
FISKEGUIDE

Denne folder er udarbejdet af Næstved kommune i samarbejde
med Fishing Zealand for at udbrede mulighederne for at dyrke 
et bedre lyst�skeri langs kommunes kyster og P&T søer. 

LÆS MERE

Visit Sydsjælland & Møn: 
www.sydkystdanmark.dk

Friluftsguiden:
www.friluftsguiden.dk

Fishing Zealand:
www.�shingzealand.dk 

vande er der indført fredningszoner og fredningstider. 
Eksempelvis er der sæsonbestemte og helårlige frednings-
zoner ved hovedparten af alle åmundinger, for at sikre 
havørreden fri passage i forbindelse med gydevandringen. 

Opdaterede fredningszonebestemmelser og mindste-
mål �ndes på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside.

    Havørred er totalfredet i ferskvand fra  

  

    16. november til 15. januar, mens fredningen af 
    havørred i saltvand udelukkende gælder farvede, 

    Mindstemål for havørreden er 40 cm.

Næstved kommune har som medlem af Fishing Zealand et for-
mål der drejer sig om at sikre stabile, selvproducerende �ske-
bestande, et godt vandmiljø og øget fokus på bæredygtig �ske
turisme. 

Alle Tiders - Fiskegrej, fritid og beklædning,
Østergade 16, 4700 Næstved 
www.alletiders.dk

Fishing Shop, Slagelsevej 5, st.tv., 4700 Næstved

Grej-Butikken.dk, Sct. Jørgens Park 68, 4700 Næstved
www.grej-butikken.dk

LOKALE GREJBUTIKKER
OG LYSTFISKERKLUBBER 

Er du mellen 18 og 65 år, er et gyldigt statsligt �sketegn
påkrævet. Fisketegnet giver ret til at �ske i både ferskvand
og saltvand.

Du kan købe dit �sketegn online på www.�sketegn.dk.

en masse skrevne og uskrevne regler.

Næstved kommune samarbejder med lokale foreninger,
borgere og andre medlemskommuner af Fishing Zealand.
Samarbejdet drejer sig om at forbedre forholdene for �ske-
bestandene, så de på sigt bliver uafhængige af udsatte �sk.
Men også andre fællesarrangementer så som �sketure for
skoleelever hvor de mere garvede voksne lyst�skere er en del
af opgaven.

Se mere på www.�shingzealand.dk

Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside, 
på Retsinformation.dk og på Randzoner.dk.

Skån naturen mest muligt. Benyt de etablerede stier, og 
ryd op efter dig selv. 

Behandl din fangst med behørig respekt og udvis måde-
hold.

Udvis alment hensyn i forhold til andre mennesker - 

GOD STIL VED VANDET

Se mere på www.�shingzealand.dk 

www.naestved.dk

FISKETEGN

LOKALE GREJBUTIKKER

LOKALE LYSTFISKERKLUBBER

Der �ndes �ere lokale foreninger og klubber med fokus på
lyst�skeri i Næstved Kommune. Klubberne er gode sam-
lingspunkter. hvis du er ny inden for lyst�skeri, eller hvis du
ønsker inspiration eller mulighed for nye �skekammerater.

Sydsjællands ørredfond 

Genudsæt farvede og nedfalds�sk. Det er med til at
gøre dit lyst�skeri bæredygtigt.

FREDNINGSZONER 
OG -TIDER

    Gedde er totalfredet i saltvand fra 1. april til 15.maj.  

    Mindstemål for gedden er 60 cm.

VANDPLEJE,
BÆREDYGTIGHED OG 
FISKETURISME
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Parker for enden af Vesterhavevej
hvor der er en lille P-plads. Start

over. Der er ret dybt vand ind 
under kysten så strækningen kan

vadning. Det er en kyststrækning

med skiftevis sandbund, pletter 
med ålegræs og store sten som kan
give pæne ørreder.

områder, da det er her ørrederne
jager og opholder sig. Fiskeri med

af undslupne regnbueørreder.
I efterårets træktid kan man ofte 

fra Smålandsfarvandet til Karrebæk

til Strandskovens P-plads. Også her

og trykker sig på steder med 
strømlæ når vandet løber hurtigt

de dybere dele af renden. Bliv ikke
overrasket hvis en havørred lader
sig overliste.

havnen, der har det bedste mu-
ligheder. Området omkring rot-
teøen på Enøsiden holder ofte

er hugvillige, når de først er 
fundet. Både med påhængsmo-

tor kan lejes i Karrebæksminde

brakt og det viser fangsterne
også tydeligt. Du kan køre og
gøre stop langs det meste af 
kanalen på Kanalvej. Når du 

som regn-, børste- eller sand-
orm er det oftest aborre, brasen, 
rimte, skalle, helt og skrubber 
du fanger. Fisker du med blink 
og spinner er det hovedsageligt

er der opgang af havørred. 

Kør ud af Enø Kystvej til P-pladsen
for enden og parker her. Respekter
venligst den private grudvej. Tag
gåturen langs stranden og læs 

ved de små høfder. Fiskeriet er

op på 2-2,5kg, der lader sig over-
liste af en mindre gennemløber

en er under der rigtige vindforhold

der er god plads til bagkastet.

Kør ad Spjellerupvej og drej 
ned af grusvejen Strandbakken. 
Der kan parkeres på stikvejen 
før Bjørnebækken eller på
selve P-pladsen ved Kristians-
holms Plantage. Fiskeriet kan
startes østover under Klinteby
Klint. Efter få hundrede meter
bliver der dybere og badekar-
ret forsvinder, men der er oftest
mange mindre ørreder her om

varierer en del med sandede og
stenede partier og god leopard-
bund, der tiltrækker havørred
året rundt. Horn�sk i maj og
multer i august.

Kør ned af vejen Ved strand-
skoven i Klinteby Frihed og drej

P-pladsen for enden af vejen

begge veje fra P-pladsen. Går
du mod højre vil du støde på
rev ud for hver spids af klinten,
og det er ofte her man får kon-
takt med havørrederne. Bunden 
er varieret af tangbuske og stør-
re sten. Mellem første og anden 
spids er der forholdsvis dybt 
vand så pas på når du vader. Når

ændres bunden til mere sandet,
men der er stadig gode chancer
for havørred på strækningen. 

ikke for kraftig vestenvind og 
gerne ved høj vandstand. I maj

i området og er absolut bedst
med en smule vind og solrigt
vejr. 

Enøs kyststrækninger har en lang

Kør ud til P-pladsen forenden af
Enø Kystvej til P-pladsen. Herfra 

Scheibels hjørne, en strækning på
ca. 1 km. Der er bugter og revler
og bundener spækket med større
sten og masser af ålegræs. Derfra
er der ofte mange ørreder året
rundt, men de største træ�es om
efteråret når de trækker mod 
gydevandløbene inde i Karrebæk

pladsen af i vestenvind eller umid-
delbart efter vinden har været i
vest. Ofte er der derefter meget 
løsrevet ålegræs i vandet. Ved at 
fortsætte længere ind nås Scheibel
hjørne med nedgangstrappen. 
Denne plads har kastet mange 

af sig igennem årene. Men pladsen
er også meget benyttet, da den er
yderst adgangsvenlig.

Kør på Strandvejen mod nord og 
100m efter at vejen Bækkeskov-
stræde er passeret på venstre

ens vestside, så der er rigtig gode
muligheder for at komme i nær-
kontakt med ørreder på denne
strækning der strækker sig 500m

af fredningsbæltet fra Herreds-
bækken. Denne er den nordligste
af de ørredførende vandløb. Der 
er gode muligheder for havørred
i den grove kaliber her.

Fiskeriet starter lige nord for Gl.
Tappernøje vej nord for Even å’s
fredningsbælte. Her skal vades,
da der er lavvandet men vær for-
sigtig, da havørrederne ofte kom-

mer helt ind over det lave vand.

i området. De er dog totalfredede

udsættes efter fangst. Der kan 

fredningszone omkring Rødlers-

Parker på havnen og gå ad vejen,
Ved Molen. Den nordlige mole er
meget velegnet for traditionelt

orme eller sandorme fungerer 
godt. I sensommeren er chancerne
gode for brakvandsaborrer, som

nere, som kan spinnes ind helt 
nede ved bunden, selv i kraftig

fungerer. På samme årstid er det
også muligt at fange makrel her
på blink og ophængere. 
Selve havnen er meget børneven-

svingbroen og på den modsatte
Enøside er det muligt at kaste di-
rekte ud i sejlrenden. Her løber 
vandet ofte meget stærkt, så brug
tunge agn og lodder i jagten på 
aborre, skrubbe eller havørred. De
store brakvandsaborrer står ofte og

Parker på P-pladsen på cam-
pingpladsen ”De hvide svaner”.
Gå de sidste hundrede meter
ned gennem pladsen til kysten.
Når du når kysten skal du gå til
højre helt hen hvor camping-
pladsen har sin yderste hæk.

Har du en jolle til rådighed, så åb-
ner der sig en lang række mulig-
heder i Karrebæk Fjord. Du kan

de grunde, der ligger en del af

lader sig let afsløre, hvis man tjek- 
ker Google Maps. Der er gode mu-
ligheder  for både havørred, skrub-
be, brakvandsaborre eller gedde.

kring sejlrenden i den varmeste
tid af året, mens der ofte er  ge-
vinst ved at trække blink på de

forårs og efterårsperioden. Ofte
kan sådan en tur både nå at fange
havørred, brakvandsgedde og 

Fjordens heltbestnd kan muligvis
også overlistes. Er du til brakvands-
aborre er det området omkring

Kør ad Dybsøvej helt ud til det 

er fri adgang til at søsætte sin 
kajak fra den ryddede plads. 
Herfra kan turen gå vestover, 
hvor der er spændende områd-
er med mørk bund og her er 
der gode muligheder for brak-
vandsgedder og havørred.
Havørred�skeren kan vælge at
fortsætte mod øem Dybsø, sejle
igennem renden, hvor der til
tider kan være kraftig strøm, 
men også skrubber og  havør-
red på træk forår og efterår.

På spidsen af øen Dybsø er der
en særdeles god havørredstræk-

på de havørreder der vandrer 

ser af mørk bund som tiltrækker
ørrederne det meste af døgnet. 

fra såvel kajak som i waders og
er i godt vejr et spændende 
havørredrevir at dyrke. Stræk-
ningen er ca. 500m, men det er
topvand, da det ikke besøges så 
tit på grund af sin ø beliggen-
hed. Medbring din egen båd el- 
ler kajak og tag turen fra Svinø-
siden for enden af Dybsøvejen,
hvor bådene kan sættes i vand-
et fra stranden. 

FISKEPLADSER I NÆSTVED

Saltø Å, som har en god bestand
af trækkende havørred forår og
efterår. Bunden er visse steder lidt
blød og meget sandet. men kaster
man ud over de mørkere partier er
der rigtig gode chancer for havør-
red. Fisk vestover hen til udløbet
af det lille vandløb Sørenden i alt
en strækning på ca. 700m.

Denne plads ligger i læ for den
mest almindelige vestenvind, og
er derfor god hvis andre pladser

og parker på P-pladsen ved is-
huset ved Saltø Skov. Herfra kan
du gå af stier gennem skoven og
nå kysten i kanten af skoven. Fra
skovkanten og østover er der frit

fredningsbælte fra Saltø Å. Der er
en god strækning østover på ca.
500m forbi sivpynt hvor specielt
havørreder tit kommer  forbi. Kon-

1       BJØRNEBÆK BRO

3 VESTERHAVE STRAND       

2         
STRANDSKOVEN/
KARREBÆKSTORP SKOV

4         KARREBÆKSMINDE HAVN

5         DE HVIDE SVANER

6        ISHUSET V. SALTØ SKOV

7         
KARREBÆK FJORD/
GRUNDENE

        SUSÅ KANALEN8

         BASNÆS HAVN/DYBSØ 9

DYBSØ KYSTEN10

11        ENØ OVERDREV

12        ENØ KYSTVEJ

13        
PRÆSTØ FJORD/ 
BÆKKESKOVSTRÆDE

14        
PRÆSTØ FJORD/ 
BREDES HAVE

15        VESTERLED P&T

16        MYRUP FISKEPARK

Vesterled Put & Take
Lundbyvej 20
4720 Præstø
www.vester-led.dk

Myrup Fiskepark
Skovmøllevej 26
4700 Næstved

Langs kysterne i Næstved kommune �ndes noget af 
Danmarks bedste og mest varierede �skevand. Her er 
både beskyttede �orde og åbne kyster, hvor der hvert 
år fanges havørred, brakvandsgedde, -aborre, horn-
�sk, �ad�sk, makrel, multe og sågar helt, som det ene-
ste sted på Sjælland. 
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SLÆBESTEDER

A Bisserup strand
Bisserup Havnevej
Kontakt: Havnefoged
+45 25 79 88 20

Søfronten
Karrebæksminde
Kontakt: Havnefoged
+45 40 19 47 36

B

Karrebæk Inderhavn
Karrebæk
Kontakt: Havnefoged
+45 23 31 95 13

C

Pauls Vig
Kanalvej, Ydernæs
Kontakt: Havnefoged
+45 55 98 52 00
* Stejl rampe

E

Nolds Havn
Kanalvej, Næstved
Kontakt: Havnefoged
+45 26 20 44 34

F

Næstved Havn/Suså Havn
Østre Mellemkaj, Næstved
Kontakt: Havnefoged
+45 22 30 90 00

G

Præstø Havn
Fjordstien 5, Præstø
Kontakt: Havnefoged
+45 40 59 80 72

I

Feddet Havn/Camping
St. Elmuevej/Feddet 12
Kontakt: Feddet Camping
+45 56 72 52 06
* Kontakt receptionen

H

Næstved Strandjagt
Kanalvej 50, Ydernæs
Kontakt: Morten Larsen
+45 20 94 74 18
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