FISHING

GOD STIL VED VANDET
Når du færdes ved vandet med fiskeri for øje, gælder både
en masse skrevne og uskrevne regler.

FREDNINGSZONER
OG -TIDER

Lystfiskeri i Kalundborg Kommune

FISKEGUIDE

GRUNDREGLER
Fisk aldrig uden tilladelse. De gældende regler findes på
NaturErhvervstyrelsens hjemmeside, på Retsinformation.dk
og på Randzoner.dk.
Skån naturen mest muligt. Færden 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 inklusive medfiskere, der færdes ved vandene.

NEDFALDSFISK
Hjemtagning af nedgængere og farvede ørreder, der fanges
uden for fredningsperioden, er et ophedet emne, som de
fleste har en holdning til. Beslutningen er op til den enkelte
lystfisker, så brug din sunde fornuft - og overvej eventuelt
at skåne de fisk, som er på vej op i åerne for at gyde.

For at værne bedst muligt om Kalundborg Kommunes fiskevande er der indført fredningszoner og fredningstider.
Eksempelvis er der sæsonbestemte og helårlige fredningszoner ved hovedparten af alle åmundinger, for at sikre
havørreden fri passage i forbindelse med gydevandringen.

Se mere på:

Fredningszonebestemmelserne findes på
NaturErhvervstyrelsens hjemmeside:

fishingzealand.dk/baeredygtigt-lystfiskeri/god-stil-ved-vandet

naturerhverv.dk/fiskeri/lyst-og-fritidsfiskeri/fredningsbaelter

FISKETEGN
Er du mellem 18 og 65 år, er et gyldigt fisketegn påkrævet.
Fisketegnet giver ret til at fiske i både ferskvand og
saltvand. Et lystfiskertegn koster 185 kr. for et år, 130 kr. for
en uge og 40 kr. for en dag. Pengene fra salget går til
bestandpleje og udsætningsarbejde.
Du kan købe dit fisketegn online på www.fisketegn.dk,
i udvalgte grejbutikker, på turistkontorer samt
campingpladser.

Havørred er totalfredet i ferskvand fra
16. november til 15. januar, mens fredningen af
havørred i saltvand udelukkende gælder farvede,
gydemodne fisk i samme periode.
Mindstemål for havørreden er 40 cm.
Mindstemål på øvrige fiskearter kan findes på
NaturErhvervstyrelsens hjemmeside:

naturerhverv.dk/fiskeri/lyst-og-fritidsfiskeri/mindstemaal-og-fredningstider

LOKALE GREJBUTIKKER
Pj Dyk, Skibbrogade 54,
4400 Kalundborg - www.pj-dyk.dk
Fiskegrejsbutik centralt beliggende i Kalundborg med
stort lokalkendskab og et stort udvalg i fiskegrej.

VANDPLEJE,
BÆREDYGTIGHED OG
FISKETURISME

LOKALE LYSTFISKERKLUBBER
Der findes flere lokale foreninger og klubber med fokus på
lystfiskeri i Kalundborg Kommune. Klubberne er gode
samlingspunkter, hvis du er ny inden for fiskeri, eller hvis du
ønsker inspiration eller mulighed for nye fiskekammerater.
I klubberne er der ofte mange spændende aktiviteter, og der
er personer med stor erfaring inden for lystfiskeri, du kan
støtte dig op af her:

FRILUFTSGUIDEN.DK
En interaktiv hjemmeside hvor det blandt andet er muligt at
finde overnatning og fiskepladser i de valgte områder. Gå ind
på www.friluftsguiden.dk eller www.kalundborg.dk/lystfiskeri

Kalundborg Sportsfiskerforening
www.kalundborgsportsfiskerforening.com
Høng Sportsfiskerforening
www.hsf1952.dk

SAMARBEJDE OM BÆREDYGTIGT
LYSTFISKERI PÅ SJÆLLAND

Gørlev Sportsfiskerforening
www.goerlev-sportsfiskerforening.dk

Denne folder er udgivet i et samarbejde mellem Fishing
Zealand og Kalundborg kommune.

Den Sjællandske Grusbande, som er et initiativ fra Danmarks
Sportsfiskerforbund og Fishing Zealand, samarbejder med de
lokale foreninger for at forbedre vandløbene i Kalundborg
Kommune til glæde for lystfiskeriet langs de lokale kyster.
Den Sjællandske Grusbande består af flere hundrede
frivillige, der giver en hånd med, når der skal udføres vandog fiskepleje i vandløbene overalt på Sjælland.

Fishing Zealand er et samarbejde mellem Danmarks
Sportsfiskerforbund, kommuner på Sjælland, virksomheder,
turistorganisationer, guidevirksomheder samt frivillige
lystfiskere. Formålet med Fishing Zealand er at fremme
lystfiskerturismen på Sjælland, udvikle det lokale erhvervsliv
og ikke mindst at gavne miljøet, fiskevandene og lystfiskerne.

I Kalundborg Kommune har Fishing Zealand som ét af sine
hovedformål at sikre stabile, selvreproducerende fiskebestande, et godt vandmiljø og øget fokus på fisketurisme.

LÆS MERE
Fishing Zealand: www.fishingzealand.dk

Visit Vestsjælland: www.visitvestsjælland.dk

FISHING

ReklameService.dk · 59516615

Lystfiskeri i Kalundborg Kommune:
www.kalundborg.dk/lystfiskeri

Fishing Zealand arbejder tæt sammen med lokale aktører i
området og bidrager blandt andet til at aktivere børn og unge i
naturen. I samarbejde med Fishing Zealand og lokale kræfter
arrangeres der løbende forskellige fisketure og aktiviteter for
børn og unge.

Se mere om disse på www.fishingzealand.dk

OVERSIGT OVER
FISKEPLADSERNE I KALUNDBORG
Kalundborg Kommune tilbyder alt det bedste kystfiskeri, som
Vestsjælland har at byde på. Alt efter vejr og sæson er her nogle
af de ypperste muligheder for at fange havørred, regnbueørred,
fladfisk, hornfisk og multe. Kalundborg Kommune har masser af
varieret fiskevand fra det helt typiske fjordfiskeri, som egner sig
rigtig godt til visse dele af året til den åbne kyst, som bare kan
noget helt specielt på andre tidspunkter af året. Selvom Vestsjælland er en meget populær destination for lystfiskere fra hele
landet, så er det altid muligt at finde rigelig med plads til den form
for fiskeri, du ønsker. Og der er fisk til alle!
1

HAVNSØ

Det er let at komme til at parkere ved havnen, og der er flere
muligheder for fiskeri her. På
begge sider af havnen kan du
vadefiske, ligesom du kan fiske
ud over dybt vand med mulighed for fangst af havørred,
mindre torsk og i sæsonen
hornfisk og multe. Du kan også
fiske fra selve havnemolen,
hvor der er mulighed for at fange fladfisk ud over de allerede
nævnte arter. Færgen kommer
ofte ind og ud af havnen, så
pas på færgedønninger.
2

SALTBÆK

En typisk forårs-/efterårsplads
for havørredfiskeren. Du når
dertil ved at parkere for enden
af Saltbækvej. Du kan fiske
både til venstre og højre i fine
såkaldte "badekar" tæt på land,
så både flue- og spinnefiskeren har gode muligheder.
Det er muligt at gå fra p-pladsen og ud til en anden topplads, Vrøj, som er en gåtur på
ca. 1,5-2 km. Her kan fiskeriet
til tider være ekstraordinært

7

efter havørred her. Du kan parkere ved Røsnæs Havn. Fiskeriet kan begyndes stort set lige
fra havnen, hvad enten du går
mod venstre eller højre. Mod
venstre er der ca. 5-6 km godt
og varieret fiskeri, inklusiv et
populært område kaldet ”moserne”, som ligger umiddelbart
inden, du når selve Røsnæs
Rev. Fisker du mod højre, er der
ca. 7-8 km kyststrækning, før du
når til Vollerup. Pladsen er fyldt
med større sten og blæretang
tæt på land, så det kan være
svært at vade flere steder, men
både flue- og spinnefiskeren
har gode chancer her.

VOLLERUP

En af de mest kendte og
populære pladser. Måske det
skyldes, at pladsen er let tilgængelig. I Vollerup drejer du
ad Højgårdsvej, og umiddelbart
efter ad Vollerup Strand. I næsten hver sæson bliver der fanget store, flotte havørreder her.
Pladsen er i sæsonen også
rigtig god til hornfisk og multer.
Hvis det er hornfisk, du er efter,
er pladsen lige neden for parkeringspladsen et sikkert sted.
Du fisker effektivt efter havørred både venstre og højre for
parkeringspladsen. Flere
steder er der lavvandet, men
med et afgrænset lidt dybere
badekar/tangbælte som
ørrederne ynder at opholde sig
i, så koncentrér fiskeriet her.
34
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her, måske fordi der findes flere
byttedyr i det strømrige vand.
Det er også en fin plads til
hornfisk og multer. Der er god
parkering ved fyret, og derfra
går der en fin sti ned til selve
revet.
6 RØSNÆS SYDKYST

RØSNÆSREVET

RØSNÆS NORDKYST

Et ikke så velbesøgt område,
og derfor er det muligt at finde
en næsten uberørt kystplads
her. Du kan hovedsageligt fiske

1
Havnsø

2

Røsnæs

3

6

Saltbæk
Vollerup

15
Bregninge

KALUNDBORG

16

7
Asnæs

Svebølle

8
9

Ubby

Den yderste parkeringsplads
du kan køre til på Asnæs. Du
kan parkere tæt på vandet og
fiske ind i fjorden, hvor især
forår og efterår er rigtig gode
havørredperioder. Du kan også
i sæsonen fiske både hornfisk
og multe her. Du kan også vælge den lidt længere gåtur til
Asnæs Rev og fiske fra den
plads. Der løber meget strøm
på selve revet, og derfor ynder
havørreden ofte at jage hen
over revet, men gåturen dertil
betaler sig ofte ved at kaste
rigtig godt fiskeri af sig.
8 MELBY SØNDERSTRAND

Parkér på den store p-plads på
venstre side ad vejen lige inden
Naturskolen og gå de ca. 500 m
ned over engen til vandet. Det
er en rigtig god havørredplads
med meget afvekslende bund,
domineret af store sten og
blæretang, som dog kan være
svært at vadefiske i. Om du
fisker ind i fjorden eller ud mod
Røsnæsspidsen er ligegyldigt,
for du har rigtig meget fiskevand foran dig, som ofte kaster
fine fisk af sig.

En af de allermest kendte pladser på Sjælland, og dermed
også én af de mest besøgte.
Især sommeraftner, nætter og
tidlige morgener er denne plads
ofte besøgt. Det skyldes, at der
altid løber en kraftig strøm
henover revet, og især i den
varme sommerperiode bliver
havørreder tiltrukket af dette,
måske fordi vandet er køligere
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11 REERSØ

NORDKYST/LANDERVEJEN

godt med dagsfangster på et
tocifret antal fisk. Ved at fiske
mod venstre fra Saltbæk, når
du til Vollerup.
3

HAVNEMARK ASNÆS

Regulært badekarsfiskeri til
både venstre og højre. Ofte kan
du opnå rigtig godt fiskeri både
forår og efterår, men der bliver
fanget fisk på pladsen året
rundt. Det er en ret overset
plads, hvilket kan skyldes, at
den ligger lige imellem to af
Vestsjællands mest kendte
kystpladser, Østrup og Ugerløse. Men pladsen er uden tvivl
et forsøg værd.
9 UGERLØSE/GRÆSMARKEN

Er en af Vestsjællands mest
kendte kystpladser, og det er
ikke uden grund. Der fanges
hvert år rigtig mange, fine havørreder her. Størstedelen af
fiskene er ikke kæmper, men
lige netop denne plads har ry
for at levere nogle rigtigt store
havørreder næsten hvert år.
Inden for en relativt kort strækning er det muligt at fiske på
meget varieret bund. Parkér
ved Græsmarken eller besøg
Ugerløse Feriecenter, som har
specialiseret sig i at servicere
lystfiskere med f.eks. rensebord, ophalerspil til båden og
fiskekonkurrencer. Mod højre
ligger der op til flere muslingerev, som bør fiskes grundigt af
både før og efter revet.
Derudover er der nogle mindre
pynter, som ofte holder fisk.
Sydpå kan bunden ændre sig
markant efter storme, men
generelt er der mere lavvandet
her med gode badekar, og det
er en oplagt vinter eller forårsplads, hvis solen er fremme.
Det er ikke usædvanligt at
støde på hårdtfightende regnbueørreder på Ugerløse, men
ellers er det hovedsageligt
havørred, hornfisk og fladfisk,
du kan fiske efter her.
10
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Drøsselbjerg Strand

BJERGE KLINT

En fin lille plads, men hvis der
allerede står andre lystfiskere,
kan du overveje at komme igen
senere. Hvis du derimod har
vandet for dig selv, kan du fiske
det igennem på et par timer.
Book dig ind på Urhøj Camping,
og du får en kystplads lige
uden for teltdugen. Hvis det er
hav- eller regnbueørred, du
fisker efter, skal du koncentrere din indsats i det tang-/
stenbælte, som løber ca. 20 m
fra land, og som du kan fiske
meget effektivt med flue eller
let spinnegrej. Ved den høje
klint stopper ørrederne ofte op,
så her kan det betale sig med
en ekstra indsats. Der er også
fint med fladfisk og hornfisk på
pladsen. Ca. 500 m syd for
klinten ligger en lille stenrøse,
som også kan holde fisk.

Også i top 3 over kendte pladser, og ikke uden grund. Fiskeriet her er meget varieret og
med rigtig gode muligheder for
både havørred, regnbueørred,
fladfisk, pighvar, hornfisk og
multer i sæsonen. Du kan parkere flere steder, men lettest
for enden af Landervejen, hvorfra du har en kort gåtur til
Nordvestrevet. Herfra er det
muligt at fiske mod venstre
rundt forbi revet, hvor der ofte
løber en god strøm. Der er
store sten og en del vegetation,
så vadning skal foregå med
forsigtighed, men anstrengelserne bliver ofte belønnet med
fisk. Hvis du fisker mod højre,
vil du opleve fladere vand med
badekar, som også kan holde
mange fisk i perioder.
12

REERSØ HAVN OG
SYDLIG SPIDS

Selve havnen holder i sommersæsonen ofte multer, men respektér de øvrige brugere af
havnen. Strækket ud mod
Skansen - som spidsen hedder
- er godt til hornfisk i sæsonen,
men også ørreder i forårsmånederne. Selve spidsen er
et oplagt havørredspot og kan
fiskes meget effektivt både dag
og nat. Der kan også i perioder
være rigtig mange regnbueørreder på denne plads.
13 MULLERUP HAVN

En mindre privatejet havn, som
har fokus på både lystfiskere
og sejlere. Parkering er let her,
og fra selve molen har du mulighed for at fange både havørred og fladfisk; i sæsonen
også hornfisk og multer.
Mullerup Havn kan i perioden
også have besøg af mange
regnbueørreder. Bemærk at
der er fiskeri forbudt i perioden
april-november inde i havnebassinet, fiskeri fra molerne
udenfor havnen er dog tilladt
året rundt. Melder sulten sig
efter fiskeriet, så ligger Skipperkroen i gåafstand fra havnen.
14 DRØSSELBJERG

Indeholder alt hvad en havørred og dermed også havørredfiskeren kan ønske sig. Der er
mindre rev med god strøm
løbende på langs med stranden, strækninger med store
sten og voldsom blæretangsvegetation, men også dybe
badekar på langs med stranden. Når du befinder dig på
denne plads samtidig med
havørrederne, kan du være
heldig at få både flere og store
fisk med hjem. Pladsen nås
lettest ved at køre ad Gårdhøjvej mod Drøsselbjerg.

PUT & TAKE
15 KALDREDGÅRDENS

PUT & TAKE

Kaldredvej 29, 4593 Eskebjerg,
Tlf. 25 54 89 61
kaldredgaarden.com
16 LØGTVED

PUT & TAKE

Kalundborgvej 78,
4470 Svebølle. Tlf. 28 11 66 30

