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Tak for ordet, og glad for at I tager jer tid til at komme til generalforsamlingen!
2021 var igen et år hvor vi var ramt af covid, og dermed med mindre fysisk
mødetid, trods de omstændigheder så var 2021 igen et aktiv år hvor der
blev lavet mange gode naturprojekter både i KÅS regi, men også af kommunerne.
Det er for mig og KÅS dejligt at opleve, at vores vedholdende og insisteren
på et fokuseret samarbejde med kommunerne og de offentlige institutioner,
har været medvirkende årsag til, at der blandt samarbejdspartnerne i stigende grad er stor fokus på det grønne, og vores politikere har også nu i højere grad set værdien i projekter der gavner miljøet, ja man kan populært
sige, der er stemmer i det grønne!
2021 var også året hvor vi der blev udarbejdet bestandsanalyse Ved Karup
Å, stor tak til de frivillige som hjalp DTU med indsamling af data på rigtig
mange lokationer. Jeg havde selv fornøjelsen af at deltage et par dage, og jeg
kan sige, at jeg på de 2 dage lærte mere omkring biologien ved Karup å og
havørreden, end jeg har lært igennem et langt liv med fiskestangen, en rigtig berigende oplevelse.
Bestandsanalysen og de endelige konklusioner er ikke blevet offentliggjort
endnu, men de foreløbige udmeldinger fra DTU går på, at det arbejde der
gøres af vandplejeudvalget virker, vi er på rette spor, der produceres rigtig
meget yngel, men det samlede potentiale er 10 gange større, så vi har stadigvæk meget arbejde der skal gøres. Bagsiden af den medalje er desværre
at der bliver målt for få 1-1½ års fisk og det betyder ifølge DTU, at der er for
stor en predation på de udtrækkende fisk, og det betyder så igen, at vi ikke
får det optimale antal fisk tilbage til sikring af fremtidens havørreder.

Når vi snakker predatore, så er det i væsentlighed skarven som er den værste synder, det er ikke bare ved Karup Å, men også laksen i de vestvendte
lakse åer og mindre og større vandløb med stallinger, som er under hårdt
pres, det er for mig uforståeligt at man ikke finder en forvaltning som i højere grad skaber balance mellem de forskellige arter, så den ene arts fremgang ikke bliver på bekostning af andre arter, og her tænker jeg naturligvis
på Havørreder, laks og stallingen. Yderligere så ser vi i øjeblikket også at
bæveren er på fremmarch, sidst observeret ved Haderis å, den kan, hvis ikke rigtig håndteret, skabe stor skade specielt i vores tilløb til Karup å. Så
udover predatore så udfordres vi også af farvet vand fra Bølling sø, og
spærringer som endnu ikke er fjernet og som potentielt kan åbne op for 30
% mere gydearealer for havørreden.
Det at beskytte og sikre fremtiden for vores Karup å havørreder, og dermed
også fremtiden for vores lystfiskerforeninger kræver at vi i KÅS er visionære, altid fremadskuende og i balance med de tendenser og holdninger som
den moderne og fremtidens lystfisker kræver. Det kan til tider kræve modige beslutninger som måske ikke alle lystfiskere er enige i, men som eftertiden vil bedømme os positivt på. Havørreden må altid have forrang, for uden
havørreder ingen lystfiskeri.
Jeg oplever et godt samarbejde i bestyrelsen, og medlemmerne er flinke til
at byde ind på at løse opgaver og være ansvarlige for delområder i KÅS arbejde, det er også nu og i fremtiden nødvendigt. KÅS arbejde er ikke blevet
mere enkel og er i dag mange facetteret, og på mange områder mere komplekst. Vi ser heldigvis også at der er god hjælp fra de frivillige ikke bare til
vandplejen, men også i afholdelsen af konkurrencen, som for langt største
parten trækkes af Lfso, tak til jer og alle andre der igen i år løser den udfordring. Konkurrencen handler ikke kun om økonomi til KÅS, men også om at
skabe en weekend med hygge og god stemning ved Karup Å, tak for det.
Når vi nu er ved konkurrencen, så skal det også nævnes, at vi år har måtte
tage afsked med vores hovedsponsor Go Fishing, som har valgt at prioritere
anderledes, det er vi naturligvis kede af, men forstår også godt, at alt har en
ende, og den rejse som de sammen med KÅS har været på de sidste 20 år er
nu stoppet. Jeg vil gene sige dem kæmpestor tak for deres engagement og
deltagelse igennem alle årene, uden dem havde vi ikke nået de første 20 år.
Det glædelige for os er, at KÅS konkurrence er så godt et produkt, at det ikke har været svært for os at skaffe en ny hovedsponsor, nemlig Seatrout
Herning. Som efter et opkald hurtigt slog til og derfor nu allerede er i gang
med planlægningen af årets weekend. Stor tak til Kenneth og de andre
drenge, vi glæder os til, at vi sammen skal udvikle konkurrencen over de
næste mange år, forhåbentligt får vi med jer, også mindst 20 år.
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Som alle ved så er der en proces i gang omkring Havørredens hus, der er nu
fundet en lokation og alle parter er enige. Nu tilbagestår der, formoder jeg,
en offentlig høringsfase, men jeg tænker at når kommunen er kommet så
langt, så er det nok deres vurdering at projektets lokation kommer i mål.
Lokationen er i Haderup ved Haderis å, hvor der reserveret et jordstykke
2,4 hektar, men en del å vand til, anslået ca. 700 m. Herning kommune har
ambitioner om et stort naturcenter, og der er allerede stor interesse for
fundingen af huset, og dermed tror jeg at det bliver et ikke ubetydeligt beløb der bliver investeret i projektet, jeg tænker også at investeres der den
størrelse midler, så findes der nok også ekstra til den løbende drift, så der
kan skabes liv og daglig aktivitet.
Jeg er glad for at de tanker som lystfiskere ved Karup Å har tænkt igennem
mange år, og ved lokalpolitisk arbejde af byrådsmedlem Dann Karlsen, nu
ser ud til at materialisere sig, og Jeg er glad for at KÅS via deres engagement
og indflydelse har været med til at trække projektet i en retning hvor det
mere bliver et naturcenter end et 1 til 1 laksens hus ved Skjern å. Jeg håber
alle foreninger vil deltage aktivt i de møder der naturligt vil komme omkring udviklingen af huset, og bidrage med deres iderigdom til huset indhold.
Når huset engang står færdig, så håber jeg at huset vil styrke det lokale område og endnu engang sætte Karup å på landkortet, og at vi med det her
projekt kan sikre forsat politisk og økonomisk opbakning til naturen og de
oplevelser vi som lystfiskere har kæmpet for i årevis.
KÅS skylder en stor tak til rigtig mange, herunder alle de frivillige som året
igennem arbejder tidligt og sent på mange planer, uden deres utrættelige
indsats ville naturen ved Karup å lide en krank skæbne.
Vi er ikke altid enige med kommunerne, og vi synes måske også i visse projekter og på områder at tingene virker uden sammenhæng, og at naturen
ikke altid får den opmærksomhed som vi naturligvis synes den skal have,
men når det er sagt, så synes jeg, der er større vilje og fleksibilitet til løsninger og dialog i dag end tidligere, så stor tak til kommunerne og deres miljøfolk og politikere, som vi ser, bevæger sig i den rigtige retning.
Det er ingen hemmelighed at skal vi have faglig bistand så kontakter vi ofte
DTU Aqua, og der møder vi aldrig en lukket dør. De hjælper os med råd og
vejledning, og de er altid uden forbehold, på havørredens side, så stor tak
for jeres sparring og hjælp.
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Lodsejerne er for KÅS og lystfiskerne helt central i vores hobby og arbejdet
med havørreden, uden lodsejernes velvilje og engagement kunne vi ikke
meget, så vi skylder lodsejerne en stor tak for deres samarbejde i bevarelsen af havørreden, naturen ved Karup å og de værdier det giver.
Opsummeret så er det for KÅS og lystfiskerne helt essentielt at vi har en
omverden at samarbejde med, vi kunne ikke gøre arbejdet alene, så stor tak
til alle folk, organisationer, kommuner og ikke mindst Riverfisher, som året
igennem på forskellige områder, har hjulpet os.
KÅS foreninger er omdrejningspunktet i arbejdet der udføres, ikke bare for
naturen men også for et velfungerende foreningsliv, som i sidste ende er det
centrale i fiskeriet og bevarelsen af havørreden, det skal vi bevare, for der
ligger meget arbejde foran os, inden vi med god samvittighed kan sige at vi
nu har en stor og stærk selvreproducerende bestand af den unikke Karup Å
havørred.
Afslutningsvis vil jeg udtrykke håb om, at vi nu kan komme tilbage til normale forhold, så næste generalforsamling igen som normalt kan afholdes i
januar.
Rigtig god sommer og forsat god generalforsamling.
Knæk og Bræk
KÅS Formand
Tom Sørensen.

4

