
	

	

	
	

KÅS	bestyrelsesmøde	d.	22.03.2022	
	

Afbud:	Silkeborg	
	

	
Referat	

	
	

1. 	Økonomi, herunder 
budgetter for 2022 og 
kontingent / alle 
	

Det blev besluttet at foreningernes kontingent 
til KÅS er uændret. LF1926 har justeret deres 
kontingent så det er identisk med de øvrige. 

2. 	Vandpleje / Ivan 
	

Møde med DTU med god repræsentation fra 
KÅS. Der blev blandt andet orienteret om be-
standsanalysen foreløbige resultat. Der er kon-
stateret fremgang for ½ års yngel. Til gengæld 
mangler der 11/2 års yngel. Dette mener DTU 
skyldes skarv. Beregninger viser at 1 skarv på en 
uge forhindrer 3 havørreder i at returnere som 
gydefisk. Der er ca. 2000 skarv i de tre kolonier 
der er i nærheden af Karup Å. Det er betragteli-
ge mængder fisk der spises af skarv, hvis blot 1 
pct. af skarvene søger mod Karup Å. 
Der peges fortsat på regulering som en løsning 
hvor vi kan gøre en forskel.  
 
Ivan og Kim Iversen har været i Haderis. Der er 
vældig aktivitet. Vi skal presse på for at der kan 
gøres fælles front. Torben Thingaard mener der 
skal være opsyn langs Haderis Å i forhold til 
bæverens bo. Problemstillingen bliver vendt på 
fælles møde med kommunerne. 
 
Møde med Viborg Kommune omkring udbed-
ringer i vandløb hvor de ellers har sagt nej. Der 
er lavet aftale om at KÅS kan lave projekter ne-
denfor eksempelvis spærring i Haller Å.  
 
Stort projekt ved Staulund ved Herning Kom-
mune. Der skal laves 9 nye gydebanker. Flere af 
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dem med profiludvidelse. Det er i projekt til 
knap en million.  
 
Besked fra DTU at der igen er fisketegnsmidler. 
Beløbet er nogenlunde identisk med de tidligere 
års tilskud. 
Optælling af gydebanker er stort set færdig. Der 
er nogenlunde det samme antal gydninger som 
sidste år. 
	

3. 	Predatorer, herunder 
Skarvregulering / Tom 
& Ivan 
	

På mødet med DTU blev blandt andet skarv 
problematikken vendt. Det blev foreslået, at vi 
inddrager kommunerne i processen. Det bliver 
taget op på fællesmøde med kommunerne. Der 
er på forhånd taget kontakt til Skive Kommune 
og Viborg Kommune. Der arbejdes videre med 
disse henvendelser. 
 
Ivan har fremsendt forslag til hvad der kan gø-
res i forhold til skarv til bestyrelsen.  
 
 
Tom foreslog at der laves et skarvudvalg, et 
bæver udvalg på linje med sæl udvalget hvor 
der til hvert udvalg udnævnes en koordinator. 
Schneider og Tom indkalder jægerne til et mø-
de, så vi kan se, om vi kan finde en koordinator. 
De inviterer samtidig lodsejere til mødet. 
 
Sammenslutningerne kunne i fællesskab klæde 
politikkerne på så vi får problematikken løftet 
op på politisk niveau. Tom følger op. 
 
Det er vigtigt at der er fokus på problematikken 
ved åmundingen i april, når smolt udtrækket 
finder sted. 
 
	

4. 	Opfølgning på KÅS fi-
skekonkurrencen  
	

GoFishing har takket nej til at være hovedspon-
sor. Seatrout Herning har taget over. 
Der er ønske fra den nye hovedsponsor om at vi 
indtænker beskyttelse af fisk i vores koncept.  



	

	 3	

Karup Å Whisky bliver fremadrettet til Karup Å 
rom. Der arbejdes på en rom til 400 kr. Der ar-
rangeres en prøvesmagning til næste møde. Jan 
skaffer to flasker. Per F. Kontakter Jørgen vedr. 
etikette. Vi kopierer efter sidste års plan med 
auktion m.v. 
	

5. 	Vedligeholdelse af ad-
gangsvej og skiltning 
ved åen / Schneider 
	

Schneider påpeger at efterladenskaber efter 
lystfiskere der er trådt af på naturens vegne er 
et problem. Opfordring til foreningerne om at få 
afmærket toiletter på foreningernes fiskekort. 
Schneider ønsker fortsat at adgangen til toilet-
ter langs åen optimeres. 
 
	

6. 	Vurdering af sidste års 
fiskeri og lejebetaling 
til lodsejerne / Schnei-
der 
	

Schneider får henvendelser fra lodsejere der ef-
terspørger retningslinjer for lejen af fiskevand. 
Tom foreslår at KÅS hvert år udfærdiger et 
skriv, hvori der indskrives en kort status fra hver 
forening. 
	

7. 	Orientering om udvi-
delse af Lodsejerfor-
eningen -område op-
strøms Karup / Schnei-
der 
	

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i 
lodsejerforeningen omkring udvidelse med 
lodsejere i området opstrøms Karup.     
   	

8. 	KÅS website / Per D. 
 

Mange fejl på hjemmesiden.  
KÅS har pt ikke en webmaster. Drøftelse af hvil-
ke muligheder vi har. Alle er enige i, at vi skal 
have fundet en webmaster. Tom laver et opslag 
på facebook, hvor vi efterspørger den rette per-
son til at lave en “ny” hjemmeside. Per K. laver 
et udkast til hvad hjemmesiden skal indeholde. 
 

9. 	Limfjordsrådets oplæg 
/ alle 
 

Limfjordsrådet spørger efter om vi vil indgå i en 
bag limit og en udsættelse af præmieren. Der 
var delte meninger i bestyrelsen. Tom melder 
retur til Limfjordsrådet at vi ikke ønsker regler 
og begrænsninger i Karup Å.  
 

10.  Indsamling af skælprø-
ver / Tom 

DTU ønsker at vi indsamler skælprøver. Det vil 
KÅS gerne hjælpe med. Tom skaffer poser. For-
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 eningerne får poser ud. 
 

11.  Fastlæggelse af gene-
ralforsamling 

Generalforsamling d. 25. April kl 19.00 på TØP 
 

12.  Evt. Næste møde 26. april kl. 19.00 
	


