
PUT & TAKE-FISKERI 

Brynshøj Sø hedder Odsherreds lokale
put & take-sø. Den ligger lige syd for
Højby, på Højbygårdsvej 2, og det er et
lækkert, hyggeligt og naturskønt fiske-
vand med naturlige bredder og flere små
vige. Her er rigtigt gode muligheder for
at komme i kontakt med kamp-stærke
regnbueørreder og bækørreder, og pri-
serne for fiskeriet er særdeles overkom-
melige.
www.brynshoejsoe.dk

FERSKVANDSFISKERI 

Selvom Odsherred i høj grad er kendt for
sit fine kystfiskeri, er der også mulighed
for et givtigt ferskvandsfiskeri. Her er en
del moser, søer og vandløb med habile
bestande af gedder, aborrer og fredfisk
som karpe, brasen og skalle. I hovedpar-
ten af vandene er man nødt til at spørge
lodsejeren om lov til at fiske, men i ek-
sempelvis den sydlige del af Højby Sø er
der frit fiskeri. Og i Lammefjordskana-
lerne, hvor Odsherred Sportsfiskerfor-
ening har omtrent 40 km fiskevand, kan
man købe et dagkort for 50 kr. eller uge-
kort for 150 kr. og dermed få adgang til
et fabelagtigt gedde- og karpefiskeri i
naturskønne omgivelser.

FJÆSINGEN 
– HAVETS HUGORM

ZEALAND
FISHING

Fiskeri fra en Hobiekajak er nemt,
komfortabelt og bæredygtigt. Du
kan helt ubesværet sejle derhen, hvor
fisken er. Kajakken er meget stabil og
drives fremad med benene, så du har
hænderne fri til fiskeri mm.

Henvendelse til:
Sander: 22 44 85 83
Erling: 51 57 80 42
Morten: 299 399 30

Læs mere om: 

ZEALAND
FISHING

KYSTFISKERI

Generelt er Odsherred leveringsdygtig i
noget fabelagtigt godt kystfiskeri, og
særligt som havørredfisker er her masser
af interessante pladser at opsøge. Fra de
åbne kyster ved Nekselø Bugt, Sejerø
Bugt, Sjællands Odde og Kattegat ky-
sten til Isefjorden og Lammefjordens
skærmede kystlinjer afløser den ene
spændende kystplads den anden. I tillæg
til havørrederne, som kan fiskes året
rundt, kan man i sæsonen også finde
hornfisk, makrel og multer tæt inde
langs land. Hornfiskene og multerne
melder deres ankomst allerede i maj
måned, mens de livlige og smagfulde
makreller indfinder sig i slutningen af
juni. Ud over disse sommergæster er der
desuden fine muligheder for at fiske
efter fladfisk, torsk og sej. 

HAV OG HAVNEFISKERI 

De salte våger omkring Odsherred byder
på masser af spændende og varierede fi-
skemuligheder. Fra eksempelvis Odden
Havn og Rørvig Havn kan man dyrke et
spændende medefiskeri efter fladfisk,
småtorsk, hornfisk, makrel, og multer,
og har man lyst til at tage en tur ud på
åbent hav, er der også fine muligheder. I
både Odden Havn og Rørvig Havn er der
nemlig kuttere, som står til søs i 4-6
timer ad gangen med henblik på at
fange fine torsk, fladfisk, makreller og
andre hugvillige saltvandsarter. Turene
fra Rørvig foregår typisk i sommermåne-
derne, og særligt med fladfisk (skrubbe,
rødspætte og pighvar) for øje, mens tu-
rene fra Odden Havn er på sit højeste i
august – september, hvor makrellerne er
talstærkt repræsenteret.

VANDPLEJE 

FISKEGUIDE
Lystfiskeri i Odsherred

VisitOdsherred.dk

VisitOdsherred.dk

I Odsherred Kommune arbejdes der
kontinuerligt med at sikre bedre forhold
for fiskebestandene. Det betyder blandt
andet, at potentielle gyde- og opvækst-
vandløb er under særligt opsyn, og ved
flere af disse vandløb ydes der en stor
indsats for at forbedre vandkvaliteten. 
Kommunen arbejder på at forbedre de
fysiske forhold i vandløbene ved udlæg-
ning af sten, som giver skjulesteder for
fisk og smådyr.
Kommunen har desuden gennemført
projekter med åbning af rørlagte å-
strækninger og har eksempelvis udlagt
grus og sten i Gærde å. Det har blandt
andet resulteret i, at der i 2013 – for før-
ste gang – er observeret ørredyngel i
åen.
Ved undersøgelser i 2013 er der konsta-
teret havørreder i 2 mindre vandløb,
Møllebæk ved Sidinge og en bæk i Gre-
vinge Skov. Der er registreret gydeban-
ker og ørredyngel på mere end 4,4 km
vandløb. Det betyder, at havørreden så
småt er vendt tilbage til vandløbene i
Odsherred Kommune, og det tegner lo-
vende for fremtiden.
I Lammefjordskanalerne, hvor der især
er interesse for karper og gedder, er der
nu også gennemført en større oprens-
ning af aflejringer, hvilket på længere
sigt forventes at være med til at for-
bedre miljøforholdene i kanalerne. 

Fiskemulighederne i Odsherred er overvældende. 

Her er kilometervis af spændende kystlinje, 
livlige moler og havne, ferske kanaler, 

og artsrige søer og moser. 

Her er talrige muligheder for et hyggeligt 
familiefiskeri efter havørred, torsk, 

hornfisk, fladfisk, makrel, gedde og aborre 
– for blot at nævne nogle af de mange 

spændende arter, som findes i vandene i og 
omkring Odsherred. 

Alt i alt er der uanede muligheder, 
uanset om man er en erfaren lystfisker eller 

nybegynder. Oplevelserne venter derude ved 
vandet, og med lidt basal baggrundsviden 

og det rette udstyr, er der rig mulighed for at
gøre en rigtig god fangst.

Lystfiskeri i 
Odsherred

Denne udgivelse er blevet udviklet i projekt TIM ( Tourism Innovation Management), 
støttet af:

Odsherred

Møn

Vestsjælland

Lolland Falster

Fehmarn

Lübecker Bucht

Hohwachter Bucht

Projektpartnere:

LÜBECKER BUCHT: www.luebecker-bucht-ostsee.de

HOHWACHTER BUCHT: www.hohwachterbucht.de

UMWELTRAT FEHMARN: www.stadtfehmarn.de

BUSINESS LF: www.businesslf.dk

VISITMØN: www.visitmoen.dk

VISITVESTSJÆLLAND: www.visitvestsjaelland.dk

ØSTDANSK TURISME: www.visiteastdenmark.dk

OSTSEE-HOLSTEIN-TOURISMUS E.V.: www.ostsee-schleswig-holstein.de 

VISITODSHERRED: www.visitodsherred.dk

TVÆRNATIONALT 
SAMARBEJDE

TIM (Tourism Innovation 
Management) og FISHING ZEALAND 

Denne folder er udgivet i et tværnationalt samarbejde mellem udviklings-
projektet TIM og det regionale samarbejde FISHING ZEALAND, som har til
formål at værne om og udvikle lystfiskeriet i det sjællandske. 
Samarbejdet foregår mellem Danmarks Sportsfiskerforbund, adskillige
kommuner på Sjælland, Lolland Falster, Møn og Slesvig Holstein, virksom-
heder, turistorganisationer, guidevirksomheder samt frivillige lystfiskere
og har fokus på bæredygtigt lystfiskeri samt vedligeholdelse og udvikling
af fiskemulighederne i hele regionen. 
Formålet er af fremme lystfiskerturismen i Femern Bælt-regionen, udvikle
det lokale erhvervsvækst-potentiale og ikke mindst at gavne miljøet, fi-
skevandene og lystfiskerne. 
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Hos Novasol-dansommer tilbyder vi
feriehuse specielt egnede til lystfi-
skere, de har god plads til at rense de
nyfangede fisk og kapacitet til ned-
frysning.

Henvendelse til:
Vig Lyngvej 183, 
4560 Vig
Tlf. 3914 3033

NOVASOL-DANSOMMER

Lær at bruge kystens vilde planter til
din nyfagne fisk. 

Henvendelse til:
Naturvejleder Jørgen Stoltz
Silva Danica, www.silvadanica.dk
Egebjergvej 166, 
4500 Nykøbing Sj.
Tlf. 20 48 89 16
silvadanica@msn.com

SILVA DANICA

Træt af aldrig at kunne finde dine bril-
ler, når de skal bruges? Skift til de ge-
nial, innovative og uhyre praktisk
læsebriller fra CliC. Findes også som
solbriller med og uden styrke.

Henvendelse til:
CliC Danmark
Vestergade 21
4581 Rørvig
www.clicproducts.dk

CLIC DANMARK

Fjæsinger er blevet gradvist mere talrige
langs Odsherreds kyststrækninger de
senere år. De indfinder sig på det lave
vand i løbet af sommeren – gerne på
pladser med en god del sandbund, og til
tider kan man opleve et særdeles hektisk
fiskeri efter disse farvestrålende og hug-
villige fisk. De er fortrinlige spisefisk – en
rigtig delikatesse, men man skal vide,
hvordan de skal håndteres. Fjæsingen
har nemlig to giftfyldte pigge i rygfin-
nen og én på hvert gællelåg. Giften, der
angriber ens blodlegemer, er potentielt
livsfarlig for folk med dårligt hjerte. El-
lers vil man typisk opleve smerter, hæ-
velse og misfarvning omkring stikket.
Man kan også opleve at blive svimmel
og få hovedpine.

Bliver du stukket af en fjæsing, bør du al-
lerførst fjerne eventuelle rester af pig-
gen, og dernæst vaske grundigt med
sæbe og vand. Herefter kan du placere
den stukne kropsdel i 40-45 grader
varmt vand. Dette lindrer smerterne,
som kan vare i op mod 24 timer. Har du
meget udtalte symptomer, symptomer,
der varer i over 24 timer, eller er der tegn
på infektion, så søg læge.

Håndter fjæsingen med forsigtighed –
også efter den er død, og gør gerne brug
af kraftige handsker samt krogudløser-
tang. Så undgår du at blive stukket.

Hotel HøjbySø er Odsherreds nyeste
Hotel- og konferencecenter. 25 vær.
med bad og toilet.  Møder, kurser og
selskaber i 5 lokaler med plads fra 16-
100 personer. Tæt på  Højby sø.

Hotel HøjbySø
Ellingebjergvej 1, 
4573 Højby
Tlf. 7020 1133
www.hotelhoejbysoe.dk

HOTEL HØJBYSØ

Vi sejler:
■ Fisketure
■ Sælsafari
■ Aftenture 
■ og udflugter. 

Henvendelse til:
Tlf. 40 16 23 18
info@marianne-f.dk 
www.Marianne-F.dk

MARIANNE-F

Vores feriehus ligger midt i Rørvig,
tæt på strand og kun tre minutters
gang fra vores hyggelige havn. Mulig-
hed for opskæring og rensning af fisk. 

Rørvig Centret
Nørrevangsvej 49
4581 Rørvig
Tlf. 5991 8844
www.rorvig-centret.dk

RØRVIG CENTRET

Dejlig familie put & take fiskesø i
dejlige omgivelser med gode mulig-
hed for at få en fisk med hjem
(1-8 kg).

www.brynshoejsoe.dk

BRYNSHØJ SØ

DCU-Camping Rørvig Strand har
gode legeredskaber, hoppepuder og
hytter til udlejning. Det er en cam-
pingplads med gode offentlige trans-
portmidler og rige oplevelsesmulig-
heder.

DCU-Camping Rørvig Strand
Skærbyvej 2, 4500 Nykøbing Sj. 
Tlf. 59 91 08 50
www.camping-roervig.dk

DCU-CAMPING

Anneberg Vandrerhjem ligger helt
enestående ved Isefjorden og Anne-
berg Skov, i en herskabelig bygning
fra 1856. Vi har 44 senge fordelt på
13 værelser. 

Anneberg Vandrerhjem
Egebjergvej 162
4500 Nykøbing Sj.
Tlf. 41 86 55 44
www.annebergvandrerhjem.dk

VANDRERHJEM

Her bor du aldrig langt fra vandet og
de gode fiskepladser. Vi giver gerne
råd omkring valg af hus kontra sæson
og fangstmuligheder.

Feriepartner Odsherred
Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj.
Tlf.  59 91 08 88
Book her: 
www.ferieparter.dk/odsherred

FERIEPARTNER

Vi hjælper med et smil og kan guide
dig til de gode oplevelser i Odsherred
og i Danmark.
Køb dit fisketegn her!

VisitOdsherred
Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj.
Tlf.  59 91 08 88
Mail: odsherred@odsherred.dk
www.visitodsherred.dk

VISITODSHERRED

ZEALAND
FISHING



1. NEKSELØ BUGTEN

Havørred, multe, fladfisk
Hvor Vindekilde Strandvej løber aller-
tættest langs vandet, kan man parkere
og fiske langs kysten ud mod Nekselø
Bugt. Sydpå er bunden ganske sandet,
og her kan man medefiske fladfisk. Vil
man hellere i kontakt med en havørred,
kan man fiske nordpå, og her er der
spændende pladser med blæretang,
store sten og mulighed for hug af fisk i
grov kaliber. Pladserne her er for øvrigt
også kendt for at levere et fabelagtigt
godt hornfiskeri i maj og juni måned.  

2. ORDRUP NÆS

Havørred, hornfisk, multer
Ordrup Næs er kendt for at være én af
Sjællands bedste havørredpladser. Der
kan parkeres på pladsen ved Lang Agre
og Næsvej, og herfra fortsætter man til
fods en god kilometer langs vandet i
nordvestlig retning, indtil man når selve
næsset. Her er store blæretangsbælter,
sten og ålegræs – og mulighed for at
ramle ind i en stor havørred. I sæsonen
er der tillige mulighed for at støde på sti-
mer af multer.

3. B&W PYNTEN

Havørred, hornfisk
B&W pynten er én af de pladser på Sjæl-
lands Odde, hvor fiskeriet starter aller-
tidligst, og hen over sommeren og i
efteråret kan man typisk finde vægtige
stationære fisk, der benytter pladsen
som jagtrevir. Her er nemlig rigelige
mængder føde, og især kan der være
gode koncentrationer af tobis. Generelt
fisker pladsen særlig godt i vandvendin-
gen fra højvande til lavvande samt i de
sene aftentimer og tidlige morgentimer,
men det er en plads, der grundet sin
nøje afgrænsning er fisket relativt hur-
tigt af. Pladsen finder man ved at par-
kere for enden af Dyrehøj Strandvej og
fortsætte til fods en lille kilometer til
venstre.    

4. HØNSEHUSET

Havørred, hornfisk
Hønsehuset kaldes strækket langs den
sydlige del af Overby Lyng, og man
kommer hertil ved at parkere syd for
Overby, der hvor Smedestræde og
Østervangsvej mødes. Herfra kan man

OVERSIGT OVER FISKEPLADSERNE I ODSHERRED 

påbegynde sit fiskeri og ellers bevæge
sig østover, indtil man efter 1,5 kilome-
ter når en runding nede foran sommer-
husområdet. På hele strækket er der
markante revledannelser og smalle bæl-
ter af blæretang afløst af sandbund.
Længere ude falder dybderne drastisk,
og her er der oftest masser af jagende
fisk. Også i foråret, på særligt varme
dage, kan man opleve virkelig godt fi-
skeri her, og typisk vil man have gode
chancer, hvis man fisker med reje- og to-
bisimitationer. 

5. SØNDERVANG

Havørred, hornfisk, multe
Søndervang er et spændende stræk
med kuperet bund og masser af store
sten, blæretang og fioliner. Fra parke-
ringspladsen for enden af Smedestræ-
de, fortsætter man til højre 1,5 km langs
kysten, indtil kystlinjen slår et knæk
nordpå. Herfra har man et langt stræk
på flere kilometer med fine bundforhold
og god dybde. Inden man når hertil, kan
man også hurtigt affiske den lille vig,
som man finder en lille halv kilometer,
inden Søndervang strækket nås. Ikke så
sjældent indeholder denne vig nemlig
fine stationære havørreder.

6. ØRNEPYNTEN

Havørred, hornfisk, fladfisk
Ørnepynten finder man lige øst for Sjæl-
lands Odde færgelejet for enden af
Ørnevej. Her hører revledannelserne op,
og i stedet finder man et stort plateau
med frodige bundforhold og rigelige fø-
demængder – i hvert fald i sommerhalv-
året. Ørnepynten fisker i særdeleshed
godt i marts, april og maj, og i løbet af
sommeren kan man på dage med nord-
vendte vindretningen opleve et godt
fiskeri i såvel nattetimerne som dagti-
merne. Havørrederne stimler ofte sam-
men i stimer, der mere eller mindre
vilkårligt søger rundt efter føde her. Flad-
fisk finder man typisk længere inde mod
Odden Havn. 

7. ODDEN FÆRGEHAVN 

Fladfisk, hornfisk, makrel, multer
Odden færgehavn kan byde på et rigtig
fint fiskeri efter fladfisk – et sjovt og un-
derholdende familiefiskeri, som foregår
med bundtakler og sand- eller børste-

orm. I sommermånederne kan man
more sig med hornfiskene, og fra august
of halvanden måneds tid frem, kan der
fanges iltre makreller.

8. FERIEKOLONIEN

Havørred, makrel, hornfisk
Feriekolonien er et langt kyststræk på
yderste vestside af Sjællands Odde. Det
er en plads med god dybde og varierede
bundforhold med masser af rullesten,
blæretang, savtang og fioliner. Pladsen
plumrer relativt let op, men den klarer til
gengæld også hurtigt op igen, og når
vindretningerne ellers tillader det, kan
man fiske havørreder helt tæt inde
under land. Strækket fisker godt fra april
og helt hen i september, og i de tidlige
morgentimer i juli og august er der gode
muligheder for at fange fine makreller.
Man kommer lettest ned til Feriekoloni-
strækket ved at benytte sig af parke-
ringspladsen ved Skillerhuset. Herfra kan
man følge en lille sti, der slår til venstre
og ned over en eng mod vandet. 

9. GNIBEN 

Havørred, hornfisk, makrel, multe, hav-
bars, sej, torsk
Gniben er Sjællands Oddes yderste
punkt, og den er enormt lettilgængelig
og utroligt spændende. Her strækker
sig et 10 kilometer langt undersøisk rev,
og tidevandsstrømmene er ofte så vold-
somme, at man kan få fornemmelsen af,
at man står og fisker i en fossende elv.
De voldsomme tidevandspåvirkninger
gør, at særligt vandvendingerne kan
have en magisk indvirkning på fiskeriet,
men generelt kan man opleve godt fi-
skeri her uanset vind, vejr og strømfor-
hold. Selve Gniben Rev har som regel
nogle gode stationære fisk, som finder
strømlæ bag store fisk og gør udfald
mod forbipasserende fødeemner. De fås
lettest i tale med store, højtgående agn
eller fluer, og de er særligt aktive lige
omkring vandvendingen, hvor de tvin-
ges til at se sig om efter nye strømlæ.

10. FÅREFOLDEN

Havørred, makrel, hornfisk
Fårefolden finder man på nordøstsiden
af Sjællands Odde cirka 1,5 km fra Gni-
ben, lige efter man har passeret Strand-
mågevej. Her går en lille stikvej ned til

vandet, hvor man kan parkere. Kyst-
strækket her byder på rullesten, blære-
tang og gode dybdekurver udefter, og
det har mest af alt karaktér af et stort
undersøisk plateau. Ofte vil man se
store fisk vende og springe længere
ude, men lige så ofte finder man fiskene
tæt inde langs med land. Det kan derfor
sagtens betale sig at blive på land og fo-
retage sine afsøgende kast herfra. 

11. BROKBJERG STRAND 

Havørred, hornfisk
Brokbjerg Strand er en spændende kyst-
plads, der i særdeleshed fisker godt i for-
året og efteråret. Fra den allerførste pynt
nedenfor Brokbjergvejstrandvej og en ki-
lometer østover, kan man fiske et stræk
med vekslende bundforhold, hvor især
tobiserne kan være talrigt forekom-
mende. Her kan man ofte finde træk-
kende havørreder, der med jævne
mellemrum viser sig i overfladen i deres
jagt på byttedyr. Den letteste måde at
finde ned til Brokbjerg Strand på, er ved
at følge skiltningen ned til den offentlige
badestrand for enden af Strandvejen.
Herfra går man 700-1000 m til højre ind-
til man når et stræk, hvor blæretang og
store sten begynder at blive domine-
rende.

12. KARTOFFELSTYKKET

Havørred, hornfisk
Kartoffelstykket løbet parallelt med Od-
devej lige nord for Overby Lyng og
vestpå, og her er der god adgang til van-
det. Sandrevler tegner i overvejende
grad bundprofilen her, men tæt inde
langs land finder man nogle spændende
badekar, hvor havørreden begynder at
søge føde i starten af april. Hele stræk-
ket er lidt over 2,5 kilometer langt, og
det egner sig fortrinligt til aktivt og af-
søgende fiskeri. Særligt kanterne af ba-
dekarrene fisker godt, og her kan man
med fordel anvende tobisimitationer og
rejer. Netop disse to fødeemner er nem-
lig stærkt forekommende her. Typisk vil
man rende ind i mindre stimer af blanke
fisk fra 40-55 cm her, men der er også
gode chancer for at støde på større fisk
– særligt i vandvendingerne og i de tid-
lige morgentimer.  

13. EBBELØKKE

Havørred, hornfisk, multe, fladfisk
Ebbeløkke, som er en stor pynt nordøst
for Overby Lyng, er en af de mere kendte
pladser på Sjællands Odde. Man finder
den ved at stille bilen på parkeringsplad-
sen ved Gl. Ebbeløkkevej og fortsætte
små 700 meters gang østpå. Vil man
fiske fladfisk, kan man gøre dette på
strækket neden for parkeringspladsen.
Havørred, hornfisk og multer kan til
gengæld findes ude omkring pynten.
Her strækker et stort blæretangsbælte
sig udefter mod dybere vand, og herfra
og to kilometer østover kan man i sær-
deleshed i juni, juli og august nyde gavn
af et godt havørredfiskeri. Pladsen har
en særlig tiltrækningskraft på nogle af
Sjællands Oddes allerstørste fisk, og de
trækker som regel helt ind langs land
ved højvande for at søge føde. Her kan
de fanges på alt fra tangloppe-, reje- og
tobisimitationer, og der må gerne sæt-
tes masser af fart på fluerne og agnene. 

14. KLINT 

Havørred, hornfisk, multer
Klint er med sine mange menneske-
skabte stenformationer en letgenken-
delig plads. Pladsen er kendetegnet ved,
at et stræk domineret af sandbund
pludselig afløses af et plateau med sten,
blæretang og anden bevoksning. Man
kan parkere klods op af stranden nede
ved Klint Havnevej nord for Klint by, og
fra den yderste parkeringsplads og øst-
over er der et langt stræk, som egner sig
fortrinligt til afsøgende fiskeri. Om som-
meren kan man være heldig at løbe ind
i multer, og særligt i efterårsmåne-
derne, når havørrederne begynder at
samle sig og søge videre østover mod
Isefjorden og Roskilde Fjord, kan der op-
hobes fisk her. Vil man til gengæld fiske
fladfisk, kan dette gøres på nogle af de
mere sandede partier af kysten. 

15. KORSHAGE

Havørred, makrel, fladfisk
Korshage er den nordligste plads i Ise-
fjorden. Her kan man fiske i indløbet til
fjorden, hvor der er store sandrevler
med mulighed for fine fladfiskefangster.
Man kan også søge vestpå langs den
åbne Kattegat-kyst, og her er der rigtig
fine muligheder for at komme i kontakt
med havørrederne. Særligt i sensomme-

ren og efteråret frådser de i tobis og rejer
her, og med lidt held kan man fange sig
en rigtig trofæfisk. Man kan parkere for
enden af Flyndesøvej, og herfra fortsæt-
ter man til fods små 600 m mod højre,
indtil Korshage nås.

16. SKANSEHAGE 

Havørred, hornfisk, makrel
Skansehage finder man på den vestlige
side af Isefjordens munding. Her kan man
opleve et fantastisk godt fiskeri i foråret
og i efteråret, når havørrederne trækker
ind og ud af fjorden. Her er gode strøm-
forhold, iltning og dybde, og man kan
sagtens fiske pladsen stationært gennem
flere timer – for pludselig kommer en
trækkende stime forbi. Ellers kan man fra
slutningen af juni og frem til september
have held med at fange nogle fine ma-
kreller. Der kan parkeres lige nedenfor
Skanse Tværvej. Herfra er der omtrent
800 m til selve hagen.

17. NAKKEHAGE

Havørred, hornfisk, multer
Nakkehage er en spændende helårs-
plads, hvor en række mindre rev og
dybe partier inde langs med land har en
dragende virkning på havørrederne.
Særligt efterårsfiskeriet og natfiskeriet
om sommeren kan være givtigt, og des-
uden skal man være opmærksom på, at
her kan være stimer af multer i de var-
meste sommermåneder. Der parkeres
for enden af Nakkehagevej lige ved van-
det, og herfra kan man fiske både
nordpå og sydover.

18. KONGSØRE SKOV

Havørred, hornfisk
Kongsøre Skov er et kyststræk, som
man finder nord for åbningen til Lam-
mefjorden. Man kan parkere for enden
af Næbbevej, og her kan man passende
starte med at fiske Kongsøre Næbbe af.
Ellers er det bare med at klø på i nordgå-
ende retning, for her ligger nogle kyst-
stræk med vekslende bundforhold og
gode chancer for at komme i kontakt
med trækkende havørreder. Særligt i ef-
teråret og foråret holder Kongsøre
strækket fisk, og fiskene trækker ofte
tæt inde langs med land.
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19. LAMMEFJORDS- OG/   
AUDEBODÆMNINGEN

Havørred
Audebodæmningen er en fin havørred-
plads i efteråret og vintermånederne.
Her kan man være heldig at løbe ind i sti-
mer af hugvillige havørreder, og da det
både er let at parkere og fiske fra dæm-
ningen, er dette en ganske populær
plads. Særligt små agn og minutiøse
reje- og tangloppeimitationer fungerer
godt i vintermånederne, og bombardaf-
låd og levende agn er også et sikkert bud
på havørredfangst. 

20. LAMMEFJORDS-  
KANALERNE

Karpe, gedde, aborre, havørred
Lammefjordskanalerne byder på Odsher-
reds bedste og mest varierede fersk-
vandsfiskeri. I kanalerne er der alt fra
skaller, brasen og suder til karper, abor-
rer, gedder og havørred. Medefiskeri
efter fredfisk kan foregå overalt i Lamme-
fjordskanalerne, mens henholdsvis Nord-
kanalen egner sig godt til havørredfiskeri
i vintermånederne, og Sydkanalen egner
sig til geddefiskeri i foråret og efteråret. 
Odsherred Sportsfiskerforening råder
over fiskerettighederne, og de kan også
være behjælpelig med specifik informa-
tion angående fiskeriet. 
www.o-s-f.dk.

21. BRYNSHØJ FISKESØ

Regnbueørred, steelhead, bækørred
Brynshøj Fiskesø finder man lige syd for
Højby, ved Tinghulevej 8. Søen, hvori der
jævnligt sættes fangstklare ørreder ud,
ligger smukt til i private og naturskønne
omgivelser. Der kan fiskes i søen året
igennem ved indløsning af fiskekort,
som fås til særdeles favorabel pris. For
eksempel kan man købe et dagkort til
beskedne 150kr. Der må fiskes i søen fra
solopgang til solnedgang, og flere infor-
mationer kan findes på hjemmesiden:
www.brynshoejsoe.dk

22. HØJBY SØ

Gedde, aborre, skalle, brasen
Højby Sø ligger lige nord for Højby, og i
søens sydlige ende er der gratis fiskeri fra
bredderne. Søen, huser en rigtig fin be-
stand af velvoksne gedder og aborrer,
som kan fiskes med almindeligt spinneg-
rej i kombination med eksempelvis
wobblere og spinnere. Vil man hellere
forsøge sig med søens mange skaller og
brasener, kan man i stedet flådfiske
nogle majs eller regnorm.

GOD STIL VED
VANDET

Når du færdes ved vandet
med fiskeri for øje gælder
både en masse skrevne – og
uskrevne – regler.

FISKETEGN
Er du mellem 18 og 65 år gammel, er
et gyldigt fisketegn påkrævet. 
Fisketegnet giver ret til at fiske i både
ferskvand og saltvand. Et lystfisker-
tegn koster 185 kr. for et år, 130 kr.
for en uge og 40 kr. for en dag, og
pengene fra salget går til bestands-
pleje og udsætningsarbejde. Du kan
købe dit fisketegn på posthuset, i ud-
valgte   grejbutikker samt online: 
www.fisketegn.dk

FREDNINGSZONER/TIDER
For at værne bedst muligt om fiske-
bestandene er der indført frednings-
zoner og fredningstider.
Eksempelvis er der sæsonbestemte
og helårlige fredningszoner ved ho-
vedparten af alle åmundinger for at
sikre havørreden fri passage I forbin-
delse med gydevandringen. 
Fredningszonebestemmelserne fin-
des på Naturstyrelsens hjemmeside:
www.naturerhverv.fvm.dk/
fredningsbaelter.aspx?ID=17218

Mange fiskearter er desuden omfat-
tet af individuelle fredningstider og
mindstemål. Havørred og laks er to-
talfredet i ferskvand fra 16. november
til 15. januar, mens fredningen af
disse i saltvand kun gælder farvede,
gydemodne fisk i selvsamme pe-
riode. Gedder i ferskvand er fredet fra
1. april til 30. april, mens de i brak-
eller saltvand er fredet fra 1. april til
15. maj. 

GRUNDREGLERNE
Som lystfisker gælder en del almene
regler for god opførsel. 
For det første bør man aldrig fiske
uden tilladelse. De gældende regler
kan du finde på naturstyrelsen.dk,
på retsinformation.dk og på rand-
zoner.dk

For det andet skal man skåne naturen
mest muligt. Det vil sige, at man ryd-
der omhyggeligt op efter sig, og at
man i videst muligt omfang færdes
via etablerede stier.
For det tredje skal man behandle sin
fangst ordentligt – uanset om den
skal hjemtages eller genudsættes.
Her drejer det sig om enten at genud-
sætte eller aflive fisken hurtigst mu-
ligt og sørge for, at den lider mindst
mulig overlast.

Mindstemålene for de mest populære sportsfisk er som følger: 
Havørred 40 cm, laks 60 cm, gedde 60 cm, aborre 20 cm (i saltvand). 

De resterende mindstemål findes på naturstyrelsen.dk

For det fjerde bør man udvise måde-
hold og ikke hjemtage fisk i et om-
fang, der tolder unødvendigt hårdt på
bestandene.
Sidst, men ikke mindst bør man ud-
vise alment medmenneskeligt hen-
syn. Ikke blot i forhold til omgivelserne
og naturen, men også til andre men-
nesker – inklusive medfiskere – der
færdes ved vandene.

NEDFALDSFISK
Falder du over stimer af fisk på kysten,
der skal sættes ud – fx rå mængder af
nedfaldsfisk i fredningsperioden eller
små fisk under mindstemålet, så bør
du overveje at flytte plads og skåne
dem for en krogning og en udmat-
tende fight.
Hvad nedgængere og farvede ørreder
fanget uden for fredningsperioden
angår, så er det op til den enkelte kyst-
fisker at vurdere, om fiskene skal
hjemtages eller ej. Dette er et ophedet
emne, som de fleste har en holdning
til, men i sidste ende er en hjemtaget
havørred en fisk, som tages ud af den
samlede bestand – uanset om den er
sølvblank, farvet eller udleget. Beslut-
ningen er op til den enkelte lystfisker,
og som med alt andet gælder det om
at bruge sund fornuft og dyrke fiske-
riet så bæredygtigt som muligt.
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www.makrelfestival.dk

HUSK

DM i makrel

DM i makrelfiskeri  finder 
sted første gang
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3. weekend i august

Sjællands Odde


