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Info Indhold

Destinationen Ringkøbing Fjord er et sandt 

eldorado for lystfiskere, det er her  

”lystfisker-historierne” udleves!

Her kan du komme til kræfter, mens du nyder 

den friske luft samt freden og roen, alt imens 

du dyrker din favorit disciplin; havfiskeri på 

Vesterhavet, molefiskeri fra Hvide Sande, 

surfcasting fra vore smukke hvide sandstrande 

eller blot nyder roen langs den smukke Skjern 

Å eller ved en af de mange naturskønne ”put 

and take” søer der findes i området.

 

Hvide Sande Turistservicekontor: 

Nørregade 2b, Hvide Sande

 

Ringkøbing Turistservicekontor: 

Torvet 22 , Ringkøbing

 

Ringkøbing Fjord Turisme

Tlf: 7022 7001

Fax: 7022 7002 

turist@hvidesande.dk

www.hvidesande.dk
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Luftfoto: Povl Toft 

Byggearbejdet med de nye moler i Hvide Sande 

er næsten afsluttet. Hvad angår lystfiskeriet er det 

helt afsluttet.

Med de nye moler opstår der pludselig helt nye 

muligheder og perspektiver for molefiskeriet i Hvide 

Sande. Alene den nye sydmole strækker sig hele 

700 meter ud i Nordsøen. 

For det første er der nu væsentligt flere steder, 

som byder sig til, hvorfra man kan fiske. Endvidere 

kan der enkelte steder fiskes på dybder helt op 

til 8 meter, hvilket byder på helt nye kanter, hvor 

fiskene ynder at holde til..

Da vi endnu ikke har haft mulighed for at ”testfi-

ske” molerne, bygger de følgende råd på erfaringer. 

De, som vil fiske fladfisk, behøver ikke gå den 

lange vej helt til molehovedet 700 meter ud i 

havet, da disse fisk gerne holder til på fladere vand.

Torsk og havbars søger ofte langs kanterne af 

molerne både for læ og føde. Et forsøg efter disse 

vil med alt sandsynlighed lønne sig. Både ål - og 

ålekvabber ligger også meget tæt på, eller sågar 

”inde i” i molestrukturen, men kommer ud ved 

mørkets frembrud for at søge føde.

Allerede i det tidlige forår omkring enden af 

marts kan man begynde at forsøge sig efter sildene, 

som trækker gennem slusen i frem til april-maj.

På grund af måden de nye moler er bygget 

på, stiller vi store forventning til fiskeriet efter 

makrellerne. Ofte ankommer de i løbet af juli og 

ofte er at fange i hele august og til tider hen i 

september. Havbars vil med de nye moler også få 

gode muligheder for at udfolde sig i dette bassin og 

langs molerne. I øvrigt er havbars en meget overset 

spisefisk, som smager fantastisk.

Man har med en spinnestang chancer for at 

støde på rigtig mange forskellige arter på molerne. 

Som nævnt makrellerne og havbars, men også 

havørred, laks, majsild, hornfisk og torsk.

Hvide Sande Havn – Havneudvidelsen er afsluttet

Hvide Sande Havn – Havneudvidelsen er afsluttet

ENKELTE STEDER KAN DER FISKES PÅ DYBDER HELT OP TIL 8 METER

En meget vigtig ting at husk for alle - erfaren som 

uerfaren - er, at molerne kan være et meget farligt 

sted at opholde sig, hvis man ikke tænker sig godt 

om. Hvert år kommer folk til skade på molerne 

rundt omkring i Danmark. Det er ikke nødvendigt. 

Betræd molerne med forsigtighed og omtanke. 

Det vil sige med fornuftigt fodtøj. Gå aldrig på 

molerne i stærk vind. Undervurder aldrig kraften 

af vinden og bølgerne, som slår ind over molerne i 

dårligt vejr. Kravl aldrig op på selve molehovedet. 

Pas på hvis I kravler ude på stenene, et fald ned 

mellem disse kan være fatalt.

Vi vender tilbage med mere detaljerede informa-

tioner om fiskeriet fra molerne i 2014 udgaven af 

lystfiskerguiden. Eller følg med på Lystfiskerguiden.

dk for reportager og videoclips i løbet af sommeren.

Dybdekurve kort kan hentes på 

www.lystfiskerguiden.dk
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Molefiskeri er et hyggeligt og familievenligt fiskeri, 

og der er næsten fangstgaranti på de mange gode 

og solide moleanlæg i Hvide Sande. På nogle af 

molerne kan man komme til at fiske flere hundrede 

meter ud i Nordsøen, andre steder fisker man inde 

i havneanlægget. Fælles for disse steder er nogle 

rigtig gode fiskepladser og mulighed for fangst af 

fine spisefisk.

Den mest almindelige fangst er fladfisk, som 

fanges med et simpelt paternostertakkel, der agnes 

med børsteorm eller sandorm. Mange er begyndt 

at supplere med farvestrålende eller selvlysende 

perler eller små glimmerskiver og spinnerblade lige 

over krogen.

Fladfisk er nysgerrige fisk og de jager ofte ved brug 

af synssansen. Perler og spinnerblade er derfor 

med til at øge chancerne for fangst. Skrubber og 

isinger kan fanges det meste af året, og fra omkring 

marts/april kommer rødspætter og tunger tæt under 

land, og ind i mellem er der også fine fangster af 

torsk. I højsommeren fisker mange efter makreller 

på molerne.

Man kan fiske på alle tidspunkter af døgnet, men 

chancen for at fange tunger er størst om natten, 

hvor de for alvor begynder at røre på sig.

Fiskeriet er sjældent specielt godt lige efter læn-

gere tids storm og uvejr. Hvis det er meget varmt i 

længere perioder trækker fladfiskene ud på dybere 

og køligere vand, og så kan det være svært at nå 

ud til fiskene. Men så kommer der som regel andre 

fisk til, nemlig makrellerne. Læs mere om dette 

under makrelfiskeri.

Molefiskeri kræver ikke specialudstyr. Næsten 

alle typer af grej kan bruges til molefiskeri. Har 

man ikke kraftige, lange stænger, finder man blot 

fiskesteder, hvor man ikke behøver kaste langt for 

at nå fiskene. Det kunne typisk være længere inde i 

havneområdet eller forinden på molerne. Kastevæg-

ten er fra 60 gram og opefter. Lettere kastevægte 

føres ofte væk med strømmen.

Dybdekurve kort kan hentes på 

www.lystfiskerguiden.dk

Molefiskeri

FLADFISK ER NYSGERRIGE FISK OG DE JAGER OFTE VED BRUG AF SYNSSANSEN

Molefiskeri
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Sdr. Klitvej 195 · Bjerregaard

Lodbergsvej 10 a · Søndervig

Tlf. 9731 5040

post@esmarch.dk 

www.esmarch.dk

GRATIS
INDFRYSNING

Altid inklusiv 
for ESMARCH-gæster

Centralt beliggende feriehus 

til 4 personer i Hvide Sande.

Udendørs fiskerenseplads og 

stor fryser. Rabat i F-sæson.

En uge fra kun

kr. 2.628,-

Stort feriehus til 8 personer.

Udendørs fiskerenseplads og 

stor 140 liters fryser. Sauna 

og spa. Rabat i F-sæson.

En uge fra kun

kr. 2.496,-

Dejligt feriehus til 6 personer 

med overdækket udendørs-

køkken, spiseplads og stor 

fryser. Rabat i F-sæson.

En uge fra kun

kr. 2.190,-

4576

4752

4578

Feriehuse tæt på vandet
– perfekt til lystfiskerferie

Er du lystfisker? Og er du på udkig efter et 
feriehus tæt på de bedste fiskesteder på 

Holmsland Klit?

Så kig ind på www.esmarch.dk. 
Vi har mere end 875  kystnære feriehuse, 
du kan vælge i mellem.

Her finder du flere feriehuse med udendørs 
fiskerenseplads, udekøkken og naturligvis 

en rummelig fryser til den store fangst.

Kort over Hvide Sande Havn

WC

P

i

FLADFISK

MAKREL
SILD

HORNFISK
TORSK

ÅL

INFORMATION
PUT & TAKE SØ

PARKERINGS PLADS
TOILET

KIRKE
DANHOSTEL

HANDICAP VENLIG

GODE FISKEPLADSER
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Når makrellerne ankommer, starter sommerens helt 

store fiskefest. Makrellen er noget af det vildeste, man 

kan opleve på vore nordlige breddegrader. Det er po-

tente fisk, som uden sammenligning giver den bedste 

fight fiskens størrelse taget i betragtning. Her får man 

både testet sit grej og sine evner som lystfisker.

Fiskeriet begynder normalt i juli måned, men en 

længere periode med varmt vejr kan få makrellerne til 

at komme ind til kysten omkring Hvide Sande allerede 

i juni. Fiskeriet foregår typisk direkte fra molerne og 

i de år, hvor forekomsten af makreller er ekstra store, 

kan de fanges helt inde i havnebassinet og i området 

omkring sluserne. Fiskeriet fortsætter i hele august.

Der er mange gode fisketeknikker til at fange 

makrel, og det er ikke vigtigt, om man benytter den 

ene frem for den anden. Det er mest et spørgsmål om 

temperament. 

De fleste bruger en stang med en kastevægt på op 

til omkring 60 g og en hovedline med en diameter 

på cirka 0,35 mm. Det mest almindelige er at bruge 

et særligt makrelforfang, der består 4-6 kroge påsat 

enten farverige fjer eller sølvglinsende folie, der skal 

imitere små fisk.

Holder makrellerne op med at bide, kan det skyl-

des, at fiskene er flyttet til et andet sted. Hold øje 

med overfladen og se efter springende småfisk, der 

betyder, at makreller som regel jager lige nedenun-

der. Det er med andre ord en god taktik hele tiden 

at holde øje med overfladen og kaste i retning af de 

steder, hvor der er ”gang” i vandet.

En mere rolig fiskemetode efter makrel er 

flådfiskeri. Her har man brug for et relativt kraftigt 

flåd med en bæreevne på 20-50 g. Flåddet må 

gerne være af gennemløbstypen, så man nemt kan 

affiske forskellige dybder. Montagen er enkel. Start 

med en stopperle, et flåd, dernæst blyet og endelig 

en krog, der både kan være en enkelkrog eller en 

trekrog.

Vær sikker på, at forfanget er rimeligt robust med 

en linetykkelse på mindst 0,40 mm. Ofte fanger 

man flere makreller på en gang, og det er før set 

at makreller, der flygter hver sin vej, let kan splitte 

et forfang ad. For enden af forfanget benytter man 

en pirk.

Så kan fiskeriet begynde. Hold øje med andre 

lystfiskere og flyvende måger over vandet. Hvor de 

er samlet, er der ofte fisk. Man kaster blot forfanget 

ud og spinner ind igen. Lav gerne flere spinstop på 

vej ind. Sådan fortsætter fiskeriet, indtil man har 

fanget det, man vil eller kan. Går det for stærkt 

med fangsten, kan man tage forfanget af og kun 

fiske med pirken. Så fanger man ”kun” en makrel 

ad gangen.

HOLD ØJE MED OVERFLADEN OG SE EFTER SPRINGENDE SMÅFISK, 
DER BETYDER, AT MAKRELLER SOM REGEL JAGER LIGE NEDENUNDER

Makrelfiskeri

Der agnes med fiskestrimler fra for eksempel 

sild. Står makrellerne længere fra land, kan man 

forsøge med et flåd monteret med et lille ”sejl”, 

der hvis vinden er gunstig presser flåd og agn ud til 

makrellerne langt fra land. Vær opmærksom på, at 

makreller er let fordærvelige fisk, der ikke kan tåle 

at ligge for længe i varmen. Bedst er det at opbeva-

re fangsten køligt i en køletaske, eller i det mindste 

i beskyttende avispapir og henlagt i skyggen.

Man kan også komme med lystfiskerkutteren på 

makrelfiskeri på åbent hav. Grejet er det samme

som beskrevet under fiskeri med makrelforfang. 

Hvis man ikke synes, det er kraftigt nok, er det som 

oftest muligt at leje noget grej ombord. Man skal 

dog selv købe forfang og pirke.
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Er der noget Hvide Sande er kendt for, er det 

sildefiskeriet. Man finder ganske enkelt ikke et 

bedre sildefiskeri nogen andre steder end i Hvide 

Sande, og ikke nok med det. Fiskeriet gentager sig 

to gange om året. Forårssilden ankommer allerede 

til sluserne i Hvide Sande i slutningen af marts 

eller først i april og bliver der helt til ind i juni.

Om efteråret begynder fiskeriet igen i september. 

Fiskeriet om efteråret strækker sig ofte helt til jul, 

når forholdene er gunstige. Men denne gang er der 

tale om høstsild, der tilhører en anden stamme af 

sild, end dem der ankommer om foråret. Silden om 

efteråret er større og federe og egner sig rigtig godt 

til julesild. Velbekomme.

Fiskeriet forgår primært ved sluserne i Hvide 

Sande se kortopslag. Her står fiskene i store stimer 

og venter på at kunne trække igennem slusen. Ved 

slusen er der en platform, hvor man kan stå og fiske.

De bedste forfang er ofte dem, der bruge ægte 

fiskehud som vinge over krogene. På mørke dage 

kan man med fordel benytte selvlysende vinger. Det 

bedste råd er at lytte til anbefalingerne i de lokale 

grejforretninger. De har altid et brugbart bud på 

fiskeriet på drilske dage.

Opbevar fangsten af sild i en spand og gerne 

køligt. Læg dem aldrig direkte på jorden, da det er 

forbundet med en sundhedsrisiko.

På den nordlige side af slusen er der etableret en 

sti for kørestolsbrugere. Der kan dog også fiskes 

andre steder i havnebassinet og på molerne.

Fiskeriet er nemt, og kræver blot en rimelig 

stabil stang med kastevægt op til 30-60 g. 

Der fiskes med et sildeforfang, der består af 

4-6 små glinsende kroge. Som kastevægt kan man 

bruge et specielt trekantet kastebly i farverne rød 

og hvid, der i sig selv har en lokkende effekt, og 

som dermed er lavet til formålet.

Sildene optræder ofte i så store mængde, at det 

faktisk er vanskeligt ikke at fange noget. De bider 

simpelthen på alt, som der rør sig i vandet, og som 

de kan overmande. Men der er også dage, hvor 

sildene står lidt mere spredt, og på disse dage kan 

man gøre lidt mere ud af sildeforfanget og eksperi-

mentere med forskellige farver og størrelser.

Sildefestival

Hvert år afholdes der en stor og meget velbesøgt 

konkurrence i sildefiskeri i Hvide Sande. Sildefe-

stivalen foregår i den sidste weekend i april. Læs 

mere om sildefestivalen på www.sildefestival.dk, 

eller se mere under arrangementer.

Sildefiskeri

Sildefiskeri

ER DER NOGET HVIDE SANDE ER KENDT FOR, ER DET SILDEFISKERIET
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Det hele startede i 1969 da Gerda og Günter 

Stelltner sammen med deres børn Frank og Thekla 

besluttede at holde deres ferie i danmark.

De ivrige lystfiskere forelskede sig ikke blot i 

de mange muligheder for at dyrke deres lidenskab 

lystfiskeri - men også i landet og i menneskene der. 

De første års ferier blev tilbragt en smule nord for 

Hvide Sande. Men da de altid skulle køre til Hvide 

Sande for at fiske sild i slusen, eller på molerne 

efter skrubber besluttede de at rykkede tættere på 

Hvide Sande i de kommende ferier.

En måned var dog altid sikker - nemlig april. I 

denne måned er der altid rigelige mængder af sild 

og hornfisk, også skrubber var normalt ankommet 

til molerne

Men en gang om året i Hvide Sande var ikke 

nok, så derfor kom familien altid atter igen enten 

i sensommeren, eller efteråret. Og da familien 

altid fisker meget - skulle der jo hele tiden købes 

meget agn. Disse agn blev dengang indkøbt i 

Sandormskiosken, og her udvikledes et nært 

venskab til indehaveren Johannes Kott. Børnene i 

begge familier fik også opbygget et nært venskab til 

hinanden. Især til Fritz, som senere skulle overtage 

Sandormskiosken

Under et af de mange besøg i Hvide Sande 

fremkom pludselig en ide - man burde have en 

Sildefestival i Hvide Sande, alle var 

begejstrede - og familien Stelltner fostrede og 

udviklede sammen ideen om Sildefestivalen - 

som Fritz Kott fik forelagt turistforening og andre 

aktører - som tænkt så gjort - Sildefestivalen var en 

realitet.

Frank var på dette tidspunkt trådt ind i bestyrel-

sen i hans hjemlige lystfiskerforening ASV Ohlau - 

og havde her fortalt vidt og bredt om det spæn-

dende land i nord, med de meget omgængelige og 

venlige mennesker - og ikke mindst om de mange 

eventyrlige lystfiskermuligheder. Dette skete ikke 

uden følger - til den dag i dag kommer lystfiskerfor-

eningen talstærkt to gange om året til Hvide Sande.

Den første Sildefestival fandt sted i 1994, og 

Frank Stelltner var der. Fra 1995 var flere af med-

lemmerne fra ASV Ohlau tilstede ved Sildefestiva-

len hvert år.

Også i 1996 da den først Nordsø Cup løb af 

stablen havde Günter, Gerda og Frank en finger 

med i spillet, og støttede Fritz med råd og tips i 

forhold til et arrangement af denne type - de havde 

fra deres deltagelser i hjemlige arrangementer af 

denne slags. Også dette arrangement blev en fast 

del af familien Stelltners, og ASV Ohlau forenings- 

og ferieudflugter.

Senest er familien, og medlemmerne af ASV 

Ohlau Lystfiskerforeningen blev knyttet endnu mere 

i det dansk/tyske venskabsbånd - da de alle bærer 

logo’et fra den daværende Sandormskiosk som 

en del af deres forenings logo på deres klubtøj - i 

foråret til Sildefestival - og i efteråret til Nord-

søcuppen

I året 2003 blev familien Stelltner begavet med 

endnu et familiemedlem, da Benno, søn af Frank 

Stelltner kom til verden.

Stakkels fisk - endnu en lystfisker. Og sikke en, 

allerede som knapt 9 årig vandt Benno Sildefe-

stivalen børnekonkurrence første gang - og som 

10 årig kom sejren i Nordsøcuppen i hus til den 

“fødte” lystfisker.

STAKKELS FISK 
- ENDNU EN 
LYSTFISKER

5 årtier på kysten

Også Frank har haft heldet med sig i Hvide Sande, 

i 2010 og 2012 hvor han blev kåret som årets 

Mister Sild.

Da ASV Ohlau lystfiskerforening fejrede sit 20 

års jubilæum, var en gruppe venner fra Hvide San-

de inviteret - det blev en fornøjelig dag da hvor nye 

venskaber knyttedes, og gamle styrkedes. Under 

denne fest blev ven - og foreningssponsor Fritz Kott 

kåret som æresmedlem af foreningen.

Frank fortalte mig engang: “Når jeg kommer til 

Hvide Sande, er det næsten som at komme hjem.” 

Man kender hinanden, mødes med en masse ven-

ner - og føler sige bare hjemme. 

Mange venner fra Hvide Sande har nydt venska-

bet som har strakt sig over 5 årtier.
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Hvide Sande byder på et i særklasse godt fiskeri 

efter hornfisk. Sæsonen er meget lang og strækker 

sig fra april til august. I april ankommer de første 

store hornfisk til slusen i Hvide Sande. 

Da april er højsæson for sild i slusen, er det 

meget svært at komme til at fange hornfisk her. 

Men da hornfiskene kan fanges i hele havneom-

rådet, samt på nord- og sydmolen er der altid en 

mulighed for at komme til at udøve dette spænden-

de fiskeri. Fra slutningen af maj til august er det 

masser af hornfisk på fjordsiden af slusen.

Fiskeriet efter hornfisk er forholdsmæssigt 

enkelt at udøve. Den helt simple måde er spinne-

fiskeri med slanke blink, med trekroge eller endnu 

bedre med enkeltkroge. Enkeltkrogen kan med 

fordel monteres på et stykke fiskesnøre i blinket. 

Denne lille finesse giver færre fejlhug.

Når man vil fange hornfisk på en yderst sportslig 

måde fisker man med det såkaldte hornfiske-silke-

tråd. Man udskifter sin trekroge eller enkeltkrog på 

blinket med hornfiskeskindet. Hornfiskens mange 

tænder vil da hænge fast i skindet ved bid, men fi-

sker man ukoncentreret, kan hornfisken vride sig af 

hornfiske-silketråden. Ved denne metode har man 

mulighed for at genudsætte hornfisken, da den er 

uskadt ved denne fangstmetode. 

Fiskeri med prop efter hornfisk

Spirolinos, vandkugler og propper med en trækkraft 

på 10-30 gram er alle egnede til hornfisk fiskeriet.

Linen bør ikke vælges for kraftig, da man 

ofte skal kaste temmelig langt for at komme til 

hornfiskene. Forfanget bør ikke være kraftigere 

end 0,25 mm. 

I propfiskeriet er det to metoder. Enten fisker 

man aktivt, eller passivt.

Hornfisk

Hornfisk

FOR AT UNDGÅ FEJLHUG KAN MAN  
VRIDE KROGEN EN SMULE, SÅ SPIDSEN  

KOMMER MERE FRI AF SKAFTET

Ved det passive fiskeri indstiller man fiskedybden 

på 30 cm og monterer et forfang på 50-70 cm. 

Forfanget agnes og kastes ud, og så fisker riggen. 

Ved det aktive fiskeri bør forfanget være 2 – 3 

meter langt. Man kaster sin montage ud og haler 

den langsomt ind igen. Ved denne metode affi-

sker man et langt større område, og bevægelsen i 

riggen kan motivere hornfiskene til at bide.

Hvilken metode der er bedst på en given dag 

må man prøve sig frem til. Det kan variere.

Krogen bør være med et kort skaft, allround 

eller karpekroge i størrelse 2-6 er gode kroge til 

formålet.
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VESTKYSTENS STØRSTE UDVALG!

- Vestkystens største udvalg i endegrej!

- Danmarks største Fjällräven “Shop in Shop”  

- Fiskekort til Skjern Å, Hover Å og Statstegn.

- Altid mindst 300 forskellige fiskestænger på lager

Åben alle ugens dage!

www.feriepartner.dk/hvide-sande
Nørregade 2b, DK-6960 Hvide Sande, Telefon: +45 96 593 593

Lystfiskervenlige 
huse 

med min. 100L fryser
og med en rense-
plads inde eller 

ude, med vand og
afløb.

Feriehuse mellem hav og fjord

Fiskeri med skrubbe-blink

Hvis fiskeriet med surfstænger efter fladfisk bliver 

for anstrengende, kan fiskeri i roligere vejr med 

en spinnestang og et ”skrubbe-blink” på stangen 

anbefales. 

Fiskeri med skrubbe-blink kan stort set sam-

menlignes med fiskeri på et traditionelt blink. 

Skrubbe-blinket er blot mere kompakt, og under 

skeen monteres en krog mere. 

Afstanden fra krogen til skeen bør være mellem 

ca. 20-25 cm. Hvis tavsen bliver længere, vil man 

få en del filter på linen. Krogen kan agnes med 

enten orm eller stykker af fisk. 

Området affiskes i vifteform, hvor skrubbe blin-

ket trækkes langsomt over bunden.

God fornøjelse og god fangst!

Fiskeri med Buttlöffel/skrubbe-blink
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Langs hele Nordsøkysten bydes der på fantastiske 

muligheder for at dyrke surfcast-fiskeriet. Her er 

gode muligheder for at fange fladfisk, ål, torsk og 

sågar havbars.

En vigtig detalje, når man fisker ved Nordsøky-

sten, er at kende tidevandet. Derfor anskaf en tide-

vandskalender, som findes I områdets grejbutikker. 

Grundreglen er at fiske omkring højvande, og 

man bør påbegynde fiskeriet 2-3 timer før højeste 

vandstand, således fiskeriet altid starter når vandet 

begynder at stige. Ved at benytte denne fremgangs-

måde har man ca. 5 timer til at forsøge lykken på 

de “flade”.

Bedst egnet som agn er; børsteorm, sandorm, 

rejer og fiskestrimler. For de som ikke ønsker at 

fiske med levende agn, findes der også kunstige 

agn og her er der en hel række forskellige mulighe-

der. Blandt andet har Berkeley et stort udvalg. Her 

findes noget for enhver smag. Man kan enten tro 

det eller lade være – men man kan faktisk fange 

fisk med disse agn.

Surfcastfiskeri

DE FLESTE FISK BLIVER FANGET I DEN INDERSTE RENDE, OG DET KAN VÆRE SÆRDELES TÆT 
PÅ LAND. HER BØR MAN PRØVE LYKKEN, DA DER HER KAN FINDES RIGTIG MANGE FISK.

Udrustningen

Bedst egnet til fiskeriet er stænger i længder på 

3.60 – 4.50 m. med et kraftigt fiskehjul med stort 

spolehoved.

Hvis vejret tillader det, kan man benytte en pilk 

eller en karpestang til formålet. Men man bør dog 

være opmærksom på at kastevægten er høj nok.

De fleste fisker med omkring 200 grams kaste-

vægte. Har man en stang med lavere kastevægt, 

kan man benytte et såkaldt ankerbly som findes fra 

80 - 90 gr. Disse ankerbly giver samtidig et bedre 

hold på riggen. Et treben eller en stabil stangholder 

er et absolut must.

Forfang

Forfang med to kroge et almindeligvis det mest 

benyttede. Disse forfang bør være monteret med 

perler eller lokkeskeer og en krogstørrelse fra 2 – 

1/0 er det ideele.

Pladserne

Den danske nordsøkyst er lang – endog meget lang. 

Så det store spørgsmål her er så – hvor skal jeg 

fiske henne. Det er et meget vigtigt spørgsmål – og 

heldigvis ganske enkelt at svare på. For eksempel 

er en pynt på kysten ofte et godt sted – da denne 

forsætter under vand – og skaber dermed en 

skrænt, og et brud i strømmen, som skaber hvirvler 

som igen indebærer at fødeemner hvirvles rundt. 

Også de berømte hestehuller er særdeles gode 

steder at fiske. Et hestehul er et sted hvor to strøm-

me mødes, og vandet presse ud ad. 

Har man ikke fiskeheldet med sig, kan et plads-

skifte på små  20 – 30 meter ofte gøre forskellen.

Selvom der findes mange fladfisk, er der altid 

steder hvor der ikke fanges noget. Derfor er det en 

god ide, at forhører sig i en af de lokale grejbutik-

ker, som altid har fingeren på pulsen, men også for 

at hører de mange tips fra andre lystfiskere.
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I havnen i Hvide Sande finder et fremragende fiskeri 

efter ål sted. Dette fiskeri er opdelt i fiskeri direkte 

på bunden og fiskeri på prop. Sæsonen starter i maj 

og slutter i oktober. 

Det bedste tidspunkt for fiskeriet er på stigende 

vandstand, ålene bider også i dagtimerne trods 

den generelle opfattelse af, at dette er et udpræget 

aften- og nattefiskeri. 

Når du vælger et sted til fiskeriet, er der flere ting 

du skal være opmærksom på. Er sluseportene oppe, 

og hvor stærk er strømmen. Men husk, man skal ikke 

være fast besluttet på at blive på den først udvalgte 

plads. At flytte plads, hvis fiskeriet går sløjt, kan ofte 

være forskellen på succes og en lidt kedelig fisketur.

Fisker man tæt på selve slusen, og går portene op, 

kan man med fordel flytte fiskeriet til enten nord- eller 

sydhavnen. Her kan man altid fiske uden hensyntagen 

til strømmen, som er i selve slusen ved afvanding.

Agn

Det mest anvendte agn er typisk regn- eller kom-

postorm. Dendrobena eller bilarver er også meget 

effektive agn. Men den som virkelig ønsker at fange 

flere ål bør prøve at fiske med rejer eller agnfisk. 

Fiskestrimler og rå lever er også gode alternativer. 

Fiskeri med bundagn

Når der fiskes på bunden efter ål, bør man vælge 

en god stabil stang med en kastevægt på op til 200 

gram, da det i stærk strøm ofte kan være nødven-

digt at fiske med op til 200 gram bly.

Hovedlinen må ikke være for svag. En line mellem 

0,7 og 0,9 mm kan anbefales, da bunden ofte kan 

være noget ujævn og give bundbid i havnen. Tavserne 

kan derimod laves på 0,35 til 0,40 mm line. 

Da der er i sommermånederne er mange krabber 

i havnen, kan det være en god ide at hæve krogene 

fra bunden med perler på tavserne. Dette udsætter 

krabbernes muligheder for at nå agnen og ålene får 

ligeledes lidt længere tid til at finde agnen i. 

Selvom man fisker med flydere eller perler på for-

Ålefiskeri i havnen

fangene, bør man dog alligevel anvende en kraftigt 

hovedline, da dette ikke udelukker bundbid.

Fiskeri med prop 

Ved fiskeri med prop kan man godt vælge en lettere 

stang, og en lettere hovedline. Både en simpel mon-

tage med løbe eller fast indstillet dybde kan bruges. 

Der findes grundlæggende to metoder til at fiske 

ål på prop. Den første hvor man fisker lige over bun-

den, skal man først lodde dybden eller kende den. 

Denne metode er effektiv, da proppen føres rundt 

for vinden og strømmen i vandet. Man fisker derfor 

over et forholdsvist stort areal.

Den anden metode, som benyttes, er i dybere 

vand men ikke lige over bunden. Det vil sige fra 

ca. 0,5 – 3.0 meters dybde. Ålen kommer ofte på 

jagt i de højere vandlag i de perioder, hvor de jager. 

Det kan godt være op til et par timer om dagen. De 

bedste tider er beskrevet først i dette afsnit.

AT FLYTTE PLADS 
KAN OFTE VÆRE 
FORSKELLEN PÅ 
SUCCES OG EN LIDT 
KEDELIG FISKETUR
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En tur på Nordsøen efter skønne, friske som-

mertorsk, eller en vragtur efter storgabet lange 

og hidsig havkat, eller en familietur efter vilde 

makreller – det er sommersjov.

Der er mange muligheder med kutterturene 

fra Hvide Sande, der i årevis har tilbudt disse 

havfisketure, og har opbygget stort kendskab til 

de bedste fiskepladser på Danmarks største hav 

Nordsøen. 

På bådene ved man både hvordan, og ikke 

mindst hvornår, fiskene skal fanges. Kutterne sej-

ler nu året rundt, og lige så snart, der er folk nok 

på kajen til en tur på havet, bliver dieselmotoren 

startet og kompasset drejet mod vest.

Turbådsskipperne ombord er alle tidligere 

erhvervsfiskerskippere, så de ved præcis, hvad 

det handler om, og de kan altid finde frem til de 

gode fisk.

Ofte har turbådsskipperne en hurtig kontakt 

til fiskekutterne, der stadig fisker på havet, og de 

giver gerne lidt råd og vejledning om retning til 

de nyeste og bedste fiskepladser. Det er gode kort 

at have på hånden, når man gerne vil opleve et 

godt havfiskeri.

I løbet af det tidlige forår bliver fiskeriet efter 

torsk langsomt bedre i takt med at fiskene vender 

tilbage fra gydepladserne langt ude i Nordsøen. 

Det gode fiskeri fortsætter hen over sommeren og 

efteråret. Der tilbydes idag flere typer af kuttertu-

re efter torsk af varierende længde.

Der tilbydes også specialture af forskellig 

varighed. På de længere ture fiskes der langt fra 

land på vrag og stentoppe. På de kortere ture er 

sejltiden mindre, men fisketiden kan være den 

samme som på de lange ture, og her fisker man 

på stenbanker og stentoppe tættere på land.

Senere på sommeren, når varmen har lagt sig over 

vandet, kommer makrellerne ind, hvor de nemt 

fanges fra kutter. Det kan være et helt overvælden-

de fiskeri. Her kan alle opleve den vilde fisk og få 

fyldt sin spand til randen med denne fine spisefisk. 

Når først skipperen har fundet de store stimer, 

bliver fiskeriet enkelt og hyggeligt og oplagt som en 

familieudflugt på havet.

Fiskeriet på havet er helt specielt, og det afveksler 

hele tiden. Når først skipperen har fundet et vrag 

eller et stenrev, så begynder fiskeriet for alvor. Ski-

bet driver hen over vraget, og det giver sig udslag 

ved, at stængerne en efter en krummer hele vejen 

rundt på båden som ved en dominoeffekt. Så er der 

fast fisk til alle.

Kraftige hug og tunge udløb, og sveden pibler 

langsomt frem på panden efterhånden som fisken 

pumpes opad. Og så pludselig er det hele forbi, 

og skibet har passeret vraget.

Så ringes der på klokken som tegn til, at 

grejerne skal hives ind. Derpå vendes skuden 

og skipperen følger nøje sin skærm, som viser, 

hvornår båden atter befinder sig over vraget, så 

fiskeriet kan begynde påny. Rinder det ud med 

huggene, sejler skipperen videre mod det næste 

vrag eller rev.

Dette fiskeri kræver naturligvis kraftigt grej. 

Stor havdybde og strøm kræver store pirke for 

at komme ned til fiskene, som til gengæld er 

tilsvarende store, og det kræver kraftige stænger. 

Fiskestængerne er gerne mellem 1,5 – 2,5 m 

lange og skal kunne håndtere pirke på mellem 

200 – 500 g.

Dette grej kan også bruges til makrelturene, 

men helt så kraftigt behøver det ikke at være. 

Linerne skal være bomstærke, og de fleste bruger i 

dag flettede liner. 

Havfiskeri på Nordsøen

Havfiskeri på Nordsøen

DER ER MANGE MULIGHEDER MED KUTTERTURENE FRA HVIDE SANDE
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I området omkring Ringkøbing fjord arrangeres 

der hvert år forskellige fiskekonkurrencer. Her kan 

alle både børn og voksne komme til at nyde den 

spænding, der altid hersker under fiskekonkurren-

cer. I de fiskekonkurrencer nævnt herunder findes 

både børne- og voksenrækker, så alle kan komme i 

nærheden af præmierne.

Nordsø Cup

På Hvide Sande-egnen er der også en konkurrence 

for de mere hårde hunde, nemlig Nordsø Cuppen, 

der er en krævende konkurrence, som foregår sidst 

i oktober direkte fra stranden, og hvor man fisker 

ud i brændingen. Her er vejret ofte hårdt, og der 

fiskes både i de lyse timer og de mørke. Det er en 

surfcastingkonkurrence, der tiltrækker folk fra hele 

Danmark og Tyskland. Alle er mere end velkom-

men!

Sildefestival

Den sidste weekend i april afholdes der hvert år en 

fiskekonkurrence i sildens tegn. Sildefestivalen har 

været afholdt siden 1994, og det er et fantastisk 

velbesøgt arrangement.

Der fiskes efter sild i sluserne ved Hvide Sande, og 

det er en konkurrence for hele familien. Her kan 

alle være med selv kørestolsbrugere.

Voksne og børn fisker hver for sig på forskellige 

tidspunkter. Det betyder, at de voksne kan hjælpe 

børnene lidt med teknikken, når børnene skal 

overliste silden. Der er rigtig mange flotte præmier, 

og alle har en god chance for at komme hjem med 

andet og mere end sild.

Arrangementer

Nordsø Cup Sildefestival
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Der er masser af fine Put & Take søer i området. 

Man skal som regel ikke køre længere end 10 – 15 

km for at kunne smide snøren i vandet ved den 

nærmeste Put & Take sø. Her fanger man regnbue-

ørred, der er en fin spisefisk. Det er indbegrebet 

af familiefiskeri, og selv små børn kan være med 

og fange deres første fisk. Søerne har åbent hele 

dagen, og der er altid friskudsatte fisk, som næsten 

altid er i bidehumør.

Fiskeriet hører til blandt de mest populære 

måder at fiske på, og har været inde i en kolossal 

udvikling gennem de seneste år. Det har skabt 

mange forskellige metoder og teknikker.

Lidt om udrustningen

Stænger på mellem 2.40 – 4.20 m og en kastvægt 

på 10 – 50 g er idelle. 

Flettede liner på mellem 0,10 mm – 0,15 mm. 

Nylon line 20- 25 mm. Forfang 0 – 25 mm, hvis 

muligt gerne med fluocarbon line (gennemsigtig).

Ved slæbeflod foregår fiskeriet som ved spinning. 

Man kaster snøren ud, men haler dog langsomt ind 

igen. Bruger man Powerbait eller naturlige agn, bør 

man lade agnen synke et stykke tid inden indhalin-

gen påbegyndes. Selv den mindste modstand kan 

være et bid. Mærker man noget under indspinnin-

gen stoppes dette, man slår bøjlen over og lader 

fisken løbe med line for en tid. Giv herefter tilslag.

Fiskeri med bundagn

Ved fiskeri på bunden benytter man forskellige 

typer bly, også blandt andre typer Tyroler bly, eller 

synkende Spirolinos. 

Ved bundfiskeriet fisker man fra neden og op. 

Højden på opdriften, hvor langt agnen fisker over 

bunden, styrer man med et stykke klemmebly på 

forfanget.

Som agn benyttes ofte flydende Powerbait eller 

lakseæg. 

Spinnefiskeri

Ved denne metode fisker man med et blink, en 

spinner eller wobbler direkte monteret på linen. 

Herefter kaster men blot ud og hiver linen ind igen. 

Et godt tip er at ændre på indspinningshastigheden. 

Dette vil imitere en syg eller skadet fisk og vil i langt 

højere grad kunne motivere fisk til at hugge end ved 

at køre med en fast indspinningshastighed.

Bombarda - eller slæbeflod

Ved fiskeri med slæbeflod anvender man stænger 

på 3.00 – 4.20 meter længde. 

Stængerne til denne metode bør være lidt længere 

for bedre at kunne håndtere de ret lange forfang som 

benyttes. Forfangslængden kan være ca. 2 – 3 meter.

Til slæbeflod kan man alt efter forholdene vælge 

flydende, halv- eller helsynkende Spirolinos. 

Man kan benytte kunstagn, blink, spinnere osv. 

Af levende agn kan anbefales orm, maddikker eller 

Powerbait. 

Fisker man med naturagn som orm eller lignende, 

kan man benytte en lille styropor kugle til hjælp for 

at hæve agnen fra bunden.

Om vinteren fisker man typisk fra 0 – 20 cm 

over bunden. 

Om sommeren er det ikke så enkelt. Man bør 

man affiske hele vandsøjlen for at lokalisere hvor 

fiskene holder til.

Fluefiskeri

Endelig kan fiskene fanges på flue. Mange af sø-

erne har fine muligheder for fluefiskeri, hvor der er 

plads til bagkastet. Put & Take søer er et fint sted 

at starte med fluefiskeriet, og der er gode chancer 

for succes allerede på første tur. Man kan bruge 

både flydende og synkene liner. De mest brugte er 

en klasse 6-7 og en stang på cirka 9 fod.

Put & Take

DET ER INDBEGREBET AF 
FAMILIEFISKERI, OG SELV 
SMÅ BØRN KAN VÆRE MED 
OG FANGE DERES FØRSTE FISK.
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Klittens Put & Take

Ca. 3 km syd for Hvide Sande og Årgab, ligger 

fiskesøen Klittens Put & Take.

Denne fiskesø går blandt kendere for at være et 

”sikkert kort” til fisketuren. Det skyldes blandt den 

meget høje vandkvalitet og ikke mindst den store 

mænge af stærke og kampvillige fisk. Søen får til-

ført frisk saltvand fra Ringkøbing Fjord som blandt 

andet er årsagen til dette. 

Søen indeholder en bestand af regnbue- og 

bækørreder på mellem 1 – 6 kg. Ikke sjældent 

fanges der også skrubber i søen. 

Søens imponerende areal på ikke mindre end 

11.000 m2 byder på mange spændende mulighe-

der, og udfordringer. Der må fiskes fra ca 30 minut-

ter før solopgang til 30 minutter efter solnedgang.

Søen fisker meget bredt - det vil sige man kan 

benytte alle gængse metoder i denne sø, ingen 

metoder lader til at være bedre end andre her.  

Der forefindes overdækket fiskerenseplads. 

Service

Parkeringsplads direkte ved søen

Overækket fiskerensningspladser

Toiletter

Grillplads

Overdækket siddepladser til 20 personer

Lejligheder til leje 

Data

Klittens Put & Take

Sønderklitvej 53 

6960 Hvide Sande

Telefon: +45 2276 8781

Mobil: +45 2032 1736

www.klittens-putandtake.dk

Hotspots

Oxriver

Ca. 5 km nord for Ringkøbing ligger den vel nok 

skønneste, og mest afvekslende fiskesø i området, 

som byder alle lystfiskere en spændende oplevelse.

Om man fisker med flue, blink, prop eller bund-

agn kommer helt an på temperament.

Søen har åben året rundt, og har mange arter 

at byde på så som regnbue, guld, bæk, tiger og 

kildeørreder samt helt udsættes dagligt fra eget 

dambrug ved søen.

Dette fiskevand med sine kanaler, store og små 

søer tager man næsten aldrig hjem fra uden fisk på 

tasken.

Tip

Hotspots er angivet i kortet. Hvis fiskeri med prop 

ikke fungere så prøv i kanalerne mellem søerne, her 

findes en del fisk.

Service

Parkeringspladser tæt på søerne 

Rensepladser

Toiletter

Overdækket grillplads

Eget røgeri er under opbygning

Daten

Oxriver

Stampevej 3 

6950 Ringkøbing

Telefon: +45 2962 3824

Email: oxriver@ live.dk

www.oxriver.dk

Hotspots
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Pris
Dancamps Hvide Sande - Tingodden 3 & Tingodden 141 - DK 6960 Hvide Sande

Lystfisker - se her!
Campinghytter, lejligheder og mobile homes lige syd for Hvide Sande og direkte  ved  Vesterhavet. 
Oplagt til overnatning for både individuelle lystfiskere og grupper. 

Vi tilbyder fordelagtige lystfiskerpriser inkl: 

Gratis brug af vort særlige fiskerenserum (åbent hele døgnet), 1 gratis privat fryseboks til dine 
fisk med egen nøgle, adgang til vaske-og tørremaskiner, gratis internetopkobling, 10% rabat på 
vores listepriser.
Nyt: Inklusive gratis børsteorm

Alt dette får du ved at oplyse bookingkoden: LG2013

Bestil på tlf. : 9659 1722  eller se mere på www.dancamps.dk

Pris

799,-
pr. person

TILBUD
PÅ OVERNATNING 

Priseksempel:

2 personer i delt feriehytte 
Med eget toilet og køkken
4 overnatninger
Gratis internet
Gratis fryseboks

Kun

Hvide Sande Røgeri
Spisested • Røgeri • Fiskebutik

Hver dag stor fiskebuffet

Se opdaterede åbningstider på www.hvidesanderogeri.dk

Troldbjergvej 4 . 6960 Hvide Sande . Tlf. 97 31 18 99

Ferske fisk • Røgede fisk
Delikatesser • Specialiteter
fra Danmarks største fiskebutik og hyggelige
spisested med årstidens fisk på menukortet



34 35Skjern Å

Fra udspringet i midtjylland til udløbet i Ring-

købing Fjord, slynger den mægtige Skjern å sig 

majestætisk gennem landskabet. I de sidste 20 

år af åens liv, har åen været udsat for meget. Fra 

landbrugs-tiden, hvor bønder gjorde åen til en lige 

kanal, så de bedre kunne dyrke deres afgrøder, til 

genslyngningen af åen til dens gamle løb. Under 

dette forløb blev laksen næsten udryddet. Nu er 

åen - Danmarks bedste lakseå. 

Fiskesæsonen ved Skjern å

Sæsonen kan groft opdeles i tre. Forårsfiskeri, som-

merfiskeri og efterårsfiskeri. Det er i foråret, hvor 

de første store laks vandrer op i åen. I april og maj 

måned, har man den største chance for, at fange 

en blank laks. Gennemsnitsvægten ligger normalt 

på omkring 8 kg i det tidlige forår. Hvert år bliver 

der fanget mange laks mellem 10-15 kg og enkelte 

er endda så heldige at bryde 20-kilos grænsen. 

Laksene står på åens bedste standpladser, og der 

kan findes laks selv langt oppe i systemet. I det tid-

lige forår er fluer i 3-5 cm at foretrække, og gerne i 

kraftige farver, som orange, rød og gul. Spinnefiske-

ren kan bruge almindelig spinnere i str. 4-7, lange 

spinnere med gummikrop eller woblere med stor 

ske, så man kan komme ned til laksene. Farverne 

er ligesom fluerne – dog er det en god idé, at have 

en et par kobber og sølvspinnere med i boksen. 

Vægten på spinderne må gerne ligge på omkring 

20-30 gram, for på den måde nemmere at kunne 

komme ned til fiskene.

Fluefiskeri

For mange er laksefiskeri lig med fluefiskeri, og 

det er også den fremherskende metode ved Skjern 

å. Det mest anvendte er tohåndsstænger – af flere 

årsager. Da der er en stor chance for at fange en 

stor laks, specielt i foråret, er det vigtigt at grejet 

passer til fisken. En anden faktor der spiller ind 

er vinden. Den er ofte hård ude langs vestkysten 

og derfor skal det tungere grej oftest findes frem. 

En 12 til 14 fods fluestang fra klasse 8 til 10 

passer perfekt. Hjulet skal have en god, pålidelig 

bremse og skal kunne rumme minimum 100 meter 

bagline. Enhåndsstænger kan også anvendes, men 

vestenvinden kan besværliggøre kastet. Valget af 

flueline afhænger af hvilket pladser der fiskes på. 

Mange bruger flueliner, som er flydende og har en 

synkende, udskiftelig spids. Med denne type line 

kan man nemt udskifte den yderste del, hvis der 

skal fiskes dybere eller højere i vandet. 

Sommerfiskeriet starter i juni måned. I de næste 

2 måneder vil der være mange laks i åen mellem 

80-100 cm. Faktisk bliver der sjældent fanget 

fisk, som er mindre end 80 cm. Åen begynder at 

blive mere tilvokset og det sætter anderledes krav 

til lystfiskeren. Har det været en tør sommer, vil 

det betyde at vandet er lavt og klart. Derfor kan 

der med fordel fiskes med mindre agn for enden af 

linen. Er man fluefisker, vil det sige fluer fra 2-5 

cm, i neutrale jordnære farver som brun, oliven, tan 

eller rustenrød. Spinnefiskeren kan bruge spinnere 

i str. 3-4 i farverne kobber, sølv, sort og guld. 

I efteråret kommer de mindre laks. Der er nu 

rigtig mange fisk i åen og kampen om de bedste 

pladser er trådt i kraft. Derfor ser man ofte fisk 

i overfladen. Det betyder ofte at laksen er mere 

aggressiv og derfor kan være nemmere at lokke til 

hug. Grøden har ophobet sig i åen og derfor kan der 

nu stå laks overalt i åen. De farvede fisk kan være 

svære at lokke til at tage en flue eller en spinner og 

derfor kan man bruge kraftige farver for at provokere 

laksen til hug. 

Skjern Å – Danmarks bedste laksevand
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Spinnefiskeri

Spinnefiskeri er også meget udbredt langs åen. 

Man kan i store træk klare sig med en 10 fods 

stang med en kastevægt op til 40 gram. På den 

måde, har man længden til at nå ud over grøden 

og styrken til at vinde over drømmefisken. Hjulet 

skal have en god bremse og rumme minimum 100 

meter 10-15 kilos line. Om der bruges flettet eller 

monofil-line er ikke så vigtigt, men fiskes der med 

fletline, kan det være en god idé at bruge en meter 

monofil-line som slagline, da laksens tænder, især 

sent på sæsonen, kan være store. Mange spinnere 

som kan købes i butikkerne i dag, er af rigtig god 

kvalitet. Man skal dog alligevel altid tjekke om 

krogene er stærke og hårde nok til at overvinde 

en stor laks. Er de ikke det, klippes krogen af, en 

springring sættes i spinneren, og nye kroge af god 

kvalitet monteres i springringen. I starten af sæso-

nen kan der med fordel bruges tunge spinnere med 

    Borris krog bro

Åen er smal og dyb. Der er godt tryk på vandet og 

åen er lettilgængelig, da brinkerne går lige ned 

til den strømfyldte kanal. Dette gør dette træk af 

åen god til både spinde- og fluestang, men især 

fluestangen kommer til sin ret på disse stræk. 

Opstrøms broen, finder man et langt sving, som 

hvert år kaster mange laks af sig. Her er åen 

omsluttet af store grantræer, som giver læ for den 

stride vestenvind. Dette er bestemt en væsentlig 

grund til at medbringe fluestangen. Da åen også er 

smal, vil det betyde at vandtrykket er stort og man 

kan få meget fart på fluen. Derfor er dette træk så 

velegnet til fluefiskeri. 

    Gjalbæk bro

Dette er blevet et af åens mest kendte stræk. 

Opstrøms broen, er åen bred og hurtigløbende. 

Lakse stiller sig ofte her kortvarigt for at hvile inden 

fe sætter kursen videre mod gydebankerne. Det er 

på dette stræk, der i 2012 i den tidlige forårssæ-

son, at en lystfisker fangede hans livs laks – En 

laks på over 20 kilo, som i dag er Danmarksrekord 

for største fluefangede laks. Går man nedstrøms 

åen finder man spændende sving, som alle har 

potentiale for at holde på en eller flere laks. Husk 

at fiske helt ind under egen brink. Det er ofte her 

at laksen holder til og størstedelen af laks bliver 

fanget. Få stykker af åen nedstrøms broen kan virke 

kedelige, men lad dig ej narre, for lige præcis på 

de pladser har mange medfiskere en tendens til at 

springe over, og derfor kan man nogen gange være 

heldig og ramme en laks, som ikke har set en flue 

eller spinner den dag.  

    Kolbøl P-plads på sydsiden af åen

Dette stræk af åen er ikke så langt, men er yderst 

interessant, hvis man kun har få timer at fiske i. 

Går man opstrøms parkeringspladsen, helt op til 

skiltet hvor Borrisforeningens fiskevand starter, 

er der et godt hotspot for laks. Åen graver sig 

ind under egen kant ag danner et godt hul for 

store laks. Længere nede på strækket, kommer et 

super spændende stryg, hvor der i bagvandet er 

taget mange store laks. En sikker plads hele året 

igennem. Også nedstrøms parkeringspladsen er et 

kendt stræk. De mange store sten og alknuder, som 

kommer i løbet af sommeren, skaber gode stand-

pladser for laks og havørreder. Typisk vil det være 

sådan, at laksen står foran alknuden og havørreden 

står bagved. 

    Albæk bro

Nok en af åens mest kendte pladser, men hvor der 

er fiskere er der også fisk. Opstrøms broen fra de 

store højspændingsledninger er et rent lakse-mek-

ka. Åen går fra at være normal dybde til at være 

ekstrem dyb og fuld af strømhvirvler for at gå over i 

et hurtigt stryg. Der sker mange ting på dette stræk, 

hvilket er med til at gøre dette stræk ekstra godt. 

Den kan fiskes effektivt, både fra nord- og sydsiden. 

Nedstrøms broen, åbner åen sig en lille smule mere 

op, og vinden spiller en større faktor på, om det 

er muligt at fiske med flue eller ej. Der er mange 

kilometer spændende fiskevand nedstrøms dette 

stræk. Oftere og oftere hører man om lystfiskere der 

har fanget flere laks på få timers fiskeri. Der kan til 

tider være rigtig mange fiskere og derfor kan det til 

tider være overbefolket.  

Skjern Å – Konkrete pladser

smalt spinnerblad. De kommer nemt ned til laksen 

uden for meget vandmodstand. Senere på sæsonen 

eller hvis der fiskes opstrøms, kan spinnere med 

bredere blade bruges. Når der bruges bredere 

blade skaber det mere vandmodstand og bladet 

roterer nemmere. Det er ikke kun spinnere som kan 

bruges, woblere med stor ske, blink og orm er alle 

effektive endeagn til at overliste drømmelaksen. 

Laksefiskeriet i åen bliver bedre og bedre for 

hvert år, men der kan gå rigtig mange timer, hvis 

ikke dage, mellem hver laksekontakt. Vær tålmodig 

og fisk ihærdigt, så lykkedes det også for dig. 

Yderligere information omkring regler og sæson 

finder du på www.skjernaasam.dk

1
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Gennem det klassiske vestjyske landskab, løber 

Hover å uforstyrret ud imod Stadil fjord. Ved denne 

å kommer naturen tæt på. De græssende køer 

kommer helt ned og hilser på lystfiskerne langs 

åbrinken. Bækørrederne ringer på de øverste dele 

af åen og havørrederne trækker på de nederste 

stræk. Af og til bryder en enlig laks overfladen og 

sætter pulsen op hos enhver lystfisker. 

Bækørred

Før i tiden satte Ringkøbing og Omegns Sportsfi-

skerforening ørreder ud i åen, men har i de seneste 

år ikke sat ud, da bestanden er ved at blive rigtig 

god. Udsætninger er kun en midlertidig lappeløs-

ning, og kan bruges for at få bestanden op på et 

niveau, hvor fiskene har en chance for at overleve. 

Får bestanden lov til langsomt at vokse i sit eget 

tempo, bliver ørrederne mere hårdføre og klarer sig 

derfor bedre på længere sigt. 

Bækørrederne trives bedst i rent vand og det rene-

ste vand i Hover å, finder man på de øvre stræk. 

Her tager ørrederne livligt insekter på og under 

overfladen. Dette giver grundlag for et spændende 

ørredfiskeri, som bliver sværere og sværere at op-

spore i andre å-systemer. Når vejret er koldt, holder 

ørrederne gerne til i de dybe huller. De dybe huller 

fiskes bedst af med en lille spinner i størrelse 0-2. 

Ved opstrøms fiskeri kommer man lettere ned til, 

hvor ørrederne holder til. Når vejret bliver varmere, 

kommer ørrederne tættere på overfladen, hvilket 

gør fluefiskeri nemmere. I disse perioder kan 

bækørreden overlistes på tørfluer og nymfer. Fiske-

ne viser sig ofte i overfladen, men på dage hvor de 

står dybere er det en god idé at fiske de dybe huller 

blindt med en tung nymfe. Også små woblere, 

i naturlige farver til det klare vand og kraftigere 

farver når vandet er en anelse grumset, har vist sig 

at lokke et par af de større fisk i fordærv.

Hover Å - Lille å med store muligheder

Hover Å

Fiskekort til Skjern- og Hover Å

På nedenstående adresser kan købes kort til åerne. 

Det er ikke alle steder der har kort til begge åerne. 

Turistkontoret i Hvide Sande, Nørregade 2B, tel. 70 22 70 01 

J.K. Jagt & Fiskeri Algade 6, Ringkøbing, tel. 97 32 48 38

Fisknu.dk, Storegade 12, Tarm, tel. 96 81 20 30

Korsholm, Jægervej 5, Skjern, tel. 96 80 20 20

Kott Fritid, Nørregade 2 A, Hvide Sande, tel. 97 31 15 37

Lystfiskeren, Nordhavnskaj 30, Hvide Sande, tel. 97 31 27 10

Dagkort kan købes via internettet på dagkort.dk

Ringkøbing

No

HOVER Å
Hee

A 16

A 28

A 15

STADIL 
FJORD

VONÅ
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Hover Å - Lille å med store muligheder

Stallingen

Stallingbestanden i Danmark har ikke haft det så 

godt i de seneste par år. Det skyldes, at vintrene 

har været meget hårde og har derfor skabt svære 

vilkår for stallingen. Nu er stallingen på vej tilbage, 

men der er dog langt imellem de store pragteksem-

plarer. Stallingen er en utrolig smuk fisk. Den store 

flotte rygfinne i flotte lilla og blå farver gør stallin-

gen til en helt unik fisk. Når stallingen endelig er 

kroget, kæmper den til det sidste og giver derfor en 

god kamp for lystfiskeren. 

Stallingen kan overlistes på mange måder. Den 

nemmeste metode er en klassisk orm under et 

flåd. Med en lille størrelse 12 krog for enden af 

et let flåd, er chancen for at fange en stalling i 

Hover å rigtig stor. Og det er ikke kun stallingen, 

som er interesseret i orm. En bækørred eller 

endda havørred kan også ende med at tage ormen. 

Fluefiskeriet kommer bestemt også til sin ret, når 

det er stallingen der er på ønskelisten. Små nymfer 

i størrelse 12-16, bundet i naturlige farver, passer 

godt til denne lille å. Tørfluerne skal bestemt også 

afprøves når fiskene viser sig i overfladen. Tørflue-

fiskeri er et meget spændende og visuelt fiskeri, 

hvor lystfiskerens evner virkelig bliver sat på prøve 

i form af præsentation og reflekser. Stallingen er 

i fremgang, men det anbefales stadigvæk, at man 

passer på bestanden, ved at genudsætte fisken 

efter et hurtigt billede.

Havørred og laks

Selv om Hover å ikke er bredere end 3-4 meter 

på de bredeste stræk, kan åen sagtens gemme 

på flere store fisk. Hvert år bliver der fanget fine 

laks og havørreder i åen. Der kan fanges laks og 

havørreder i hele fiskesæsonen, men størstedelen 

af fiskene trækker op i løbet af efteråret. Her kan 

man i skumringen se fisk, som ivrigt svømmer op-

strøms og afslører sig selv i form af en blød bule på 

overfladen. De kan dog være svære at lokke til hug. 

Der kan bruges mange forskellige fiskemetoder til 

at overliste laks og havørreder. Er man ude og fiske 

med en almindelig fiskestang er spinnere i størrelse 

3-4 at foretrække. De kommer en lille smule ned i 

vandet, samtidig med at de laver en stor trykbølge 

som fiskene opfanger ved hjælp af deres sidelinje. 

Farver som kobber, guld og sølv fungerer rigtig 

godt. At have en ekstra spinner i boksen med en 

kraftig farve, kan være en god investering, hvis 

man vil øge chancerne, for at fange en laks eller 

havørred. Små woblere på 3-6 cm er glimrende til 

at fiske i den lille å med. 

Gedde

Der er ikke mange mennesker som dyrker 

geddefiskeri ved Hover å, men chancen 

for gode gedder på de nederste 

stræk af åen bør bestemt ikke 

overses. Åen er langsomflydende på 

de nederste stræk og har meget ve-

getation. Dette giver perfekte overlevel-

sesforhold for gedden, da den kan holde 

sig skjult i grøden, fra rovfugle ovenfra og 

fange byttedyr i bagholdsangreb. Det er 

dog svært at komme til for siv senere på 

sæsonen. Husk at fiske med stålforfang til 

de skarptandede rovfisk, hvis ikke de vil miste 

alle dine geddeagn den første fiskedag. 

Generelt om Hover å

Fiskekort kan købes hos de lokale 

fiskegrejforretninger, som ligger i området 

omkring Ringkøbing fjord. Også turist-

informationen i Hvide Sande sælger 

fiskekort til Hover å. Sammen med 

fiskekortet finder du de lokale fast-

satte mindstemål, som under alle 

omstændigheder skal overholdes. 

Der findes parkeringspladser 

forbeholdt lystfiskere langs 

åen. Parkér derfor kun bilen 

på afmærkede parkerings-

pladser. 
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Vil man forsøge sig med gedderne, skal der lidt 

kraftigere grej til. En stang på 2,7 – 3,0 meter 

med en kastevægt på 20 – 50 gram er et fint valg. 

Fiskelinen skal også være lidt kraftigere gerne om-

kring 0,35 mm i diameter. Brug store skeblink eller 

woblere og husk et stålforfang, så geddens skarpe 

tænder ikke bidder linen over, så gedden forsvinder 

med din agn.

Gedden kan godt lide at opholde sig tæt på 

sivkanten eller i nærheden af andet, der kan skjule 

den. Tænk på det, når du kaster din agn ud.

I Ringkøbing Fjord blandes det salte vand fra 

Nordsøen via sluserne i Hvide Sande med det ferske 

vand fra især Skjern Å. Det betyder, at der er mange 

saltforhold i fjorden, og det giver livsgrundlag for 

mange forskellige fiskearter. I nærheden af sluserne 

er vandet overvejende salt og i randområderne i den 

nordlige-, sydlige og østlige del af fjorden er vandet 

overvejende ferskt. Det baner vej for nogle helt 

unikke fiskeoplevelser i den skønne vestjyske natur.

Man kan altid finde læ et eller andet sted i 

fjorden, der næsten hele vejen rundt er omkranset 

med siv, og det giver gode forhold for fisk som 

gedde, aborre og ål. I nærheden af sluserne findes 

godt med fladfisk som skrubbe og i den tidlige 

sommer tunge.

Der kan være lidt sumpet nogle steder, og man bør 

også respektere private parceller, der nogle steder 

ligger helt ned til vandet. Vær opmærksom på 

skiltningen og fredningszoner.

Vil man fange ål og aborre, kan man klare sig 

med ganske simpelt grej. En stang på 1,8 2,4 me-

ter er rigeligt og dertil et hjul med 0,25 mm line. 

Flådfiskeriet bestående af et flåd, lidt bly og et par 

kroge er ganske effektivt. Aborrerne kan man fange 

på majs, maddiker eller regnorm, og de optræder 

ofte i store stimer, som pludselig er der, og bider i 

et væk. Aborrerne kan naturligvis også fanges med 

almindeligt spinnegrej med små spinnere, woblere 

eller jigs.

Fiskeri i Ringkøbing Fjord

Fiskeri i Ringkøbing Fjord

I RINGKØBING FJORD BLANDES DET 
SALTE VAND FRA NORDSØEN MED DET
FERSKE VAND FRA SKJERN Å

Ved aftenstide eller om natten bliver ålene aktive, 

og fiskeriet efter ål er et i særklasse spændende 

fiskeri. Er ålene i bidehumør kan natten blive sær-

deles indbringende. En simpel og god metode til at 

fange ål er et paternostertakel agnet med regnorm 

og belastet med lidt bly.

Skal det være ekstra fint kan man benytte et 

løbebly, så ålen kan svømme lidt uden at mærke 

modstand fra blyet. Men vent ikke for længe med 

tilslaget. Det kan være vanskeligt at få krogen ud at 

en dybt kroget ål. Med denne metode kan man også 

fange mange andre fiskearter, og det er en af char-

merne ved fiskeriet. Man ved aldrig med sikkerhed, 

hvad der har bidt på i den anden ende.
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Hold din næste lystfiskerferie i Vestjylland 
og lej et godt og billigt feriehus hos DanWest 
Feriehusudlejning - tæt på de gode fangst-
pladser. Vore 400 feriehuse ligger alle tæt 
på havet og de ca. 25 gode fiskesøer, som 
findes i området.

Surf ind på internettet under www.danwest.
dk og undersøg dine muligheder for god 
indkvartering. Her kan du også få yderlige-
re oplysninger om lystfiskeri i Vestjylland.

Lystfiskeri ved Vesterhavet 
og Ringkøbing Fjord

DanWest Feriehusudlejning A/S - Sønder Klitvej 20 - Årgab - 6960 Hvide Sande

Tlf. 0045-9732-4695 - Fax. 0045-9732-5695

Online booking: www.danwest.dk - post@danwest.dk

ALT I FERSK OG RØGET FISK

SLUSEN’S FISKEHAL
Beddingsvej 71 · 6960 Hvide Sande
Tlf. 30 80 29 24 · Fax 96 59 24 24

SLUSEN’S FISKEHAL

BILBERGS FERIEHUSUDLEJNING
Bilbergsvej 2

DK-6960 Bjerregaard / Hvide Sande 

Tel.: +45 9731 5027

info@bilbergs-feriehuse.dk

www.bilbergs-feriehuse.dk

Billige feriehuse udlejes!
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Pighvar med bacon og hvidløg Torsk ”med det hele”

Ingredienser (4 personer)

1 hel pighvar (ca. 1200 g)

Sauce

12 fed hvidløg

200 g bacon skåret i terninger

75 g usaltet smør

4 dl kalvefond, der koges ind til 1 dl

2 skalotteløg

½ dl olivenolie eller afklaret smør til stegning

Hakket løvstikke

Salt, peber

Mel til panering

Øvrigt tilbehør efter behag

Ingredienser (4 personer)

1000 g torskefilet

Salt

Sorte peberkorn

Dild

Eddike

Sennepssovs

25 g smør

2 spsk hvedemel

5 dl kogevand

1 dl sødmælk

2 spsk fiskesennep

1 tsk salt

Tilbehør

2 æg

200 g bacon

200 g syltede rødbeder

200 g løg

4 spsk kapers

1 brev revet peberrod

1000 g kartofler

Fremgangsmåde

Rengør fisken.

Vend den i mel og steg på panden i fedstoffet.

Krydr med salt og peber

Afslut evt. stegningen i en forvarmet varm ved 

220 gr. i 5-10 minutter.

Sauce

Sautér de finthakkede skalotteløg og baconternin-

gerne i olivenolie på en pande.

Tilsæt den nedkogte kalvefond og hvidløgene og lad 

det simre i ca. 10 minutter.

Tilføj koldt smør, så saucen får den ønskede konsi-

stens og smag.

Tilsæt lidt hakket løvstikke.

Efter stegningen anbringes fisken på et varmt fad.

Saucen med de hele hvidløgsfed og bacon  hældes 

over.

Fremgangsmåde

Del torsken i portionsstykker og dæk med rigeligt 

vand, tilsæt sorte peberkorn, salt, dild og 2 spsk 

eddike som bringes i kog. 

Kog den i 15 minutter uden at buldrekoge,

skummes jævnligt. 

Fiskestykkerne tages forsigtigt op med hulske og 

anrettes på et fad. 

Sennepssovs

Smelt smørret i gryden og tilsæt melet inden det 

bliver brunt. 

Tilsæt fonden fra torsken samt mælk, lidt ad gangen. 

Smag til med salt. 

Tilsæt lidt sennep ad gangen og smag til. 

Torsken serveres med kogte kartofler og senneps-

sovs, samt 2 hakkede kogte æg, ristet baconstrim-

ler, rødbeder i tern, hakket løg, kapers og revet 

peberrod

Dette er en original opskrift fra Restaurant Sandgaarden i Søndervig. Læs mere på www.sandgaarden.dk Dette er en original opskrift fra Restaurant Under Broen i Hvide Sande. Læs mere på www.underbroen.dk
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Hjemmelavede Fiskefrikadeller

Gravad laks

 

Ingredienser

1 kg sild uden hoved

300 ml kryddereddike

45 g salt

300 ml koldt vand

Marinade

1 liter vand

90 ml kryddereddike

30 g salt

180 g sukker

 

Ingredienser

1,5 kg laks- eller ørredfilet

Salt

Peber

Sukker

Dild

100 ml rom eller akvavitIngredienser

500 gr torskefars

60 g løg

1 æg

1 dl piskefløde

1⁄2 dl mælk

35 g mel

10 g kartoffelmel 

Salt

Peber

Fremgangsmåde
Kryddereddike, vand og salt røres sammen, silden trækker heri 3-4 dage. 
Benene trækkes nu ud af sildene og disse rulles om syltede agurker. 

Marinade
Bland ingredienserne. Rollmops ligges nu tilbage i marinaden 3-4 dage.

Fremgangsmåde
Man blander 3 tsk fuld salt med 2 spsk fuld peberkorn og en spsk sukker. 
Man placerer fileten på et stykke husholdningsfilm og strør herefter kryd-
deriblandingen henover. Man kan evt hælde en centiliter rom eller akvavit 
over også, man afslutter med rigeligt dild. 

Husholdningsfilmen foldes om fisken og stilles i køleskabet i mindst 72 timer.

Opskrifter: Andreas Bruns 

Fremgangsmåde

Torsken hakkes i kødhakkeren - forholdsvist groft, alt efter smag. 

Derefter tilsættes øvrige ingredienser og alt røres sammen.

Fiskefrikadellerne steges i margarine. 

Fiskefrikadeller kan serveres med smørsovs med løg, eller opbagt hvid 

sovs med løg. Den opbagte hvid sovs kan varieres med persille eller porrer.

Fiskefrikadeller er også gode som frokostret med et stykke rugbrød og 

remoulade.

Opskrift: Mona Sørensen

Hjemmelavede Rollmops
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OXRIVER Put & Take

OXRIVER Put & Take

Henrik Priess Pedersen

Stampevej 3

6950 Ringkøbing

ww w.oxriver.dk   • oxriver @ live.dk 

Mobile: (+45) 2962 3824

  • 6 søer med ca. 50.000 m2

  • over 1000 m å-løb med en dybde  

    på op til 2,5 m

  • daglige udsætninger af  

    regnbueørred og bækørred 

    mellem 1-10 kg

  • Helt, røding og guldørred

  • 2 store p-pladser

  • fine toiletter og renseplads 

  • bålplads, grill

  • indendøres spiseplads

  • fiskeri om natten muligt (kl. 22 - 06)

  • priser fra 70 DKK pr. stang / 2 timer

Et af Danmarks 

største søer og å-løb med 

et ca. 50.000 m2 stort vand spejl

Røgning

Gennem røgning øges fiskens holdbarhed, og gør 

den samtidig mere smagsfuld. Men skelner ved 

røgning mellem kold- eller varmrøgning.

Ved varmrøgning lægges den rengjorte fisk først 

i en saltalge. Herefter kan der tilføres yderligere 

krydderier.

Røgningen deles op i tre faser. Første fase er 

udtørringen. Anden fase er selve tilberedningen. 

Tredje fase er den egentlige røgefase.

Er man på farten eller på ferie, kan en god 

følgesvend være en “smoker”. Udtøringsfasen er 

en del af selve røgeprocessen, og det er derfor 

vigtigt, at fiskene er helt aftørrede og tørre inden 

røgningen.

Man ligger nu en håndfuld “røgespåner” i smo-

keren, derefter den tørrede fisk og til sidst lægges 

låget på. Tænd nu brænderen, som er fyldt med 

sprit. Efter cirka 20 minutter, typisk når spritten 

er brændt væk, er røgvarerne klar til at blive taget 

ud…og nydt.

Også røgning i en røgetønde er meget effektivt. Her 

bør fiskene være godt “fortørrede” inden røgningen. 

Når man påbegynder røgning med fiskene ophængt 

på kroge i tønden, bør det først foregå ved lav 

varme, dette for at “tørre” skindet på fisken, som 

gør at denne ikke falder ned i ilden. 

Når selve tørrings, og tilbedningstiden er 

overstået, kommer selv røgefasen. Man ligger - alt 

efter model - bøge- eller træspåner, på pladen 

over brænderen. Så lukker man tønden helt og 

lader røgen virke i cirka 20 minutter. Herefter bør 

røgvarerne være klar. 

Husk indfrysningsmuligheder ved Kott Fritid.

Røgning
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Esmarch
Sdr. Klitvej 195, Bjerregård

DK-6960 Hvide Sande
Tel.: +45 97 31 50 40

www.esmarch.dk

DanWest Feriehusudlejning 
Sønder Klitvej 20, Årgab

6960 Hvide Sande
Tel.: +45 97 32 46 95

www.danwest.dk

Har du haft en god lystfiskeroplevelse i vores område du vil dele 
med andre - og samtidig være med i lodtrækningen om et gave-
kort, så send os en email til tips@lystfiskerguiden.dk med en kort 
beskrivelse af din lystfiskeroplevelse - send gerne et billed med.

Følg med på Lystfiskerguiden.dk

Vinderen udtrækkes 02/12 2013 og 
offentligøres på Lystfiskerguiden.dk

Gavekort kan kun indløses hos:

VÆRDI 
3.000 Kr

VIND ET GAVEKORT
                                      til et feriehus

MSC certificerede bæredygtige fisk

HAVFRISKFISK.DK - EN NY MÅDE AT HANDLE FISK PÅ! 

Fiskekuttere som er tilmeldt HavFriskFisk.dk,  
registrerer  løbende deres fiskeri til siden.
På HavFriskFisk.dk kan du som forbruger følge 
med i hvor, og hvornår skibene ventes i havn 
med dagens fangst af friske fisk. Du kan få en 
SMS med ankomsttidspunkt og fiskearter. 
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Strand-

Toldbod-

RI 146 Polaris

KØB DINE FISK DIREKTE PÅ KAJEN I HVIDE SANDE!

Send en SMS til 2984 8946  - med teksten : frisk ri146

Du modtager så SMS de næste 10 gange skibet kommer i havn med fisk. 

SMS FISK
KUTTER RI146 POLARIS
                                                             v/Skipper Thomas Hansen
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RINGKØBING FJORD

Årgab
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Hvide Sande

Ringkøbing

Kloster

Skjern

Stauning

Velling

Lem

Nr. Bork

Bork Havn

Nørre Nebel

Nymindegab

181

A 15

A 15

A 16
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Lønborg

Vostrup

Hemmet

Tarm

Borris

Billund

Skodbjerge

Bjerregård

i
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P
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WC

WC

Hovvig

HOVER Å

SKJERN Å

Hee

No

Videbæk

HøjmarkNr. Lyngvig

Klegod

STADIL FJORD

Søndervig

RINGKØBING FJORD

A 28

A 15

181

Kort over Ringkøbing FjordFiskekalender & Fisketegn

Fisketegn

I Danmark skal alle mellem 18 og 65 år have 

fisketegn for at kunne fiske i offentligt tilgængeligt 

fiskevande. De eneste fiskevande som dermed er 

fritaget er private Put & Take søer. Fisketegnet kan 

indløses på posthuse, turistkontorer og i de fleste 

grejbutikker i området.

Der er ingen øvrige krav forbundet med indløs-

ning af fisketegn. Fiskerikontrollen fører jævnligt 

kontrol med at lystfiskerne har indløst deres fiske-

tegn. Fisketegnene kan købes som dag-, uge- eller 

årskort.

Skal man være her mere end 1 uge kan det godt 

betale sig at købe et årskort, da det gælder til sam-

me dato året efter. Fisker man i åerne i området, 

skal der betales for denne fiskeret ved siden af 

fisketegnet.

Catch and Release – eller genudsætning af fisk

Er man på fiskeri i et af vore mange fiskevande i 

området er det altid god skik ikke at fange flere fisk 

end man har brug for, eller kan konsumere. Ønsker 

man alligevel at fortsætte sit fiskeri, er det næsten 

altid en god ide at genudsætte fisk man ikke kan 

forbruge, eller hvis de er for små.

Nogle fisk egner sig dog ikke til at blive sat ud 

igen, det kan være sig sild, makreller og torsk fra 

kutter. Så her bør man stoppe, når man har det, 

man kan bruge.

For at spare på naturens ressourcer opfordrer vi 

vore gæster til at udvise omtanke under fiskeriet, 

og behandle fiskene med størst mulig forsigtighed.

Når fiskene genudsættes, om det er i åer, søerne 

eller fjorden, skal man være sikker på de overlever. 

Hold fiskene under bugen og i halen, når de gen-

udsættes. Forsøg at hjælpe fiskene på vej igen, ved 

at føre fisken frem og tilbage i vandet, så der føres 

vand over gællerne.

Fiskene er først klar når de kan svømme ud af 

fiskerens hænder ved egen hjælp. En god måde at 

sige tak for en god oplevelse på til fisken. Er fisken 

for svag til at svømme selv, bør den aflives. Spar 

på vore fiskevande – og giv den næste lystfisker 

muligheden for at prøve lykken, efter den fisk du 

hjalp på vej.

Fiskekalender & Fisketegn
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Okt Nov DecArter

Sild

Hornfisk

Makrel

Ising

Skrubber

Rødspætter

Tunger

Pighvar

Hvilling

Sej

Torsk

Ål

Multer

Fiskeriet topper Fiskeriet er i kraftig aftagende / tiltagende

Overgangsperiode - ofte med gode fangster Ingen eller meget små forekomster af fisk

WC

P

i

FLADFISK

MAKREL

ØRRED

LAKS

SILD

HORNFISK
TORSK

ÅL
GEDDE

ABORRE

INFORMATION
PARKERINGS PLADS
TOILET
HOTEL
PUT & TAKE SØ

FYRTÅRN
KIRKE
BAUN

CAMPING PLADS

DANHOSTEL
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Fredningsbælte

Hvide Sande Fiskesø & Dambrug • Beddingsvej 55 - DK 6960 Hvide Sande
Tlf. 4016 2495  •  fiskeso@ gmail.com  •  facebook.com/HvideSandeFiskeso

Hvide Sande Fiskesø & Dambrug

Saltvands Put & Take fiskeri lige ned til Ringkøbing Fjord midt i Hvide Sande 
by. Der er etableret rensefaciliteter samt borde/bænke ved fiskesøen, som 
naturligvis er handicapvenlig indrettet med gode adgangsforhold.
Åbent hver dag fra solopgang til solnedgang.

Priser DKK: pr. 2 timer 60,-  og pr. 4 timer 100,-

Saltvands Put & Take

Mindstemål

Genudsætning

Fisk under mindstemål skal genudsættes hurtigst 

muligt - uanset, om fisken er levende, skadet eller 

død. Det er under ingen omstændigheder tilladt 

at beholde, transportere eller opbevare fisk under 

mindstemål.

Fisken genudsættes bedst ved skånsomt at fjerne 

krogen under vand og lade fisken slippe væk. Hvis 

en fisk tages op af vandet med hænderne, så at 

den mister skæl, vil den dø få dage efter genud-

sætningen. Man bør ikke bære en fisk i krog og 

line, men anvende et fangstnet, hvis man skal have 

fisken med hjem.

Mindstemål
Arter

Bækørred

Gedde 

Havørred

Helt 

Hestemakrel

Hvilling 

Ising

Laks 

Multe

Pighvar 

Rødspætte

Rødtunge 

Sandart

Sej 

Sild

Skrubbe

Skærising 

Slethvarre

Stalling 

Stamsild 

Torsk

Tunge 

Gulål 

Ål

Ålekvabbe

Mindste mål

30 cm

40 cm 

40 cm

36 cm 

15 cm

23 cm 

25 cm

60 cm 

20 cm

30 cm 

27 cm

26 cm 

50 cm

35 cm 

20 cm

25,5 cm

28 cm 

30 cm

33 cm 

30 cm 

35 cm

24,5 cm 

29,5 cm 

35,5 cm

23 cm

Note

i ferskvand

i ferskvand

i Ringkøbing fjord 34 cm

Nordsøen, Østersøen og Bælterne

I ferskvand

(Mørksej)

Nordsøen og Skagerak

i saltvand: 40cm

i Ringkøbing fjord

 

 

Totallængden er regnet fra snudespids til halefinnens spids.  

For hornfisk og regnbueørred er der ikke fastsat mindstemål.  

Mange lystfiskere anvender dog frivilligt havørredmindstemålet på 40 cm for regnbueørreder.

Fredningsbælter

Der er fastsat fredningsbælter ved udløb af åer, 

bække og indvande. Lystfiskeri må ikke finde sted 

nærmere end 500 meter fra åers, bækkes og ind-

vandes udløb i havet eller fjordene.

Når vandløbets udmunding er mindre end 2 me- 

ter bred, gælder reglen om fredningsbælte kun fra 

16. september til 15. marts.

Der kan dog være fastsat særlige regler om 

fredningsbælter ud for enkelte vandløb.

I vandløbene er det forbudt at fiske inden for 

en afstand af 50 meter fra indgangen til eller 

ud- gangen fra kunstige fiskepassager samt i selve 

passagen.

Nyminde strømmen er fredet fra 1. november - 

31. maj, gældende vest fra landevej 181.

Fredningsbælter
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KLITTENS
PUT & TAKE

Klittens Put & Take
Sønder Klitvej 53 · 6960 Hvide Sande · Tlf.: 22 76 87 81 · Mobil: 20 32 17 36

info@klittens-putandtake.dk · www.klittens-putandtake.dk

Fiskesøen på ca. 11.000 kvm. ligger ved dambruget, og bliver lige som dambruget 
konstant forsynet med frisk saltvand fra Ringkøbing fjord.

Det er en af de meget få saltvandssøer i Danmark, og den friske saltvand gør at 
fisken smager som fisk skal smage, derfor er søen også meget besøgt, især i turist 
sæsonen, dette gør at vi i sæsonen udsætter nye fisk daglig, der kan i søen fanges 
regnbueørreder også kaldet lakse ørreder, bækørreder, og det er ikke ualmindeligt at 
der bliver fanget skrubber som bestemt også er værd at sætte tænderne i. Størrelsen 
på de udsatte fisk er meget sjælden under 1 kg og nok lige så sjælden over 6 kg.

Åbningstider I fiskesøen
Der må fiskes fra ca. 30 min før solop-
gang, til ca. 30 min. efter solnedgang, 
hele året. 
Tidspunkterne kan læses ved informa-
tionen.
Der er dog undtagelser hvis søen er ud-
lejet til forening. 

Priser pr. fiskestang
2 timer               70,- kr.
3 timer               100,- kr.
4 timer               120,- kr.
6 timer              180,- kr.
10 timer            250,- kr.
Dagkort             350,- kr.

Uge kort kan kun købes ved 
informationen.

Fredningstider

Fredningstider for ferskvandsfisk

Fredningstider for saltvandsfisk

Fredningstider i saltvand og ferskvand

I salte vande gælder fredning af laks og ørred kun farvede fisk, dvs. fisk i yngledragt. 

I fredningsperioden må kun helt blanke fisk med løse skæl hjembringes. Farvede fisk skal straks og så 

nænsomt som muligt genudsættes.

Fredningstider

Tekster:

Andreas Bruns & Ebbe Hansen  

Hover Å & Skjern Å: Nikolaj Korsholm

Oversættelser:

Apollomedia

Kilder:

Skov og Naturstyrelsen: www.sns.dk 

Fiskeridirektoratet: www.fd.dk

Billeder:

Kristian Ørsted: www.photowriter.info 

Apollomedia: www.apollomedia.dk 

Kott Fritid: www.kottfritid.dk 

M/S Solea: www.solea.dk

Lystfiskeren Hvide Sande: www.lystfiskeren.dk

Luftfoto: Povl Toft 

Andreas Bruns

Nikolaj Korsholm

Art

Art

Bækørred

Havørred

Gedde 

Helt

Havørred

Laks

Helt 

Ålekvabbe

Laks

Sandart

Stalling

Start

Start

Slut

Slut

16/11

16/11

15/1

15/1

1/4

1/11

30/4

31/1

16/11

16/11

15/1

15/1

1/11

15/9

31/1

31/1

16/11 15/1

1/5 31/5

hele året

Note

Note

Havørred i gydedragt
I fjorden total fredet

I Ringkøbing og Stadil Fjord er 
Helt dog fredet i perioden 
1 November – 28/29 Februar

Laks i gydedragt 
I fjorden total fredet

Drægtige hunner

fra 2014: 15.marts - 15.maj



KOTT FRITID HVIDE SANDE

Vi har områdets største og bedste udvalg af 
fiskegrej og madding til alle former for lystfiskeri.

Tag på fisketur på Nordsøen, vi sejler dagligt
Varighed 3, 10, 14 eller 20 timers vragture. 

Havnerundfart med et smut på Nordsøen eller fjorden.

Fiskegrej, øl, vand og brød kan købes billigt ombord
Udlejning af fiskestænger ombord

Booking: Tlf. 9731 2341

VELKOMMEN OM BORD PÅ M/S SOLEA

KOTT FRITID - P-plads v/ Fiskeriets hus - 6960 Hvide Sande
TLF. 9731 2341 - FAX 9731 2888 - www.kottfritid.dk - info@kottfritid.dk

Stort udvalg af luftvåben, softguns og tilbehør.
Kæmpe udvalg i fritidsbeklædning. 

Salg af statens fisketegn og fiskekort til Skjern å og Hover å.
Åbent alle ugens dage året rundt.


