I Lejre, Roskilde og Frederikssund Kommuner er der mange muligheder for lystfiskeri. Er du til vaders og en stille
stund ude ved kysten? Eller er du til en familieoplevelse
inde på land i vores Put & Take-søer? Isefjord og Roskilde Fjord har naturskønne lystfiskeroplevelser for enhver
smag.

GODE
FISKEOPLEVELSER
I LEJRE, ROSKILDE
OG FREDERIKSSUND

Folderen er blevet til gennem et samarbejde mellem de tre
fjordlandskommuner, Lejre, Roskilde og Frederikssund,
Fishing Zealand, samt Roskilde Omegns Lystfiskerklub.

DE GODE
FISKEOPLEVELSER
Vores lystfiskersteder strækker sig helt fra den yderste kant
af Lejre Kommune, rundt om kysten langs Frederikssund
Kommune for at slutte i Roskilde Kommune. På alle loka
liteter kan du opleve naturskønne områder samtidig med,
at du dyrker lystfiskeriets andre herligheder.
I denne folder kan du finde informationer om bl.a. grund
regler, fisketegn, fredningstider og mindstemål. Du kan
også finde viden om lokale klubber og butikker samt helt
specifikke lokaliteter for fiskeri af ørred, hornfisk, fladfisk
mv.
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BÆREDYGTIGT FISKERI

REGLER OG GOD STIL
 Fisk aldrig uden tilladelse. Find gældende regler her:
www.fiskeristyrelsen.dk eller www.fishingindenmark.info
 Skån naturen mest muligt, gå via etablerede stier, ryd
op efter dig selv – og eventuelt andre (instagram.com/
plasticinthebasket).
 Behandl din fangst med respekt, og tag ikke mere med
hjem, end du kan spise. Afliv fisken hurtigt og effektivt
straks efter landingen og før du fjerner agnet.
 Genudsætning af fisk skal foregå hurtigt og skånsomt for
at øge fiskens overlevelseschancer.

PAS GODT PÅ NATUREN
www.instagram.com/plasticinthebasket

FREDNINGSZONER, FREDNINGSTIDER
OG MINDSTEMÅL
For at værne bedst muligt om fiskebestande og natur er der
indført fredningszoner og fredningstider. Fx er der sæsonbe
stemte og helårlige fredningszoner ved de fleste åers udmundinger, hvor det er forbudt at fiske med såvel stang som
garn for at sikre ørreden fri passage i forbindelse med gydevandringen. På kortet er fredningszonerne angivet med rødt.
Udvalgte arters mindstemål og fredningstider
Art

Fredningsperiode

Mindstemål

Farvet ørred i gydedragt i
saltvand

16.nov. - 15. jan.

40 cm

BAGLIMITS ENKELTE STEDER I FJORDLANDET

Havørred i ferskvand

16.nov. - 15. jan.

40 cm

Formålet med fangstbegrænsninger, de såkaldte b
 aglimits er,
at beskytte bestemte arter og samtidig opretholde mulig
heden for lystfiskeri. Ved Tempelkrogen i Isefjorden og i den
sydlige del af Roskilde Fjord (begge områder er markeret på
kortet) må der højst hjemtages 3 ørreder pr. person pr. dag.

Gedde i saltvand og brakvand 1. apr. - 15. maj

 Vis hensyn til fuglelivet og andre mennesker i naturen.

Du kan se mere præcise kort med
fangstbegrænsninger (baglimits) her:
kms.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/
index.html?id=5bd97e15c7d548b99640e28662e58a22

60 cm

Gedde i ferskvand

1. apr. - 30. apr.

60 cm

Makrel

Ingen

20 cm

Sild

Ingen

18 cm

Skrubbe

Ingen

Ingen

Hornfisk

Ingen

Ingen

Fredningstider og mindstemål for de reste
rende fiskearter i Fjordlandet finder du her:
https://fiskeristyrelsen.dk/lyst-og-fritids
fiskeri/mindstemaal-og-fredningstider/

VIS HENSYN TIL FUGLELIVET
Af hensyn til ynglende fugle er der færdsel forbudt på en række
øer og holme i Roskilde Fjord i en 50 meter zone rundt om
disse fra 1. april til 15. juli. Øerne og holmene er også særligt
følsomme områder resten af året, da de fungerer som beskyt
tede opholdssteder for dyrelivet. Hold derfor god afstand til
vandfuglene på fjorden, både i yngletiden og når fuglene raster.

FISKETEGN
Et fisketegn er en forudsætning for at kunne fiske både i
ferskvand og i saltvand. Eneste undtagelse er fiskeri i Put &
Take-søer og fiskeri på egen grund. Du kan købe et fisketegn
for enten en dag, en uge eller et år på fisketegn.dk. Pengene
fra salget går til bestandspleje og udsætningsarbejde af fisk.

FREDNINGSTIDER FOR HAVØRREDER
I fredningsperioden må du kun tage helt blanke
fisk med løse skæl med hjem. Farvede fisk skal
straks og så nænsomt som muligt genudsættes.

FERSKVANDSFISKERI
I Lejre, Roskilde og Frederikssund kommuner er der, udover
det gode ørredfiskeri, en del søer og åer, som kan danne
rammen om et godt og familievenligt fiskeri, der ikke stiller
store krav til hverken udstyr eller erfaring. Der er også flere
Put & Take-søer, der giver gode fiskeoplevelser med gode
chancer for fine fangster.
Gennem de lokale fiskeklubber kan du få adgang til fiskeri
i flere lokale åer og søer, men der er også flere steder med
offentlig adgang. På private steder skal du altid sørge for at
få lodsejers tilladelse til at fiske.
På www.udinaturen.dk finder du en opdateret oversigt over
steder med gratis fiskeri i områder ejet af Naturstyrelsen.
Vælg ”Ved vandet” og kryds af for ”Fiskeri tilladt” på det
interaktive kort.

F1 HIMMELEV SØERNE 

55°39’44.24”N 12°7’10.47”E

Fanen og Noden finder man umiddelbart nord for Roskilde
by. Søerne er tidligere grusgravsområder, hvor der i dag er
et fint fiskeri efter blandt andet gedder, aborrer, skaller og
karper. Særligt medefiskeriet efter skaller, som er søernes
mest dominerende art, kan være spændende. Der fiskes
typisk med majs, maddiker eller orm. Der er frit fiskeri, og
der er adgang via Herregårdsvej ved Himmelev Rideklub.
Koordinaterne for den nordligste sø, Fanen, er 55°40’3.77”N
- 12° 7’13.24”E

F2 LYNGSHØJ SØERNE 

55°37’48.63”N - 12° 0’35.53”E

Søerne er etableret i den gamle Svogerslev Grusgrav
umiddelbart sydvest for Roskilde og er naturskønne søer
med gode adgangsforhold, smukt dybblåt vand og gode
fiskemuligheder. Her er der masser af fredfisk i form af
skaller, men du kan også fange både aborre og gedde. Der
er tre p-pladser med adgang til de tre søer.

PUT & TAKE
Vil du opleve et veltilrettelagt, børnevenligt og hyggeligt
familiefiskeri med gode fangstmuligheder, så er put &
take-fiskeri en oplagt mulighed:
P1 HOVE PUT AND TAKE

www.hoveputandtake.dk
P2 SIMONS PUT AND TAKE

F3 HIMMELSØEN

55°36’57.37”N - 12° 3’24.92”E

Himmelsøen er en stor grundvandssø, hvor du kan fiske
aborre, gedde og skalle. Fiskeri er kun tilladt fra bredden,
dog ikke inden for et areal på 100 m til hver side af bade
stranden. Mange forskellige friluftsgrupper bruger områ
det, så vis hensyn til andre brugere og til fuglelivet.

www.simonsputandtake.dk
P3 ØRSTED ØRREDVAND

www.fisk-golf.dk
P4 ROSKILDE FISKELAND

www.roskildefiskeland.dk

KYSTFISKERI

FISHING ZEALAND

Roskilde Fjord og Isefjord byder på et spændende fiskeri
efter ørred året rundt, men her er også andre interessante
fisk at få på krogen.

Fishing Zealand er et samarbejde mellem sjællandske kom
muner, Danmarks Sportsfiskerforbund, lokale virksomhe
der, turistorganisationer, guidevirksomheder og frivillige.
Fokusområderne er bæredygtig vand- og fiskepleje, den
gode fiskeoplevelse samt formidling, events og frivillighed.
Se mere på www.fishingzealand.dk.

I sæsonen er der masser af hornfisk, sild, makrel og
fladfisk.
Fjordene, som er godt skærmet i forhold til vinden, egner
sig fint til båd- og kajakfiskeri. Men de er også perfekte til
vadefiskeri, og fra moler og havne kan man dyrke et afslap
pende, alsidigt og familievenligt fiskeri. Fiskeri fra flere
havnes moler er forbudt, hvis der er opsat forbudsskilte.
Læs mere om fredningstider og fangstbegrænsninger
ovenfor, og husk at der er afstandskrav til ynglefugle
lokaliteterne i Roskilde Fjord.

LOKALE FISKEKLUBBER
Der findes flere lokale foreninger og klubber med fokus på
lystfiskeri. Er du nybegynder, eller har du brug for at finde
ligesindede lystfiskere at dele erfaringer med, så kan du
melde dig ind her. Foreningerne arrangerer alt fra fælles
fisketure, nybegynderkurser, ungdomsgrupper til foredrag
og tilvirkning af grej. Desuden har flere af foreningerne
fiskevande, som ellers ikke er tilgængelige for offentlighe
den.
ROLK (Roskilde og Omegns Lystfisker Klub)
www.rolk.dk
Lejre Sportsfiskerklub
http://www.lejresportsfiskerklub.dk
Roskilde Sportsfiskerklub
www.rsk64.dk

LOKALE GREJBUTIKKER
Nordisk Handelshus, Østergade 11, 3600 Frederikssund,
www.nordisk-handelshus.dk
Jan og Bos Lystfiskerhop, Køgevej 3, 4000 Roskilde,
www.janogbo.dk
Jagt og Lystfiskerhuset, Algade 35, Roskilde,
https://jagtoglystfiskerhuset.dk

Find arrangementer vedr. fiskeri her:
http://fishingzealand.dk/
arrangementer/

VANDPLEJE OG BÆREDYGTIGHED
Vil du være med til at lave frivilligt arbejde til gavn for
fiskebestande, kan du melde dig ind i Grusbanden, som ofte
invitere til konkrete projekter: https://www.facebook.com/
groups/Grusbanden/

CENTER FOR KYST- OG LYSTFISKERTURISME
Hvis du vil have mere inspiration eller vide mere om gode
fiskesteder andre steder i Danmark, kan du finde meget
mere på Center for Kyst- og Lystfiskerturismes hjemmesi
de: www.fishingindenmark.info

