
	

	

	
	

KÅS	bestyrelsesmøde	d.	24.	august	2021	
	

Afbud:	Brabrand,	Silkeborg,	Flyvestationen	
	

Referat	
1. 	Økonomi, herunder opfølgning 

på de økonomiske resultater 
for Karup å konkurrencen /Per 
F 

Overskud fra konkurrencen er pt. på 86.000 + whisky. For-
ventet samlet overskud på ca. 95.000 kr.  
Per F. gemmer 5000 kr. til byttepenge. Tom opbevarer dem 
til næste års konkurrence. 
 
Per F. sender opkrævning ud på kontingent i næste uge. 
 
	

2. 	Vandplejen, opfølgning på den 
igangværende bestandsanaly-
se, herunder regulering af skarv 
/Ivan                                               
                                      
                          

Bestandsanalysen: Der er foreløbigt gode resultater fra de 
stræk der er blevet undersøgt. 
Der er steder hvor der mangler 1 1/2 års fisk. Det kan skyldes 
skarv. Det kalder på regulering oppe ved opvækstområderne. 
Der tages kontakt til lodsejere, Schneider sender ud sammen 
med deres infobrev. Ivan efterlyser jægere og lodsejere der 
vil bidrage i en eventuel regulering. 
 
Der er enighed om at jægere der skyder skarv og sæl i å-
systemet kan få en erkendtlighed når året er omme. 
 
Der er lavet gydebanker ved Staunsbæk og Torp bæk siden 
sidst. 
 
Der er kommet en forespørgsel fra lodsejere i den øvre del af 
åen på deltagelse fra KÅS i deres kommende lodsejerfor-
ening. Schneider fortæller, at lodsejerne fra den øvre del del-
tager i lodsejerforeningens møder. 
De inviteres ligeledes med til fællesmøderne med kommu-
nerne. 
 
	

3. 	Generel opfølgning på Konkur-
rence, herunder ideer,  
salg af Whisky etc. /alle	

Det gik lidt trægt med salget op til konkurrencen, men der 
kom gang i salget i dagene op til konkurrencen. Alle var eni-
ge i, at konkurrencen i 2021 havde været en stor succes. Stor 
tak til alle der bidrog. 
 
Der er ikke mange whisky flasker tilbage. 
Drøftelse af om vi skal prøve med rom fremadrettet. Jan M. 
arbejder videre med dette. 
 
Vi drøftede diverse justeringer i forhold til konkurrencen. 
Flemming har lavet en liste så de nødvendige justeringer bli-
ver implementeret.  
Vigtige noter: Kortet skal opdateres så foreningernes fiske-
vand er korrekt. Programmet skal være korrekt i folder og på 
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hjemmeside.  
 
Overvejelse: Nål for fangst af fisk. Bør det overvejes om disse 
skal udgå? Flere fisk af samme fanger? 
Konkurrencen 2022 i dagene 12. – 14. august. GoFishing er 
fortsat hovedsponsor.  
	

4. 	Torben Thinggaard, oplæg og 
debat omkring bæver, og dens 
indtrængning.                         	

Torben orienterede om status på bæverens udbredelse i de 
jyske vandløb. Desværre tyder meget på, at bæveren har 
fundet vej til Karup Å systemet.  
Det er vigtigt at vi gør opmærksom på problemet inden det 
bliver til dæmninger og videre udbredelse. Torben anbefaler 
at der laves en prioriteret liste over vandløb med gydebanker 
hvor bæveren vil gøre særlig skade. 
KÅS udarbejder i fællesskab med Torben en liste over hvem vi 
med fordel kan tage kontakt til i forhold til vores bekymring 
og KÅS udsender derefter et skriv der udtrykker vores bekym-
ring. 
Det er centralt at lodsejerne sammen med lystfiskerne hjæl-
per til med at holde øje med bæverens udbredelse og ind-
rapporterer til Tom. 
Vi anerkender at bæveren skal kunne være her, men gør 
samtidig også opmærksom på, at der er steder hvor den ikke 
kan være.  
Jens kontakter lodsejerne i Haderis Å vedr. såvel bæver og 
skarv. 
Schneider får bæver problematikken indskrevet i infoskriv til 
lodsejerne. 
	

5. 	Toiletforhold ved Hagebro med 
forslag omkring dialog med Vi-
borg kommune 
Omkring en opgradering af de 
nuværende forhold. 
Fastlæggelse af mødedato for 
præsentation af sælundersø-
gelse 
Mødedato for sæljægere, samt 
de foreløbige observationer af 
sæler i denne sæson. 
Opdatering af KÅS hjemmeside, 
med flere praktiske informati-
oner til lystfiskere og 
turister /Schneider 
	

Schneider opfordrer til at der gøres mere mht. toilet forhold 
langs åen. Specielt ved toilettet ved Hagebro.  
Opfordring til at foreningerne på deres respektive kort syn-
liggør hvor der er offentlige toiletter langs åen. 
Vi prøver at vende dette i Riverfisher. Jan bringer det videre. 
 
Særundersøgelse: Eigil Andersen vil meget gerne komme og 
fortælle hvad der er kommet ud af undersøgelsen. Der arbej-
des på en mødedato efter sæsonafslutningen.  
Der har blot været to observationer af sæler i år. Der afhol-
des snarligt møde med sæl jægerne. 
 
Der blev efterspurgt flere info til lystfiskere på hjemmesiden. 
KÅS hjemmeside leder i forvejen til info omkring fiskeri via 
links til Riverfisher. Der sættes et punkt på dagsordenen til 
næste KÅS møde, hvor eventuelle forbedringer og udvikling 
af hjemmesiden drøftes.  
	

6. 	Indrapportering af fangst 48 
timer 
Infomøde omkring vandpleje 
Kontrol af fiskevand, mange 
kan ikke vise fiskekort 
Riverfisher, Havørredens hus 

Kontrol ved fiskevandet viser at mange ikke længere har fi-
skekort på sig. Flemming efterspurgte en fælles holdning til 
fiskekort. Der er meget forskellige udgangspunkter for de 
enkelte foreninger. Nogle udsender kort, andre gør ikke. 
Drøftelsen tages op igen. 
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og Lfso / Flem-
ming                                           
                         	

Indrapportering af fangst er i alle foreninger 48 timer. Det 
skal meldes ud i alle foreninger, og fremgå tydligt på KÅS 
hjemmeside og på foreningernes hjemmesider. 
Infomøder i vandplejen: Alle infomøder i vandplejen er åbne 
møder. Det er fint hvis de enkelte foreninger slår disse møder 
op på egne hjemmesider m.v. 
 
 
God drøftelse omkring foreningernes mange opgaver. Flem-
ming fortæller med afsæt i LFSO, at der ikke altid er 
tid/energi til at indgå i nye store opgaver herunder havørre-
dens hus og Riverfisher. Foreningen prioriterer at viderefører 
foreningernes egen DNA. 
Der blev talt generelt om Riverfisher og der er fortsat fuld 
opbakning fra hele KÅS bestyrelse til Riverfisher. 
 
	

7. 	Evt	 	
	


