
FISKEGUIDE
LYSTFISKERI I GRIBSKOV KOMMUNE

ZEALAND
FISHING

KNÆK OG BRÆK

Det er vores håb, at denne folder vil hjælpe dig godt på vej til at få
fisk på krogen i Gribskov Kommune, og at du og din familie får
nogle mindeværdige oplevelser sammen derude ved fiskevandene. 
Knæk og bræk! 

FISHING ZEALAND

HELSINGE OG OMEGNS SPORTSFISKERFORENING 
www.helsinge-sportsfisker.dk 

ESRUM ÅLAUG 
www.esrumaalaug.dk

DEN SJÆLLANDSKE GRUSBANDE
www.facebook.com/groups/Grusbanden 

LÆS MERE:

Fishing Zealand: www.fishingzealand.dk

Fishing Zealand er et ambitiøst projekt, som har til formål at værne om og
udvikle lystfiskeriet i det sjællandske. Projektet er et samarbejde mellem
Danmarks Sportsfiskerforbund, adskillige kommuner på Sjælland og
Øerne, lokale virksomheder, turistorganisationer, guidevirksomheder og
frivillige, og det har fokus på bæredygtigt lystfiskeri samt vedligeholdelse
og udvikling af fiskemulighederne i hele regionen. Det er et projekt, som
er til stor gavn for lystfiskerturismen, det lokale erhvervsvækstpotentiale
og ikke mindst for miljøet, fiskevandene og os lystfiskere. 

VANDPLEJE, BÆREDYGTIGHED
OG FISKETURISME

Ét af Fishing Zealands hovedformål i Gribskov Kommune er at sikre et godt
vandmiljø, stabile fiskebestande og øget fokus på lystfiskerturisme. I
denne henseende arbejder Fishing Zealand tæt sammen med Gribskov
Kommune samt lokale aktører og frivillige kræfter. Fishing Zealand har
blandt andet fokus på de mange vandløb i Gribskov Kommune – herunder
Pandehave Å, Gurre Å, Søborg Kanal-tilløbene og Højbro Å. Desuden er
Fishing Zealand involveret i en række events i Gribskov Kommune, som
alle har til formål at sætte fokus på lystfiskeri og engagere børn og unge i
naturen. 

ZEALAND
FISHING

LYSTFISKERI  

Velkommen til Gribskov Kommune

og de mange muligheder som fin-

des her, når det gælder lystfiskeri. 

Du er måske ikke klar over det,

men udover de åbne kyster, og

det fine havørredfiskeri, som fin-

des her, så byder Gribskov

Kommune på et væld af nære og

lettilgængelige vande i form af

søer, åer og moser. I dem er fisk

såsom skaller, aborrer, brasen,

suder og gedder på finnerne, og

fiskeriet efter disse arter er hver-

ken udstyrskrævende eller frygte-

ligt avanceret. Her er med andre

ord mulighed for et folkeligt 

fiskeri for børn og voksne i alle

aldre, og især for de mindste ven-

ter der nogle meningsfulde og

mindeværdige oplevelser i 

naturen sammen med familien. 

Lystfiskeri i sin allersimpleste

form afkræver hverken dyrt eller

avanceret udstyr – ej heller 

masser af erfaring eller forhånds-

kendskab. Det kræver først og

fremmest lidt gåpåmod, nysger-

righed og eventyrlyst.

MINDSTEMÅL

HVAD KRÆVES DER FOR
AT TAGE PÅ FISKETUR?
For at kunne tage på familiefisketur,
må man først anskaffe sig det nød-
vendige udstyr. Her skal man først
og fremmest have fat i fiskestang,
-hjul og -line. I tillæg må man have
lidt basalt endegrej samt (eventuelt)
noget agn. 

Den allermest simple måde at fange
fisk på er, at målrette sit fiskeri på
nogle af de arter, som er mest tal-
stærkt forekommende i kommunen.
Det er fisk såsom skaller og aborrer –
og til dels brasen. Det fine med disse
fisk er, at de alle er temmelig forslug-
ne, og at de kan fanges på helt al-
mindelige regnorm agnet på en
krog. Dette kan gøres på to forskelli-
ge måder, enten ved at lave det, der
kaldes for et bundtakel – altså et for-
fang bestående af en lille krog samt
et lod, hvor loddet og krogen bindes
på linen 20-30cm fra hinanden. 
Ellers kan man fiske med en flydende
prop (eller et flåd, som det også
kaldes), hvor krogen (og eventuelt
lidt belastning) indbindes 30-50cm
under. Sidstnævnte er en meget
visuel form for fiskeri, hvor man i fæl-
lesskab kan holde øje med proppen,
som på et eller andet tidspunkt
trækkes under vandet, når en fisk har
gabt over agnen for at svømme væk
med den.

Det lokale bibliotek har fiskebøger,
som illustrerer hvordan man binder
sine forfang, hvilke knuder, der
anvendes, og hvordan de kan tilpas-
ses forskellige typer vande. Ellers så
er de lokale fiskegrejsbutikker altid
behjælpelige med gode råd om,
hvordan grejet skal sammensættes
for at optimere chancerne for at
fange en fisk. I tillæg afholdes der i
regi af kommunen og Fishing Zea-
land arrangementer, hvor lystfisker-
guider står til rådighed med tips og
tricks til at komme i gang med lyst-
fiskerkarrieren. 

Se eventuelt mere her:
www.fishingzealand.dk eller på
www.facebook.com/fishingzealand

Havørred 40cm
Gedde 60cm
Aborre 20cm

De resterende mindstemål findes på
www.Naturstyrelsen.dk 

■
■
■
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LOKALE LYSTFISKERKLUBBER

Er du ny udi lystfiskeri, trænger du til lidt inspiration til fiskeriet i Gribskov
Kommune, eller kunne du godt tænke dig at tage del i det frivillige
bestands- og vandplejearbejde, så er det en god idé at melde sig ind i én
af de lokale lystfiskerklubber:

HVORFOR TAGE PÅ
FISKETUR?
Særligt børn har stor glæde af fiske-
ri. Det er en sund og spændende
aktivitet, som skærper deres inter-
esse for naturen og miljøet, og som
i tillæg kan være med til at styrke
de familiære relationer. Her venter
masser af naturoplevelser, og mens
man venter på, at det forløsende
hug falder, er der ro og fred til at få
talt sammen – noget, som i en travl
hverdag ofte negligeres. 

Børn er umiddelbare og nysgerrige,
og det – som for en del voksne –
“bare” er en skalle eller en brasen,
kan for dem være en fangst, der får
blodet til at bruse i årerne og frem-
bringer en hvinende og frydefuld lat-
ter. Det er alt sammen et spørgsmål
om at se verden igennem sine børns
øjne og have et blik for de magiske
øjeblikke. Og dem er der mange af,
når man først går på oplevelse med
fiskestangen!

Til at starte med vil der være en del at lære. Her vil der blandt andet skulle
arbejdes med at få kastet indarbejdet og blive lidt klogere på, hvad man gør,
når fisken endelig hugger. Heldigvis er det meste ret intuitivt, og børn lærer
sig hurtigt de mest basale færdigheder. Når de er på plads og det første tital
skaller og aborrer er fanget, så er der for eksempel gedderne at give sig i kast
med. Disse skarptandede og glubske rovfisk, som kan få det til at risle koldt
ned ad ryggen på de fleste børn, kan fanges på agn såsom wobblere, spin-
nere og blink - og de er næste logiske trin op af rangstien, når ungerne for
alvor er blevet bidt af fiskeriet.



1. ESRUM SØ

Danmarks vandrigeste sø, Esrum
Sø, administreres af Naturstyrel-
sen, og i Gribskov Kommune kan
man fiske langs med søens bred-
der. Søen har dybt vand tæt inde
under land, og det er derfor mulig-
hed for at støde på søens mange
fisk på helt klods hold. Søen rum-
mer søørred, ål, gedde, aborre,
hork, brasen, skalle, suder og løje,
og de nyder godt at søens gode
vandkvalitet. Det er særligt de
store gedder og aborrer, som søen
er kendt for, men for de mindste
lystfiskere er det særligt skalle-,
brasen- og aborrebestandene, som
er interessante.

2. ARRESØ VED  
RAMLØSE HAVN

Arresø er Danmarks største sø med
et areal på 40,72km2. Der kan
fiskes fra land i søen, der hvor der
er offentlig adgang, og her er mas-
ser af spændende fiskeri af opsøge.
Én af de sikre pladser – som til og
med er lettilgængelig – er Ramløse
Havn. Her stimler der sig ofte sti-
mer af skaller og aborrer sammen,
og her kan fiskes både i selve hav-
nen og langs ydersiden af molerne. 
I tillæg til skaller og aborre er her
mulighed for at fange fine brasener
og med lidt held kan man også
fange gedde og sandart. Prøv min-
dre spinnere og wobblere, og
bundmedefiskeri med orm – og
afsøg vandet indtil du finder fiske-
ne.

3. SOLBJERG ENGSØ

Solbjerg Engsø er en kunstigt
anlagt sø nord for Hillerød, som
gennemstrømmes af Pøle Å. Søen
er ganske lavvandet og næringsrig,

HVOR KAN JEG FISKE I GRIBSKOV KOMMUNE?

og udover rovfisk såsom gedde,
aborre og sandart rummer søen en
solid bestand af fredfisk i form af
gråskalle, rudskalle, brasen og
suder. Der er stier langs med søens
vestbred og gode almene ad-
gangsforhold via Solbjerggårdsvej.
Prøv medefiskeri med majs eller
orm i løbet af sommer- eller efter-
årsmånederne, så har du fremra-
gende muligheder for et spænden-
de og begivenhedsrigt fiskeri.

4. GANTEKROGSSØEN

Ikke langt fra Mårum Station finder
man det idylliske lille åndehul,
Gantekrogssøen. Det er en lille
perle af en sø på 1,6ha, som kan
nås til fods via Gantekrogsvej. I
søens nordende finder man et fint
lille bålsted med borde og bænke,
og dette sted er samtidig et godt
udgangspunkt for fiskeri i søen. 

I den lavvandede sø finder man de
fleste gængse søfisk, herunder
gedde, aborre, skalle, brasen og
suder, og det kan betale sig at fiske
aktivt langs med søens mange siv-
bræmmer, eller opsøge stimer af
fredfisk med flåd og orm.  

5. STORE GRIBSØ

Store Gribsø på kanten af Gribskov
Kommune er let at komme til. Den
ligger nemlig klods op af Gribsø
Station. Alternativt kan der parkeres
på P-Pladsen ved Enghavehuset. Der
er gode adgangsforhold ved Store
Gribsø og i tillæg finder man to fine
grillpladser her. 
I søen finder man fortrinsvis aborrer,
som kan fanges på orm eller mindre
spinnere langs med land og under
de udhængende træer. I tillæg fin-
des der skaller og sudere, som man
kan mede med flådfiskede orm og
majs langs med bunden.

6. TISVILDELEJE VEST

Tisvildeleje Vest er en spændende
plads, hvor der særligt i efteråret –
fra august til oktober – og igen i
løbet af foråret kan opleves et
medrivende fiskeri. Fra den offent-
lige parkeringsplads og vestover fin-
der man revler og badekar, hvor
havørrederne trækker ind for at jage
rejer og tobis, og her kan man i maj,
juni og juli også møde stimer af iltre
hornfisk. Koncentrer fiskeriet hen
over de mørke tangbælter, og du har
mulighed for fine blankfisk med en
pæn snitstørrelse – eller prøv områ-
der med sandbund, hvis du vil
medefiske en fladfisk.

7. UDSHOLT STRAND

Udsholt Strand kan fiskes med
udgangspunkt i parkeringspladsen
ved Rågeleje Strandvej, og her er der
et stræk på omkring 2 kilometer
med afvekslende bundforhold be-
stående af sand, sten, blæretang og
ålegræs, som kan affiskes. I maj, juni
og juli kan man finde store stimer
hornfisk her, og ellers er der et fint
helårligt fiskeri efter fladfisk og
havørred.

GOD STIL VED VANDET
Som lystfisker er der en masse skrev-
ne- og uskrevne regler, som gør sig
gældende, og som bør respekteres. 

FISKETEGN 
Er du mellem 18 og 65 år, er et gyl-
digt fisketegn påkrævet. Det koster
185 kr. for et år, 130 kr. for en uge og
40 kr. for en dag, og det giver ret til
at fiske i både ferskvand og saltvand.
Pengene fra salget går til bestands-
pleje og udsætningsarbejde. Du kan
købe dit fisketegn på posthuset, i
udvalgte grejbutikker samt online:
www.fisketegn.dk

FREDNINGSZONER/
TIDER
For at værne om de danske fiskebe-
stande er der indført almengyldige
fredningszoner og fredningstider. I
Nordsjælland er der eksempelvis
fredningsbælter ved hovedparten af
alle åmundingerne for at sikre
havørreden fri passage i forbindelse
med gydevandringen. Samtlige loka-
le fredningszonebestemmelser fin-
des på Naturstyrelsens hjemmeside: 
http://naturerhverv.dk/fiskeri/lyst-
og-fritidsfiskeri/fredningsbaelter/ 
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Udover kommunens kystlinje og de fiskepladser, som kan tilkøbes igen-

nem lokale fiskeforeninger, findes der en række fine fiskepladser, som

er frit tilgængelig for alle. Udover vandløb og søer, råder Gribskov Kom-

mune i tillæg over noget af Danmarks ubetinget bedste kystfiskeri. De

Nordsjællandske kyster fungerer som jagtrevirer for vandrende hav-

ørreder, hornfisk (maj, juni, juli) og – ikke mindst – fladfisk .

GRUNDREGLERNE

Fisk aldrig uden tilladelse og respektér privat ejendomsret. 
De gældende regler findes på Naturstyrelsen hjemmeside, på
Retsinformation.dk og på Randzoner.dk

Skån naturen mest muligt: Find til vandet via etablerede stier, og
ryd op efter dig selv. 

Behandl din fangst med behørig respekt, og udvis mådehold.

Udvis alment hensyn i forhold til andre mennesker i naturen 
– inklusive medfiskere.

■

■

■
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Havørred er totalfredet i 
ferskvand fra 16. november
til 15. januar, mens frednin-
gen af havørred i saltvand 
– i samme periode –
udelukkende gælder 
farvede, gydemodne fisk.

Mindstemål for havørred er
40cm

■

■

Har du brug for yderligere inspira-
tion til fiskepladser med frit fiskeri,
kan du gøre brug af Naturstyrelsens
hjemmeside Udinaturen: www.udi-
naturen.dk – her finder du en over-
sigt over vande med frit fiskeri.

LÅN 
AF FISKEUDSTYR
Har du ikke noget fiskeudstyr? Så
er det godt at vide, at du kan låne
fiskeudstyr på Gilleleje Bibliotek.
Henvend dig på biblioteket på
adressen:
Kulturhavn 
Peter Fjelstrups Vej 12, 
3250 Gilleleje
– eller tag kontakt

på telefon 72 49 60 06.


