
MØN & SYDSJÆLLAND RUNDT

FISKEGUIDE

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 penge-
ne fra salget går til bestandspleje og
udsætningsarbejde. Du kan købe dit
fisketegn på posthuset, i udvalgte
grejbutikker samt online: 
www.fisketegn.dk

FREDNINGSZONER/TIDER
For at værne bedst muligt om Møns
og Sydsjællands fiskebestande er der
indført fredningszoner og frednings-
tider. Eksempelvis er der sæsonbe-
stemte og helårlige fredningszoner
ved hovedparten af alle åmundinger
for at sikre havørreden fri passage i
forbindelse med gydevandringen.
Fredningszonebestemmelserne fin-
des på Naturstyrelsens hjemmeside :
www.naturerhverv.fvm.dk/
fredningsbaelter.aspx?ID=17218

Mange fiskearter er desuden omfattet
af individuelle fredningstider og
mindstemål. Havørred og laks er
totalfredet i ferskvand fra 16. novem-
ber til 15. januar, mens fredningen af
disse i saltvand kun gælder farvede,
gydemodne fisk i selvsamme periode.
Gedder i ferskvand er fredet fra 1. april
til 30. april, mens de i brak- eller salt-
vand er fredet fra 1. april til 15. maj. 

MØN & SYDSJÆLLAND

KYSTFISKERI

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
muligt og sørge for, at den lider
mindst mulig overlast.
For det fjerde bør man udvise måde-
hold og ikke hjemtage fisk i et
omfang, der tolder unødvendigt
hårdt på bestandene.
Sidst, men ikke mindst bør man udvi-
se alment medmenneskeligt hensyn.
Ikke blot i forhold til omgivelserne og
naturen, men også til andre menne-
sker – inklusive medfiskere – der fær-
des 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 udmatten-
de fight.
Hvad nedgængere og farvede ørre-
der fanget uden for fredningsperio-
den angår, så er det op til den enkelte
kystfisker at vurdere, om fiskene skal
hjemtages eller ej. Dette er et ophe-
det emne, som de fleste har en hold-
ning til, men i sidste ende er en hjem-
taget havørred en fisk, som tages ud
af den samlede bestand – uanset om
den er sølvblank, farvet eller udleget.
Beslutningen er op til den enkelte
lystfisker, og som med alt andet gæl-
der det om at bruge sund fornuft og
dyrke fiskeriet så bæredygtigt som
muligt.

Langs de sydsjællandske og mønske
kyster kan man opleve et spektakulært
godt havørredfiskeri. Mange af pladser-
ne har gennem de seneste 20 år leveret
stabile fangster af store havørreder, og
hvert år bliver der fanget fisk op mod 10
kilo. Fiskeriet er særdeles godt i foråret,
hen over sommeren og gennem efter-
året. Her er masser af pladser at udfor-
ske, og uanset, om man er fluefisker
eller spinfisker, vil man med lidt held og
ihærdighed kunne komme i kontakt
med regulære trofæfisk. 

Særligt de helt store fisk lever af brislin-
ger, sild og tobis, og ellers slår de sig på
fødeemner såsom kutlinger, tanglus og
rejer. Det kan derfor svare sig at have en
samling af fluer eller agn, der imiterer
netop disse byttedyr.

BRAKVANDSGEDDEFISKERI

Brakvandsgedden er en spændende
fisk, og Sydsjælland og Møn byder på
Danmarks bedste brakvandsgeddefi-
skeri. Her er masser af fjorde, nor, vige,
strømme og laguner, hvor gedden kan
opsøges. Brakvandsgedderne har rigtig
gode vækstbetingelser i det brakke
vand, og de kan derfor nå rekordstørrel-
ser. De kan fanges på et væld af forskel-
lige agn, men mange lokale sværger til
agn, der imiterer ål, sild, sortmundet
kutling og aborre. 

De fleste der fisker efter gedder i områ-
det dyrker udelukkende catch and relea-
se. 

TROLLINGFISKERI 

Møn byder på noget af Danmarks aller-
bedste laksefiskeri. Fiskene finder man
ude over relativt dybt vand i Østersøen,
og særligt i forårs- og sommermåne-
derne er der mulighed for at fange
nogle store og ukuelige, stærke laks.
Klintholm Havn fungerer i stor stil som
udgangspunkt for trollingfiskeriet i
regionen. 

Kontakt Fishing Zealand, hvis du er
interesseret i guidet trollingfiskeri.   
www.fishingzealand.dk

Ud over havørred, laks og gedder er der
også rig mulighed for at fiske sandart,
aborrer og helt – samt fredfisk såsom
skalle, rimte, brasen, suder og karpe.
Sidst, men ikke mindst er der også flere
spændende put and take-søer på
Sydsjælland og Møn, hvor der kan
fiskes ørred. 

FISKERI  PÅ
SYDSJÆLLAND
OG MØN

Sydsjælland og Møn byder på et

væld af spændende fiskemulighe-

der, hvor rovfisk såsom havørred,

laks, gedde, sandart og aborre står

centralt. Områderne her er særligt

spændende, fordi de ikke blot

byder på et væld af interessante

ferske fiskevande i form af åer,

kanaler, moser og søer, men også

brakke og salte fiskemuligheder i

form af hav, kyster, fjorde og nor. 

I de sidstnævnte farvande er der

eksempelvis helt unikke mulighe-

der for at opleve fiskeri af store

rovfisk.

Har du brug for en fiskeguide, så

tjek http://fishingzealand.dk/

planlaeg-din-fisketur/fiskeguider/

Ken H. Sørensen

www.moenfiskeguide.dk 

Gordon P. Henriksen:

www.megalops.dk 

Nikolaj Martins

pikeguide@hotmail.com

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

ZEALAND
FISHING

TVÆRNATIONALT 
SAMARBEJDE

TIM (Tourism Innovation management) og FISHING ZEALAND 

Denne folder er udgivet i et tværnationalt samarbejde mel-
lem udviklingsprojektet TIM og det regionale samarbejde 
FISHING ZEALAND, som har til formål at værne om og
udvikle lystfiskeriet i det sjællandske. 

Samarbejdet foregår mellem Danmarks Sportsfisker-
forbund, adskillige kommuner på Sjælland, Øerne og
Slesvig Holstein, virksomheder, 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 
erhvervsvækstpotentiale og ikke mindst at 
gavne miljøet, fiskevandene og lystfiskerne. 

ZEALAND
FISHING

VANDPLEJE I VORDINGBORG
KOMMUNE

Ét af Fishing Zealands hovedformål
i regionen Sydsjælland og Møn er at
sikre et godt vandmiljø og stabile
fiskebestande. Og hvad sidstnævn-
te angår, er særligt havørreden, lak-
sen, gedden, sandarten og aborren
væsentlige. 

Vordingborg Kommune har de
senere år gjort rigtig meget for at
forbedre forholdene for fiskene i
kommunens vandløb. Der er gen-
nemført mere end 40 større og
mindre vandløbs- og søprojekter.
Projekterne dækker alt fra åbning
af tidligere rørlagte vandløb, gen-
slyngning af udrettede vandløb,
fjernelse af spærringer og styrt til
forbedringer af de fysiske forhold
ved udlægning af større og mindre
sten, og ikke mindst udlægning af

gydegrus, så ørrederne har et sted at
gyde deres æg.

De mange tiltag begynder at bære
frugt i form af bedre og større fiskebe-
stande, ikke mindst har det gavnet
kommunens ørredbestand. Den sene-
ste rapport omkring gydebestanden
af ørreder i Vordingborg Kommune
bekræfter dette. I dag gyder havørre-
derne på 37 km fordelt over 17 vand-
løb, mod kun 5 km fordelt på 6 vand-
løb i 1960.  Nogle af de bedste eksem-
pler er Vintersbølle Bæk ved Nyråd og
Stensby Møllebæk syd for Stensved,
hvor der i dag efter gennemgribende
restaureringer er fine selvreproduce-
rende ørredbestande. I dag gyder der
fx op mod dobbelt så mange vilde
ørreder i Vintersbølle Bæk end der
gjorde for få år siden, hvor der ellers
hvert år blev udsat 3000 ørredsmolt i
bækkens udløb.

Mindstemålene for de mest populære sportsfisk er som følger: 
Havørred 40 cm, laks 60 cm, gedde 40 cm (60 cm i saltvand), 
aborre 20 cm (i saltvand). 
De resterende mindstemål findes på naturstyrelsen.dk

www.fishingzealand.dk
www.visitmoen.dk/lystfiskeri

Fiskekonkurrencer:
www.moensklintresort.dk/klintekongecup
www.facebook.com/BrakvandsCup 

Guidet weekendkursus:
www.fishingzealand.dk/havorred/guidet-weekendtur-til-
moen/

Lystfiskeriets dag, pinselørdag:
www.moensklintresort.dk/lystfiskerietssdag

Download gratis Møns Klint-app: 
www.moensklintresort.dk

LÆS MERE PÅ:

Læs mere om: 

ZEALAND
FISHING
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1. NYORD-BROEN

Aborre, fladfisk og ørred
Nyord-broen fisker bedst om somme-
ren, men i foråret og efteråret kan der
ligeledes opleves godt fiskeri efter
trækkende havørreder.
Vejrforhold: Stille vejr er som regel
bedst, og ellers gælder det om at time
sit fiskeri, så der fiskes lige omkring
vandvendingerne, og når tidevands-
strømmene er stærkest.

2. FREDSKOV, NORDFELD

Havørred og hornfisk
For trækkende havørreder er fiskeriet
typisk bedst om foråret, men fra
begyndelsen af maj er der også mulig-
hed for at fange hornfisk. Start fiske-
riet ved Davrehøj, og fisk mod øst. Her
er der lavvandet og mulighed for at
fange mindre havørreder på ca. 1 - 2
kilo med spinnegrej. Waders er en
nødvendighed.
Vejrforhold: Hårde nordlige vinde er
ikke gode, da de gør vandet uklart.

3. POMLERENDE

Havørred
Ved Pomlerende kan man nyde godt
af et fint havørredfiskeri. Pladsen
fisker godt hele året, men særligt i
sommermånederne har man det bed-
ste fiskeri morgen, aften og nat.
Denne fiskeplads anses for én af de tre
bedste på Møn. Der fiskes til begge
sider, men ikke mindst mod Brun-
hoved. Prøv med langtkastende kyst-
woblere, blink eller rejeimitationer.
Waders er en klar fordel.
Vejrforhold: Det gælder her, som for
resten af de østvendte lokaliteter på
Møn, at pålandsvind giver kridt i van-
det og dermed uklart vand. Let uklart
vand kan være gunstigt, men vandet
bør ikke være alt for plumret.

4. HELLEHAVN NAKKE

Havørred og hornfisk
Denne plads fisker bedst forår og
efterår, men hvis vinteren er mild, er
det også en god vinterplads. Her er
fanget fisk på 4 - 5 kilo og mere.
Pladsen holder stort set altid fisk, og
den hører til blandt de absolut bedste.
Bunden er meget varieret med kridt-
pynter, som bedst affiskes i waders.
Her kan man nemlig affiske på begge
sider af pynterne. Fra maj er der
mange hornfisk.
Vejrforhold: Undgå for kraftig på-
landsvind. Sydlige og relativt svage
vinde er at foretrække.

OVERSIGT OVER KYSTPLADSER
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5. LISELUND

Havørred
Liselund fisker bedst forår og efterår.
Der er dybt vand helt inde under land,
og fiskene kan ofte findes helt inde
langs kystlinjen. Et virkelig godt stræk
går fra Liselund og én kilometer sydpå.
Waders kan undværes, men er nyttige. 
Vejrforhold: Den bedste vind er en let
søndenvind, dårligst er østenvind.

6. STORE KLINT

Havørred og torsk
Store Klint fisker bedst forår og efterår
for havørred, mens torskefiskeriet er
bedst i vinterhalvåret. Strækningen
nordpå fra Store Klint mod Lille Klint er
godt ørredvand. Bunden er meget ste-
net, og der er dybt vand helt inde
under land. Torskefiskeri bør forsøges
med bundmede. Waders er nyttige. 
Vejrforhold: Tit ødelægges fiskeriet af
vinden. Dårligst er østenvind, der
giver kridt i vandet. Hvis vejret er per-
fekt, og det vil her sige en relativt mild
søndenvind, så er her virkelig gode
chancer for en stor ørred.

7. MØNS FYR

Havørred og hornfisk
Bedst forår og efterår, men resten af
årets måneder giver også fisk. Hav-
ørredfiskeriet er bedst morgen, aften
og nat – og denne lokalitet regnes
blandt de bedste tre på Møn. Der kan
vades sikkert, og man kan nå et godt
stykke ud fra kysten, hvor store sten
afløses af områder med blæretang. 
Nord for Fyret strækker et rev sig, og
her kan vades 100 - 150 m ud med stor
forsigtighed og vadestav. Pas dog
særligt på færgedønninger, da de sag-
tens kan slå en mand omkuld. Dette
rev er besværet værd og giver næsten
altid fisk. Waders kan ikke undværes.
Vejrforhold: Det kræves, at det har
været relativt vindstille i 2 - 3 dage, før
pladsen er fiskbar. Den mest foretruk-
ne vindretning er en let søndenvind.

8. KLINTHOLM HAVN

Havørred, hornfisk, fladfisk, ål og
aborre i havnen
Forår og efterår fiskes der efter
havørred, og fra starten af maj er der
masser af hornfisk. Der fiskes fra
Klintholm Havn mod øst til Møns Fyr.
Her er lavvandet, og vadning er nød-
vendig. Husk derfor waders, når du vil
fiske efter hornfisk og havørred. 
Vejrforhold: Bedst er en ikke for kraf-
tig søndenvind.

9. HVIDE KLINT, HJELM

Havørred
En god forårsplads, eftersom tobiserne
kommer helt inde under land. De er et
særligt attraktivt fødeemne for hav-
ørrederne. Her er gode muligheder for
store havørreder. Området har flere
dybe huller med 3 - 4 m vand bare 10 -
12 m fra kysten. Affisk disse grundigt!
Waders er ikke nødvendige. 
Vejrforhold: Der kræves typisk relativt
stille vejr for at kunne opleve et succes-
rigt fiskeri.

10. RYTSEBÆK

Havørred og hornfisk
Havørredfiskeriet er bedst forår og efte-
rår på denne plads. Der fiskes fra Hjelm
Kobbel mod vest langs Fanefjordskoven,
hvor et rev findes 80 - 100 m ude. Vad
forsigtigt – der vades på dybt vand, og
der er lumske huller i revet. Waders kan
ikke undværes! 
Vejrforhold: Der kræves relativt stille
vejr. Vestlig vind er ikke god, idet åle-
græs da vil blive revet op og drive langs
kysten.

11. MADSES KLINT

Havørred og hornfisk
Fiskeriet er godt hele året, men topper
forår, efterår og vinter. Fra starten af maj
er der også hornfisk. Der fiskes fra
Slotshave mod vest til Trævænge.
Denne lokalitet er den sidste af de tre
toppladser på Møn. Der er dybt vand
helt inde under land og en stærk strøm
fra Grønsund. Det er oplagt at bruge et
buldo- eller bombardaflåd med silde-
stykker til hornfiskeriet. Strømmen vil
nemlig være med til at gøre afsøgning af
et stort område muligt. Det har desuden
vist sig, at havørred også er glad for sil-
destykker. Waders er en fordel, men de
kan undværes.
Vejrforhold: Pladsen er meget følsom
over for pålandsvind, og vestenvind
medfører drivende ålegræs. Pladsen
fisker derfor bedst i relativt stille vejr.

12. HÅRBØLLE PYNT

Havørred og hornfisk
Havørredfiskeriet ved Hårbølle Pynt er
allerbedst i løbet af foråret og efteråret,
når stimer af sild står i Grønsund. Så er
der for alvor hugvillige havørreder i
området. Fra starten af maj er der tillige
hornfisk. Der fiskes fra campingpladsen
hen langs skansen og rundt om hjørnet
til Hårbølle stenhavn. Der kan kastes ud
over 10 - 15 m dybt vand. Fiskene står
oftest i strømskellet, og til hornfiskeriet

vil flådfiskede sildestykker være et godt
valg. Waders er en fordel, men kan und-
væres.
Vejrforhold: Denne plads er ikke så
afhængig af vinden som af strømmen.
Hvis strømmen er for stærk, er der store
mængder drivende ålegræs.

13. BOGØ-DÆMNINGEN

Havørred, hornfisk, brakvandsgedder
og aborre
Gode fiskemuligheder året rundt. Brug
venligst p-pladsen på Møn-siden. Fluer,
rejer, regnorm eller blink er gode til at få
fiskene i tale. Waders er unødvendige. 
Vejrforhold: Stille vejr.

14. VESTERSKOV, BOGØ

Havørred, hornfisk, regnbueørred og
torsk
Vesterskov er en god havørredplads om
efteråret, hvor stimer af sild står i
Grønsund. Der er også mulighed for at
fange undslupne regnbueørreder fra det
nærliggende havbrug. Fra midten af maj
er der hornfisk, og i det sene efterår er
der torsk. Her kan fiskes på en 1,5 km
lang strækning. Der er dybt vand helt
inde under land og mulighed for at kaste
ud over 20 - 25 m dybt vand, hvilket
særligt er en fordel ved torskefiskeri. Til
fiskeri efter regnbueørred kan anbefales
et bombardaflåd med regnorm. Waders
er unødvendige. 
Vejrforhold: Pladsen er mere påvirket af
strøm end af vind. Sydgående strøm
siges at være bedst.

15. FARØ VEST

Havørred, hornfisk og regnbueørred
Ved Farø vest er der fisk året rundt, men
med højsæson i efteråret. Der fiskes fra
broen og nordover til 200 - 300 m før
lavbroen. Bunden er meget varieret med
sten og ålegræs. Dybden er 2 - 3 m
næsten helt inde under land, så affisk det
kystnære vand, inden du starter vadnin-
gen. Også her trækker undslupne regn-
bueørreder rundt, så prøv bombarda-
fiskeri med flue eller regnorm. Waders er
en fordel, men kan undværes. 
Vejrforhold: Hård pålandsvind er ikke
godt. Absolut en god fiskeplads – især
hvis der er uklart vand omkring Møn.

16. STORSTRØMMEN

Havørred, hornfisk, sild og torsk
I vinterperioden fiskes fortrinsvist
torsk, men fra midten af maj kom-
mer hornfisken i rigelige mængder. I
det sene efterår er der igen torsk og
havørred samt eventuelt undslupne
regnbueørreder. 
Vejrforhold: Storstrømmens fangst-
forhold er meget påvirkelige af vind-
og strømforhold, men sydgående
strøm og svag vind anbefales.

17. KNUDSHOVED ODDE

Havørred og hornfisk
Hele Knudshoved Odde byder på
fantastisk godt fiskeri efter havørred,
men særligt de sydvendte stræk er
en ihærdig indsats værd. Her er god
vanddybde, fine badekar, varierede
bundforhold med masser af store
sten og blæretang og gode chancer
for at finde fødesøgende havørreder.
Waders kan undværes, men de er
gode at have, når der skal afsøges en
del vand. På hverdage kan man køre
ud til Knudsskovgård, mens man i
weekenderne kun kan nå til p-plad-
sen i Knudsskov. Knudshoved Odde
fisker godt hele året rundt, men
særligt fra det tidlige forår og hen
over sommeren er der fine mulighe-
der for at fange en stor havørred.
Vejrforhold: En let sønden- eller
vestenvind kan være gunstig for
fiskeriet, men særligt norden- og
østenvinde kan være fordelagtige i
sommerhalvåret. 

18. CAMPINGPLADSEN

Brakvandsgedder og aborre
Campingpladsen, som ligger ved
Møn-broen, er en fin plads til vade-
fiskeri efter brakvandsgedderne. Der
er en offentlig vej til stranden – bare
følg skiltene. Man kan fiske til begge
sider, men til højre er det største
område. Området er lavt, så der kan
vades et stykke ud. Vad dog forsig-
tigt, da der kan forekomme blød
bund. Fiskene står gerne på helt lavt
vand, så sørg for at affiske dette
grundigt – og gerne med brunlige
og grønlige agn. Fiskeriet er bedst i
marts og fra september til novem-
ber.
Vejrforhold: Pladsen tåler ikke alt
for voldsom vind og bølgegang, da
der med lethed hvirvles grøde op.

19. RØDKILDE, 
STEGE NOR

Brakvandsgedder og aborre
Ved Rødkilde højskole ligger en jæt-
testue med en lille p-plads. Her hol-
der man og går derefter ad en
græsvej ned til noret. Man kan fiske til
begge sider. Bunden er lidt blød, så
der skal vades forsigtigt. Jo længere
ind til højre, jo blødere bund – men
også fint fiskeri. Dybden kan variere,
så vær forsigtig. Fiskeriet er bedst i
marts, oktober og november. Har
man en flydering, kan man nå tre
plateauer uden for Rødkilde, som kan
være særligt gode. Agnen må gerne
være i de brunlige og olivengrønne
farver.
Vejrforhold: Rødkilde fiskes bedst i
relativt let vind og gerne fra sydvest-
ligt hjørne. 

20. HAVNEN, 
STEGE NOR

Brakvandsgedder og aborre
Bag Superbrugsen i Stege Havn ligger
et lille sivområde inde i noret. Dette
stræk kan vadefiskes mod højre. Den
meget tydelige rende, som kommer
fra havnen, er dog også et forsøg
værd. Her kan man kaste ud over 4 m
vand, og her er der både aborrer og
gedder på skrænterne. Til højre kan
man fiske hele vejen ned til Rødkilde.
Her er der en del private grunde ned
til vandet, så man skal samme vej til-
bage. Fisk med brune og grønne far-
ver på agnene og fluerne. Fiskeriet
kan foregå året rundt, men måneder-
ne marts, maj, september, oktober
og november er særligt gode.
Vejrforhold: Pladsen fiskes bedst i
nordvestlig eller mild sydvestlig vind.


