde lige det sidste. Jeg tør derfor 

godt love, at der også i 2017 bliver mulighed for at komme til gilde i Fårbæk.  

 

 

Invitation til  

SOMMERGILDE 
 

A U L U M - H A D E R U P  
S P O R T S F I S K E R F O R E N I N G   

&  
S Ø N D E R - R E S E N  

L Y S T F I S K E R K O N S O R T I U M   
I N V I T E R E R  

 

L O D S E J E R E , M E D L E M M E R ,  
Æ G T E F Æ L L E R  &  V E N N E R  

 
T I L  S O M M E R G I L D E  U N D E R  

P A V I L I O N E N  I  F Å R B Æ K   
S Ø N D A G  D . 1 9 .  J U N I  K L .  1 3 . 0 0  

TILMELDING SENEST D. 13 .  JUNI  TIL :   

AULUM: CARL KNUDSEN TLF: 2010 0990 

RESEN: JAN SNEJBJERG TLF: 4090 3949 

MED FLOTTE GEVINSTER I AMERIKANSK LOTTERI 



 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

  

 

Tak for 2016 
 

og med ønsket om 

en rigtig god sæson 
i 2017 

 
Knæk og bræk 

 
Formand 

Jan Snejbjerg 

Jensen 
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