
 

 

Om foreningen 
 
Lystfiskerforeningen af 1926 er den største 
forening under Danmarks Sportsfiskerforbund. 
Lystfiskerforeningen er en af Danmarks ældste 
lystfiskerforeninger og den forening, der er 
roden til Danmarks Sportsfiskerforbund.  
   Foreningen blev stiftet i 1926 på 
foranledning af den legendariske Skjern Å-
laksefisker, skomagermester Hans Bache og 
den berømte oberstløjtnant og kunstner, Carl 
Theodor Wegener. Baggrunden var, at der var 
behov for en forening, som kunne varetage 
danske lystfiskeres interesser. 
 
Danmarks smukkeste fiskevand 
Foreningens fiskevand i det Midt- og 
Vestjyske, er noget af Danmarks smukkeste, 
mest attraktive og alsidige.  
   Det er muligt at fiske efter vilde 
atlanterhavslaks i Skjern Å og i Storåen -  eller 
efter nogle af verdens største, vilde havørreder 
i Karup Å. I Holtum Å, Karstoft Å, Vorgod Å, 
Omme Å, Hellegård Å, Fjederholt Å og i 
Råsted Lilleå er der desuden mulighed for 
laks, havørred, bækørred, regnbueørred eller 
stalling. 

Den største laks fanget i Skjern Å vejede 26,5 
kilo, den største laks i Storåen 22 kilo, og den 
største havørred fanget i Karup Å 14,4 kilo. I 
2016 er der i foreningens vande taget laks på 
op til 18,9 kilo. 
   Foruden et fantastisk fiskeri, byder vore 
fiskevande på store naturoplevelser i smukke, 
uberørte naturlandskaber. Her er der mulighed 
for at støde på både odder, bæver, ulv, isfugl, 
og andre af Danmarks mest sjældne dyr. 
 
Medlemsfordele 
Som medlem af Lystfiskerforeningen af 1926, 
får du mange medlemsfordele. Du bliver 
medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund, 
som varetager dine interesser og kæmper for 
natur og miljø. 
   Du modtager bladet Sportsfiskeren gratis. 
   Du kan komme på en gratis guidet tur ved 
fiskevandet og får mulighed for at leje 
foreningens hytte ved Skjern Å, låne Storå-
hytten, Lauth Hytten ved Råsted Lilleå eller 
leje værelse på Høgild Møllegård ved Karup Å 
til en favoritpris.  
   Desuden får du rabat på overnatninger og 
mulighed for at deltage i alle foreningens 
spændende arrangementer. 
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Laksehytten 
Foreningen hytte, Laksehytten, ligger på Sdr. 
Felding Camping ved Skjern Å. Der er plads 
til fire i hytten, der udlejes for en symbolsk 
betaling, men skal altid forudbestilles. På 
vores hjemmeside www.lf26.dk, kan du se, 
hvornår hytten er ledig og booke hytten. Det 
koster kun 50 kr for en overnatning og alle 
campingpladsens faciliteter kan frit benyttes. 
 
Lauth-hytten og Storå-hytten 
Hytterne ved Storåen, ved Bur og ved Nymølle 
ved Råsted Lilleå kan benyttes gratis.  
   Tjek vores hjemmeside for regler omkring 
hytterne og eventuelle reservationer. 

   På foreningens hjemmeside www.lf26.dk, 
kan du læse mere om Lystfiskerforeningen af 
1926. Her bringer vi de sidste nye 
informationer om fiskeriet, fiskeregler og 
opslag om kommende arrangementer. Her 
findes også digitale kort, ledsaget af fotos fra 
vore fiskevande. 
   Du kan også finde Lystfiskerforeningen af 
1926 på Facebooksiden: 
http://www.facebook.com/Lystfiskerforeninge
n1926 
   Er du ikke medlem af Lystfiskerforeningen 
af 1926, kan du blive skrevet på venteliste til 
indmeldelse via indmeldelsesformen på 
foreningens hjemmeside: wwwlf26.dk 
   Der er indført et indmeldelsesgebyr på 100 
kr, der skal betales ved tilmelding og optagelse 
på ventelisten. Gebyret kan betales via 
mobilepay på nr: 84 672 eller indsættes på 
kontonr: 9570-118773553 Husk at anføre 
navn. 

Den hyggelige Lauth-hytte ved Råsted Lilleå 
kan benyttes gratis af foreningens medlemmer 

Skjern Å ved Clasonsborg 
 


