
	

	

	
	

KÅS	bestyrelsesmøde	d.	26.	oktober	2021	
	
	

	
Referat	

	
Afbud: Brabrand, Silkeborg 

	
1. 	 Økonomi / Per. 

 
Vores renteudgift til bank på KÅS indestående kapi-
tal stiger. 
Der er stadig lidt gang i salget af whisky. Jan M. har 
lige fået henvendelse på yderligere 5 flasker. 
 
Tom kontakter Jørgen Buch vedr. betaling til Lim-
fjordsundersøgelsen.  

 
Vandplejekontoen har ikke været så hårdt belastet i 
år, til trods for travlhed i vandplejen, da flere af de 
projekter der er blevet gennemført har været finan-
sieret via midler udefra.  
 
Vi overvejer en eventuel reduktion af foreningernes 
kontingent. Drøftes igen på næste møde. 

	
2. 	Vandpleje, herunder status på 

Bølling sø, samt eventuelt nyt 
vedrørende PFOS / Ivan. 
 

Besigtigelse af grødeskæring på de øvre stræk. Det 
var et konstruktivt møde, hvor der blandt andet blev 
set et stræk, materiel på larvefødder. Der blev 
blandt andet drøftet yderligere muligheder for an-
vendelse af denne “nye” metode. Den vil eksempel-
vis kunne bruges på stræk hvor båden ikke kan nå 
ind, eller ved stræk med ekstra meget sødegræs. 
 
Bølling Sø og okker udledningen er fortsat et pro-
blem. Der arbejdes fra KÅS side på at få sat endnu et 
møde op med Ikast-Brande Kommune. Tanken er at 
der skal gøres noget ved problemet. KÅS ser det som 
en akut sag.  
Ivan har kontaktet Viborg Kommune vedr. et potien-
tielt okkeroprensnings bassin.  
 
Status på vandplejen: 350 m3 gydegrus udlagt. Der 
kommer ikke til at ske mere. 
 
PFOS: Odense Å. Der er stoppet for hjemtagelse af 
fisk fra Odense Å efter at det er blevet konstateret 
at der på arealer nær åen, er fundet spor efter PFOS 
forurening. 
 
KÅS afventer fortsat svar på de undersøgelser kom-
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munerne har iværksat omkring PFOS forurening ved 
Karup Å. 

	
3. 	Opfølgning på mødet vedrø-

rende Havørredens Hus. 
	

Mødet gik godt. Der var bred opbakning til det vide-
re forløb omkring Havørredens Hus. Herning Kom-
mune arbejder fortsat på en lokation. 

	
		
	

4. 	Status sæler / Schneider. 
	

Der bliver set sæl i åen pt. Den ses helt oppe ved 
Vridsted nu. Der har været forsøg på at få skudt sæ-
len, men indtil nu forgæves. 
Willy har ikke set så mange sæler ved åmundingen 
som tidligere. Det samme gør sig gældende med 
skarv.  
Der er møde i TØP den 1. november kl. 16.00. Der 
kommer Aarhus Universitet og fortæller om sæl un-
dersøgelsen. 

	
5. 	Fastlæggelse af Generalforsam-

ling. 
	

29. januar kl. 13.00.  
Æreslystfiskergilde fra kl. 16.00 (Jan S. bestiller pøl-
sebord) 
 
Tom sender invitationer ud. Alle foreninger melder 
adresser på æreslystfiskere til Tom. 
 

	
6. 	Eventuelt.  
	

Det blå Rum v/Jan M.  
Forslag om at vi holder næste møde i Det blå Rum. 
 
Regulativer for fjorden v/Tom. 
Tom rundsender/har rundsendt materiale indehol-
dende en arbejdsgruppes forslag  omkring nye regu-
lativer for fiskeri i Limfjorden – herunder åer der har 
udløb i Limfjorden. Jørgen Buch fra Viborg har til-
budt at komme til KÅS bestyrelsesmøde og informe-
re herom. 
 
Arrangement ved Danmarks Sportsfiskerforbund 
v/Flemming. 
Flere deltager. 

	
	
	


