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Velkommen til Seatrout Mariagerfjord
- lystfiskeri i international topklasse!

Det er ikke uden grund, at Mariager Fjord kaldes Danmarks smukkeste fjord.
Fra Hobro til udmundingen i Kattegat snor fjorden sig i et betagende og idyllisk
landskab mellem diger, marker, skove, lyng-bakker, enebærbuske, skrænter og små
fiskelejer. En ægte naturperle. Samtidig byder fjorden på lystfiskeri i international
topklasse. En unik kombination, der altid har tiltrukket lystfiskere fra nær og fjern.
Hovedbyttet for lystfiskerne er den eftertragtede havørred, der i Mariager Fjord
ofte kaldes for fjordørred. Det skyldes, at hovedparten af ørrederne bliver i fjorden
i stedet for at vandre til havs. Fjorden er nemlig et overdådigt spisekammer, der gør
fiskene både velnærede og smukke med deres gullige, brunlige og ofte lidt rødlige
skær. Fjorden rummer selvfølgelig også en pæn bestand af regulære havørreder,
der vandrer ind og ud gennem fjorden, og som bliver sølvblanke.
I Seatrout Mariagerfjord har vi sat ekstra fokus på fiskeriet i fjorden efter disse
populære ørreder. Det kan du læse mere om i denne brochure, og på vores
hjemmeside og facebookside:
www.seatrout-mariagerfjord.dk
www.facebook.com/seatroutmariagerfjord
Her kan du blandt andet finde en gennemgang af fjordens mange gode
fiskepladser, årstiderne ved fjorden, fjordens fisk, overnatningssteder velegnede
for lystfiskere, årets aktiviteter ved fjorden plus meget, meget mere…
Vi glæder os til at byde dig velkommen til Seatrout Mariagerfjord
- Lystfiskeri i international topklasse
Knæk og bræk!

Tak til for bidrag, tips, tricks og fotos:
Christian Moesgaard, Martin Andersen, Claus
Eklundh Christensen, Ole Hansen, Bo Troelsen,
Jacob Albertsen, Hans Fischer og Jesper Palm.
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Mariager Fjord
- En smuk fjord, der lider for sin skønhed
Inden vi kaster snøren i vandet, så lad
os tage et lille kig på Mariager Fjords
landskab og historie.
Mariager Fjord udmunder i Kattegat nord
for Djursland. Her snor den sig i et fladt
landskab mellem diger, mark og skov,
mens den inderste del af fjorden omgives
af idylliske enebær- og lyngbakker,
skrænter, skove og små fiskelejer.
Yderst i fjorden - på sydsiden - ligger
godset Overgårds inddæmmede marker,
omgivet af diger. De afløses af egentlige
strandenge i Ajstrup Bugt, som sammen
med skoven i Ajstrup Krat er et fredet
område med en uforstyrret og mangfoldig
artsrigdom.

vandskiftet i fjorden er meget lille, og
at næringsstofferne bliver i fjorden. Det
iltfrie bundvand og det sorte dynd er
ildelugtende, men er også en fast del
af naturen i Mariager Fjord. Der foregår
således vigtige kemiske processer i dette
specielle miljø – og i Mariager Fjord kan
man derfor studere forhold, som man
eller skal til f.eks. Sortehavet for at finde.

Men forholdene giver også udfordringer
for fjorden. 25. august 1997 blev Mariager
Fjord således erklæret død. En varm og
stille sommer betød, at iltforbruget blev
forøget drastisk. Organismerne i dybet
døde af iltmangel – og senere døde
muslinger og fisk. Der skyllede massevis
Fra Ajstrup Bugt kan man længst mod vest af døde fisk op på bredden, og der hang
skimte Havnø Gods med mole og mølle.
en stank af svovl og død over fjorden.
Molen var engang havn for færgeoverfart
på det, der dengang var det smalleste
Hver sommer får beboerne omkring
sted på fjorden. I dag krydser man fjorden Mariager Fjord de skræmmende billeder
via broen i Hadsund. Strækningen hertil
fra 1997 på nethinden. For fjorden lider
er præget af store vandflader, men da der altid i varmen, hvilket skyldes, at de
er ringe dybde, sker vandudskiftningen
dybe dele af Mariager Fjord næsten er
ad den flodlignende naturlige sejlrende,
permanent uden ilt. Dette er uafhængigt
som fører forbi Hadsund ind til den dybe
af påvirkninger udefra, men er
inderfjord. Her løber fjorden i et stort
udelukkende på grund af fjordens særlige
bådformet bassin, som når dybder på
udformning.
30 meter. Ændringen ses også på det
Mariager Fjord vil derfor komme til at
omgivende landskab. Bakker rejser sig nu opleve iltsvind igen – det kan ikke undgås.
helt op til 100 meters højde.
Vi kan dog hjælpe fjorden med at klare
udfordringerne på den bedst mulige
Den varierede natur består af store
måde – blandt andet ved at mindske
skovområder på sydsiden, hvor de
udledningen af næringssalte, hvor
gamle træer ofte har rødderne helt
landbrug og dambrug står for en stor del
nede i vandkanten. På fjordens nordside
af den nuværende udledning.
dominerer enebær og afgræssede
Noget der heldigvis er fokus på – til gavn
bakker den storslåede natur. Gennem
for både fjorden og lystfiskere. Derfor er
slugter tilfører åer og søer fjorden op til
der al mulig grund til fortsat at nyde det
160 milliarder liter ferskvand om året.
enestående og afvekslende landskab,
Landskaberne betyder, at Mariager Fjord
fjordens historie og ikke mindst fiskene i
er kendetegnet ved, at den inderste
Danmarks smukkeste fjord…
del er meget dyb – op til 30 meter –
mens de yderste områder af fjorden
er meget lavvandet. Det betyder, at
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Fjordens ørreder
Havørred/fjordørred

Havørred og fjordørred er samme fisk, blot med den forskel, at fjordørreder bliver i selve
fjorden og ikke vandrer til havs.
Fjordørrederne udmærker sig ved at være mere end velnærede og i øvrigt utroligt
smukke med deres rødlige, brunlige og gullige skær. De fleste af fiskene er i
størrelsesordenen 40 – 60 cm. Fiskenes konditionsfaktor er ofte helt oppe at ringe
mellem 1,4 – 1,6 og er yderst sjældent under 1,1. Det gør naturligvis ørrederne til
ukuelige fightere, og som en ekstra bonus så smager en velnæret fjordørred ofte bedre
end en klassisk havørred! En fjordørred omkring de 3-4 kilo må siges at være af de
større af slagsen.
Havørreder er havvandrende og mere blanke. Dem findes der også en del af i Mariager
Fjord. Blanke havørreder kan blive betydeligt større end de ørreder, der vælger at blive
i fjorden.
Mindstemål: 40 cm
Fredningstid: 16. november – 15. januar
Fredningen gælder fisk i gydedragt, hvilket vil sige ”farvede” fisk. Hannen kendes nemt
på den mørke gyldne farve og krogen i undermunden, hvorimod hunnen er kedelig grå
(ikke blank), og for begge køn gælder, at der ikke er løse skæl. I fredningsperioden må
kun helt blanke fisk med løse skæl hjemtages, skønt det kan være vanskeligt at skelne
en fjordørred fra en farvet ørred. Er du i tvivl, om en fisk er farvet eller blank, så lad
tvivlen komme fisken til gode.

Steelheads

Steelheads er den officielle amerikanske betegnelse for en regnbueørred, der givet er
undsluppet fra dambrug og er blevet til havfisk. Fisken er som regel sølvblank.
Da der ikke er mange dambrug omkring Mariager Fjord, er der ikke mange steelheads i
Mariager Fjord, men det hænder.
Mindstemål: Ingen.
Fredningstid: Ingen
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Fjordens andre fisk
Ørreden er – for de fleste lystfiskere – hovedbyttet i Mariager Fjord, og som
bonus kvitterer den med at være til at fange hele året rundt. Men fjorden rummer
naturligvis også andre fisk, hvor særligt hornfisken er et populært og velsmagende
bytte. Den indtager fjorden tidligt på foråret og bliver i fjorden til hen på
sensommeren, mens sild, skrubber, ål, ålekvabber og multer hører til fjordens andre
arter. Af mere sjældne arter kan du også støde på torsk og laks.
Her får du en gennemgang af arterne.

Hornfisk
I maj måned indtager hornfisken fjorden, og så er
der dømt fiskefest for hele familien. Hornfisken
er en ukuelig fighter, der på nogle dage i løbet
af foråret nærmest får fjorden til at koge af
fisk. Fiskeriet efter hornfisk er klart bedst om
foråret, men hornfisken kan fanges til langt hen
på sensommeren. Og så har den grønne ben – og
smager i øvrigt helt fantastisk.
Mindstemål: Ingen
Fredningstid: Ingen

Laks
Det er enhver lystfiskers drøm at fange en laks,
og går du målrettet efter denne drøm, er Mariager
Fjord ikke stedet. Men det hænder, at laks har
forvildet sig ind i fjorden – og så kan drømmen
måske gå i opfyldelse. Men det er godt nok en
sjældenhed!
Mindstemål: 60 cm
Fredningstid: 16. november – 15. januar
Fredningen gælder fisk i gydedragt, hvilket vil
sige ”farvede fisk”. Se forklaring under havørred/
fjordørred side 5.

Multe
Multen er en eftertragtet fisk for lystfiskere,
og den findes også i Mariager Fjord. Men det
er ikke hverdagskost med fangstmeldinger om
den tyklæbede og velsmagende fisk. Når fisken
fanges, er det ofte på varme og solrige dage med
en let pålandsvind. Her ”græsser” den rundt tæt
på land over rev og tangskove.
Mindstemål: 20 cm.
Fredningstid: Ingen
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Sild
I forårs- og efterårsmånederne trækker silden ind i fjorden. Fiskeriet efter sild i
Mariager Fjord er dog langt fra så godt og intenst som i eksempelvis Randers Fjord,
hvor man forår og efterår kan opleve et sandt sildeeldorado.
Mindstemål: 18 cm.
Fredningstid: Ingen

Skrubbe
Du kan fange skrubber i hele Mariager Fjord, men chancerne er klart størst i den
yderste del af fjorden (fra Hadsund og østpå). Selv om
skrubben ofte har røde pletter ligesom rødspætten,
kan den let kendes på sin ru overside.
Mindstemål: 25,5 cm.
Fredningstid: Ingen

Torsk
Torsken er ikke en hyppig gæst i Mariager Fjord, men er du dygtig, kan du i
den yderste del af fjorden være heldig. Men det er ikke store
eksemplarer af torsken, der fanges.
Mindstemål: 30 cm.
Fredningstid: Ingen.

Ål
Ålen er en stærk truet fisk – ikke kun i Mariager Fjord, men på verdensplan. Derfor
er der indført skrappe regler for fritids- og erhvervsfiskere, ligesom stangning og
blusning er forbudt. Som lystfisker med stang og snøre er det fortsat tilladt at fange
og hjemtage ål, men da bestanden af ål kun er 1 % af, hvad den var
tidligere, hjælper selv små tiltag. Derfor bør man’ som lystfisker måske
overveje, om man ikke skal prøve at overliste andre fisk i fjorden end
netop ålen.
			
Mindstemål: 40 cm.
Fredningstid: For lystfiskere med snøre og
krog er der ingen fredningstider på ål.

Ålekvabbe
Minder meget om ålen, men er kortere, forkroppen tykkere og halen mere
sammentrykt. Ålekvabben er mindre slimet end ålen, og så har den grøn skelet, hvilket
skyldes farvestoffet vivianit, som også kendes fra hornfisken. Bestanden er ikke så
stor som tidligere, men kan fanges overalt i Mariager Fjord – særligt på bundsnøre med
orm.
Mindstemål: 23 cm.
Fredningstid: Drægtige ålekvabber fra
15. september til 31. januar
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Årets gang ved fjorden
Foråret og efteråret er de absolutte topmåneder i Mariager Fjord. Men også sommer
og vinter kan byde på herlige fiskeoplevelser – bare du indretter dit fiskeri efter
fiskene. Her får du en lille gennemgang af de forskellige årstider med udgangspunkt i
jagten på ørrederne.

Forår (marts, april og maj)
Er der noget som de første strejf af forår? Sådan en dag, hvor solen får lidt magt,
fuglene begynder at synge og naturens farver begynder at skifte fra grå til grøn. I
fjorden bliver vandet langsomt lunere – og de ørreder, der har været oppe i åerne for at
gyde, søger igen mod fjorden.
Afhængig af om vinteren har været mild eller hård, og hvor pludseligt foråret har meldt
sin ankomst, kan trækket af ørreder være af skiftende varighed. Men ét er sikkert;
Ørrederne er igen at finde i fjorden i pænt antal, og ædelysten er støt stigende.
Har vinteren været lang og kold og med is på fjorden, vil de dage, hvor der for alvor er
plusgrader i luften og isen smelter, kunne byde på et fantastisk fiskeri. Her begynder
fiskenes sult at melde sig, samtidig med at udvalget af fødeemner stadig er ringe.
I en kort periode i marts eller april begynder fjordens
børsteorm også at sværme, hvilket udløser et sandt
ædegilde for fjordens ørreder. Kommer du til fjorden
en af disse ”sværmedage”, kan du opleve et vanvittigt
hektisk fiskeri, hvor der næsten er ørreder i hvert et
kast med snøren. Bare du fisker med noget, der ligner
børsteorm!
I maj måned melder hornfisken også sin ankomst i
fjorden, og det kan faktisk være i så stort et antal, at
det næsten er umuligt at fiske målrettet efter ørreder –
hornfiskene hugger simpelthen på alt.

Sommer (juni, juli og august)
Hvis sommeren viser sig fra sin rigtig varme side, kan
fiskeriet i fjorden godt blive vanskeligt – særligt i
højsommeren; juli og august. Ikke kun på grund af en del
alger, tang, søsalat og anden vegetation – men også fordi, vandet bliver så varmt, at
ørrederne søger ud på de dybeste steder i fjorden, hvor vandet er køligere.
Opskriften på succes er at fiske tidlig morgen, sen aften eller om natten. Her søger
ørrederne ind på det lave vand, hvor det bliver køligere og hvor der er massevis af
fødeemner. At gå en tur ved Mariager Fjord en stille sommernat har også sin helt egen
lydkulisse. Du kan høre ørrederne på det lave vand, der jager og plasker i ly af mørket.
Har du en jolle til rådighed, kan man selv på varme sommerdage fiske efter ørreder på
dybere vand, skønt de ofte står og fordøjer nattens og morgenens måltider og derfor
ikke målrettet jagter føde.
Skal du være heldig at overliste en multe i fjorden, er sommeren også tidspunktet
- og tidspunktet hvor fiskeriet for alvor går i gang.
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Efterår (september, oktober
og november)
Ørrederne har nu brugt foråret og sommeren på at æde
sig tykke og fede, så de kan klare efterårets udfordringer
med gydevandring og opbygning af rogn og mælk.
Samtidig bliver fjordens vand koldere, og dermed
trækker ørrederne igen tæt ind mod land for at æde på
alle tider af døgnet.
Derfor er efteråret en rigtig god fiskeperiode, hvor du
kan fiske på alle tider af døgnet, og hvor ørrederne
er i absolut topkondition. De helt store fisk, dem på
gydevandring, er dog allerede trukket op i åerne i løbet
af foråret og sommeren.
Alligevel er fjorden fortsat fyldt med flotte fisk, der vil mæske sig i fjordens overdådige
spisekammer nogle måneder endnu, ligesom der også er de store og flotte overspringere
samt stimer af grønlændere. Render du ind i stimer, så kan et par timers efterårsfiskeri
godt betyder et pænt tocifret antal ørreder på land – ikke mindst kan rigtigt efterårsvejr
for alvor sætte gang i fiskene.

Vinter (december, januar, februar)
Om vinteren er de kønsmodne ørreder trukket op i åerne for at gyde. Men du an stadig
træffe blanke, ikke kønsmodne, ørreder i fjorden. Det kan være små ”grønlændere”
eller store ”overspringere”.
Grønlændere er mindre, ikke kønsmodne fisk, der kun har levet nogle år – og derfor
ofte er under målet. Men det hænder også, at grønlændere sniger sig over målet – og
så er det en dejlig spisefisk. Overspringere er ørreder, der af en eller anden grund
har valgt ikke at gyde det pågældende år. Måske naturens reserve, hvis der skulle gå
noget galt oppe i det ferske vand.
Om vinteren er der også stor risiko for, at du fanger en ”nedgænger”, der er en
fisk, som har været oppe i en å for at gyde. En nedgænger er som regel mager og
har flossede finner. Selvom det er tilladt at tage sådan en fisk med hjem, efter
fredningsperioden er ophørt 15. januar, bør en nedgænger altid genudsættes – ikke
mindst fordi den ikke har nogen værdi som spisefisk. Desuden vil den være meget
sjovere at fange, når den har ædt sig stor og tyk engang til foråret.
Fiskeriet i vintermånederne skal koncentreres om det inderste af fjorden. Når vandtemperaturen falder, nedsættes havørreders stofskifte, og de befinder sig dårligt,
hvor saltholdigheden i vandet er høj. Derfor trækker de ind mod områder, hvor
saltholdigheden i fjorden er lavere; blandt andet hvor der er undersøiske kilder og
områder tæt ved udløb af små bække eller åer. Her er det dog vigtigt, at du naturligvis
respekterer fredningsbælterne, der enten er
helårlige eller gælder fra 16. september til 15.
marts. Se oversigt over fredningsbælterne på
www.seatrout-mariagerfjord.dk.
På grund af fiskenes lave stofskifte er de om
vinteren også langsommere end normalt.
Derfor handler det om at fiske så langsomt
som muligt, og samtidig bruge småt endegrej –
enten små fluer eller små blink.
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Metoder, udstyr og grej
Fiskeriet i Mariager Fjord er ikke specielt krævende, når det gælder udstyr og grej.
Alligevel er velfungerende grej og beklædning et vigtigt skridt på vejen i jagten på
en god fiskeoplevelse.
Her vil vi gennemgå noget af det grej og de metoder, der er effektive i fjorden.

Flue
Hovedparten af lystfiskerne ved Mariager Fjord er
fluefiskere.
Her handler det om at bruge fluer, der imiterer
de fødeemner, som der er massevis af i fjorden
og som også er årsagen til, at ørrederne i fjorden
er så velnærede. Det være sig tanglopper, rejer,
hundestejler, kutlinger og børsteorm.
Du kan fiske med flue – enten med traditionelt fluefiskeudstyr, eller med almindelig
fiskestang, hvor du fisker fluen efter et bombarda- eller bobleflåd.
Er du fluefisker, kender du garanteret navne som ”Dare Devil”, ”Mullefluen”, ”Grå
Frede”, ”Juletræet” og ”Polar Magnus” – men der er mange flere klassikere, og som
fluefisker har du garanteret din helt egen ”hemmelige” favorit.
Fluefiskeri er effektivt til ørreder og hornfisk, ligesom en multe også kan overlistes på
flue. Til sidstnævnte skal fluerne helst være i grønne nuancer.

Blink og woblere
Blink og woblere er også en meget populær metode, der
har næsten lige så mange tilhængere som fluefiskeriet.
Blink og woblere imiterer specielt småfisk, men også
eksempelvis børsteorm og rejer. Du skal ikke vælge alt
for store blink og woblere – men gerne dem på 8–15 g. De
har en levende gang i vandet og fisker forholdsvis højt.
Indspinningen skal foregå i jævnt tempo. Nogle vælger spinstop, hvilket vil sige små
pauser, mens andre er tilhængere af en jævn indspinning uden stop.
Farverne på blink og woblere afhænger lidt af årstiderne. Jo koldere vejret er, jo mere
krasse farver – mens et anonymt sølvfarvet/sort blink topper om sommeren.
Blandt klassikere af blink og wobler kan nævnes Møresilda, Stripper, Boss, Vims og
Gladsax.
Blink og woblere er effektivt til ørreder og hornfisk. Går du målrettet efter hornfisk,
kan det være en fordel at flytte blinkets/woblerens trekrog nogle centimeter med en
almindelig nylonline. Det vil mindske antallet af fejlhug. En anden mulighed er at fiske
med en såkaldt silkekrog, der som navnet antyder simpelthen er et stykke silkesnor,
som hornfiskens tænder hænger fast i, når den hugger. Ulempen ved denne løsning
er, at ørreder ikke hænger ordentligt fast på en silkekrog.
Du kan kombinere flue- og spinnefiskeri ved at sætte en ophængerflue foran dit blink
eller din wobler.
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Naturlig agn
Børsteorm, regnorm og små fjordrejer kan være dræbende effektivt til fjordens
ørreder. Fisket med et bombarda- eller bobleflåd, som spinnes langsomt ind.
Både ørreder og hornfisk elsker denne servering, og vil du have massevis af hornfisk –
så brug strimler af sild i stedet. En forårsdag, hvor du fisker med sildestykker i fjorden
– eksempelvis ved Havnø - er altid lig med en ordentlig omgang hornfisk.
Børsteorm, sandorm og regnorm kan du også fiske på bundsnøre. Ved at fiske med
bundsnøre er der fortsat chance for ørreder, men så holder skrubberne sig også til.
Bemærk dog, at ørreder, der hugger på bundsnøre, som regel sluger krogen. Render
du ind i et område med mange mindre ørreder, bør du derfor ikke benytte denne
metode.
Når det gælder jagten på skrubber, skal du helst fiske i den
yderste del af fjorden, og gerne hvor du kan nå sejlrenden med dit
kast. Orm eller rejer på bundsnøre er også opskriften, hvis du vil
fange ål.
Endelig skal agnen til multer også lige nævnes. Her er det mest
effektive faktisk franskbrød/hvidt brød, som klemmes sammen til
en lille dejkugle omkring krogen.

Øvrigt udstyr
Udover det helt obligatoriske grej - som fiskestænger, hjul og
endegrej - er her et lille udpluk af udstyr, der bestemt også kan
være gavnligt ved fiskeri i Mariager Fjord:
Waders
Øger din mobilitet og mulighed for at fiske stort set alle steder
ved fjorden. Men husk, at selvom du har waders – så er det altså
ikke nødvendigt at vade langt ud. Fiskene står tæt på land –
særligt forår, efterår og tidligt om morgenen om sommeren.
Målebånd
For at være sikker på, at du ikke tager fisk, der er for små – så husk et målebånd.
Alternativt kan du markere forskellige størrelser på din fiskestang.
Fiskekniv
En uundværlig hjælp i naturen – og til rensning af fisk.
Kamera
Husk kamera – tag nogle billeder, og forlæng oplevelsen med både naturen og dine
fangede fisk. Samtidig er en fisk nu engang smukkere at fotografere, lige når den er
kommet op af vandet, end hvis den har ligget i en varm plasticpose i flere
timer. Husk at uploade dine billeder og fangstoplevelser på:
www.facebook.com/seatroutmariagerfjord
Mad og drikke
Frisk luft, vandet og forhåbentligt fiskene. Alt sammen øger appetitten, så husk en
solid madpakke og noget at drikke.
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Agn
vælg de rigtige
farver til årstiden
På de forskellige årstider ved Mariager
Fjord bør du variere din agn, herunder
særligt farvevalg, så de er tilpasset
ørredernes aktuelle fødeemner.
Christian Moesgaard, der er én
af fjordens mest erfarne flue- og
spinnefiskere, kommer her med et par
tips til farvevalg.

Forår

Om foråret skal fluefiskerens æske
rumme massevis af imitationer af fjordrejer, tanglopper, tobis og kutlinger. Det
er et must. Generelt fisker fluer med
brunlige og naturlige farver rigtig godt på
denne årstid. Hvis man er ved fjorden en
af de dage, hvor børsteormene begynder
at ”sværme”, så er det nærmest det
eneste, der virker, da havørrederne kun
fokuserer på dette fødeemne, som vil
være at finde i et enormt antal.
Spinnefiskeren vil også benytte sig af
brune, røde, sorte, kobber, grønne og
ikke mindst hvide blink. Et af de mest
populære blink i fjorden er Stripperblinket, som har en fantastisk gang i
vandet, og har utroligt mange havørreder
på samvittigheden.

Efterår

Om efteråret vil farverne for både
flue- og spinnefiskeren fortsat være
nogenlunde de samme som forår og
sommer. Men fiskene bliver efterhånden
mere selektive, hvilket betyder, at de på
nogle dage kun vil have en helt bestemt
farve. Så sørg for at have stor farvevariation i grejæsken, så du kan eksperimentere, indtil du rammer den rigtige
farve. Efteråret er også tiden, hvor
gydefiskene begynder trækket op i åerne.
Her er der ofte rigtig store fisk i fjorden,
men de tager nærmest ikke føde til sig,
så de er ekstremt svære at få i tale. Jo
længere man kommer hen på efteråret,
jo mere krasse farver skal tages i brug.

Vinter
Sommer

Om sommeren vil agnen for fluefiskeren
være nogenlunde de samme, men
samtidig er skumfluer meget populære.
Skumfluerne lægger sig ovenpå vandet,
og laver megen uro, når de bevæges.
På den måde ligner de et af de mange
insekter, som lander på overfladen.
Det kan havørrederne sjældent stå for.
Spinnefiskeren vil også benytte sig af de
samme agn som om foråret, men vil som
supplement også bruge helt blanke blink,
da det vil reflektere solens stråler og øge
havørredens interesse for agnen.
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Om vinteren er vandet nu ved at
være rigtig koldt, og dette dæmper
havørredernes fødeindtag, samtidig
med at de fleste fødeemner er ved at
være forsvundet. På denne årstid bør
fluefiskeren benytte sig af mere krasse
farver - specielt pink er meget populær.
Om vinteren skal fiskene provokeres til
at hugge på agnen, og det er de krasse
farver gode til. Det gør sig også gældende
for spinnefiskeren, hvor farver som pink,
gul og orange er et must i grejæsken,
ligesom den hvide farve også fortsat er
effektfuld.

Fiskekajak eller fiskejolle
En fiskekajak eller en fiskejolle kan optimere
dine muligheder for at nå nogle af fjordens
mest spændende fiskepladser.
Har du ikke selv en kajak eller en jolle er der
flere gode muligheder for at leje forskellige
typer, der passer nøjagtigt til dit behov:

Mariagerfjord Kajak
Tlf.: 30 42 37 63
Web: www.mariagerfjordkajak.dk

Als Odde Kajak
Tlf.: 40 54 18 54
Web: www.alsoddekajak.mono.net

Hadsund Jolleudlejning
Tlf. 22 95 40 89
Web: www.hadsundjolleudlejning.dk

Fiskepladser ved Mariager Fjord
På disse sider kan du læse om fjordens forskellige fiskepladser.
Du skal dog bemærke, at adgangen til de forskellige fiskepladser kan variere en del.
Nogle fiskepladser er let tilgængelige, andre kræver at du skal gå et stykke, mens
andre stort set kun kan nås fra kystlinjen eller hvis du er i båd/flydering.
Under hver beskrivelse er der lavet en klassifikation af tilgængeligheden med
udgangspunkt i lovgivningen og kendte aftaler. Er der fiskepladser, hvor du selv har
indgået aftaler, kan denne naturligvis have betydning for din tilgængelighed.

Tilgængelighed
Nem tilgængelig. Kort og nem afstand til
fjorden.
Rimelig tilgængelig. Fornuftig adgang til
fjorden. Kræver dog ofte en gåtur på 5-15
minutter.
Svært tilgængelig. Er nemmest at nå via
kystlinjen, eller hvis du har adgang til båd
eller flydering.

Ikon-forklaring:
Gode
parkerings-muligheder
Jolle eller
fiskekajak anbefales
Børnevenlig fiskeplads

Shelter i nærheden
Uanset klassifikation/tilgængelighed er det
naturligvis vigtigt, at du altid overholder naturbeskyttelsesloven, og den skiltning, der er sat op
af de private lodsejere. Se evt. folderen ”Naturen må gerne betrædes”, udgivet af
Naturstyrelsen. Den kan også downloades på www.seatrout-mariagerfjord.dk
under menupunktet ”Fiskepladser”.
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Fiskepladser nær Hobro

4
3
1

2

6

7

5

1. Sildehagen

GPS: 56.643962, 9.814911

Sildehagen ligger umiddelbart øst for
Hobro og lystbådehavnen. Der er en god
og varierende bundvegetation, hvilket
gør forholdene ideelle for smolt og
hundestejler. I kølvandet på dem følger
ørrederne – og efter dem lystfiskerne.
Sildehagen er en god plads især i den kolde
tid. Der er store banker af blåmuslinger,
hvilket altid tiltrækker jagende fisk.
Desuden er der en del undersøiske
kildevæld, hvorfor vadning skal foregå med
forsigtighed. Overgangen fra fast til blødt
mudder kan være ganske brat. Der er gode
adgangsforhold fra parkeringspladsen ved
lystbådehavnen.

2. Sandskredet

GPS: 56.64666, 9.82506

Et meget betegnende navn for skrænten
øst for Hegedalen. Bunden er en
spændende variation af grus-, sand- og
muslingebanker. Fra Sandskredet og østpå
byder fjorden på en række større og mindre
odder, hvor der ofte er strømlæ og store
områder med ålegræs og muslingebanker.
Den varierede kyststrækning betyder, at
man stort set i al slags vejr kan finde en
god fiskeplads med de rette læforhold.
Som ved Sildehagen kan parkering ske ved
lystbådehavnen.
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3. Bramslev Bakker

GPS: 56.64890, 9.86783

Et stort, fredet område, der er et af de smukkeste steder ved fjorden. Der er en hyggelig
restaurant på toppen af bakkerne, og i højsæsonen er der ofte rigtig mange badeturister, der nyder fjorden og de betagende
omgivelser. For lystfiskere handler det om
ørrederne, der tiltrækkes af store områder
med ålegræs og muslingebanker, samt ferskvand fra den lille Valsgård Bæk mod vest i
retning af Hobro – en af fjordens vigtigste
gydebække. Her skal frednings-bæltet, der
er gældende fra 16. september til 15. marts
naturligvis respekteres. Se fredningsbælte
på: www.naturerhverv.dk/fiskeri/lyst-ogfritidsfiskeri/fredningsbaelter.
Parkering foregår på toppen af bakkerne.
Mod et mindre beløb i bompenge kan du dog
få lov at køre helt ned til fjorden.

4. Krogen

GPS: 56.65312, 9.92359

Et spændende område, hvor både kysten
og bundforholdene er meget varierende.
Et af de steder ved fjorden, hvor det er en
ekstra stor fordel at benytte waders, da
vegetation og høje træer når helt ned til
vandet. Men tages kampen op, så er der
rigtigt godt fiskeri – og belønning i form af
smukke ørreder.

5. Ørnedalsbugten

GPS: 56.637923,9.837795

En nærmest malerisk smuk lokalitet, der
let nås ad den lange grusvej, som snor
sig langs Østerskoven. Var tidligere en
meget eftertragtet vinterplads, men et nyt
fredningsbælte omkring Kirkebæk fra 16.
september til 15. marts har ændret dette.
Men udenfor dette tidsrum en populær og
givtig fiskeplads.
Se fredningsbælte på:
www.naturerhverv.dk/fiskeri/lyst-ogfritidsfiskeri/fredningsbaelter.
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6. Strandholt Pynt

GPS: 56.644867,9.881215

En anderledes og på samme tid smuk plads,
der fisker godt hele året og derfor et af de
populære spot blandt garvede Mariager
Fjord-lystfiskere. Strandholt Pynt byder på
varierende bundforhold - både mod øst og
mod vest. Og så er udsigten til Bramslev
Bakker på den anden side utrolig smuk.

7. Katbjerg Odde

GPS: 56.647203,9.904883

Et stort område, der har været totalfredet
siden 1986. Er privatejet, bortset fra opholdsarealet ved Katbjerg Odde, der stikker
sin næse langt ud i den smalle fjord og er
tilgængelig for lystfiskere. Her bydes på et
fantastisk fugleliv samt en imponerende
bestand af blandt andet orkideer. Også
bestanden af ørreder er stor, hvilket skyldes vekslende strømforhold, at der pibler
ferske vande op fra bunden, varierende
dybder, en del ålegræs og mange muslingebanker. Bemærk, at der er kommet et nyt
fredningsbælte, gældende fra 16. sep.
til 15. marts. Se fredningsbælte på:
www.naturerhverv.dk/fiskeri/lyst-ogfritidsfiskeri/fredningsbaelter.
Bemærk: Der er meget begrænsede parkeringsforhold, hvorfor du bør vælge en anden
plads, hvis der i forvejen er flere gæster på
Odden. Skiltning og Naturbeskyttelsesloven
skal naturligvis altid overholdes.
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Fiskepladser nær Stinesminde og Mariager
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8. Langsodden / Kielstrup Odde

GPS: 56.66080, 9.95269

Kielstrup sø danner midtpunkt for et meget
spændende og afvekslende område.
Slusen under dæmningen i bunden af
bugten er søens udløb, hvorfor det er
omfattet af et helårligt fredningsområde –
se dette på: www.naturerhverv.dk/fiskeri/
lyst-og-fritidsfiskeri/fredningsbaelter.
Vest for bugten ligger Langsodden/
Kielstrup Odde, der peger over mod
Mariager og når helt ud til de store dybder
midt i fjorden. Strøm- og læområder udgør
naturlige ruter for havørreder, hvorfor det
er givende at fiske på begge sider af odden.
Mod øst finder man den naturskønne plet
Høllet, hvor der blandt bådfolket hersker
en helt speciel og hyggelig stemning.

9. Løvdal

GPS: 56.66708, 9.96542

Løvdal er et smukt område, hvor der
fiskemæssigt er stor vanddybde, ringe
plantevækst, frisk strøm og en fast
stenbund, der virker tillokkende på ørreder
og hornfisk. Et sted, hvor der er landet
mange flotte fisk. Bemærk det helårlige
fredningsbælte, der er ved indgangen til
Høllet og Kielstrup sø. Se fredningsbælte
på: www.naturerhverv.dk/fiskeri/lyst-ogfritidsfiskeri/fredningsbaelter.
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10. Stinesminde

GPS: 56.67097, 9.97089

En lille perle, bestående af en lille
gruppe huse og en idyllisk jollehavn,
der vidner om tidligere tiders færgefart
til Mariager. Stinesminde byder på en
spændende, varieret bund, bestående af
muslingebanker spredt rundt på sand og
med enkelte sten. Ved selve havnen og
østpå er vandet forholdsvist lavt, mens
vandet vest for havnen er dybere ved de
stejle og skovbeklædte bakker. Bemærk
fredningsbæltet omkring havnen fra 16.
september til 15. marts. Se fredningsbælte
her: www.naturerhverv.dk/fiskeri/lyst-ogfritidsfiskeri/fredningsbaelter.

11. Ouebro Hage

GPS: 56.68151, 10.01438

En spændende fiskeplads med meget
kuperede bundforhold. Er dog et
vanskeligt sted at fiske, da en helårlig
fredningszone starter mere eller mindre
midt på hagen. Fredningszonen skyldes
udløbet af fjordens mest produktive
vandløb; Villestrup Å. Se fredningsbælte
på: www.naturerhverv.dk/fiskeri/lyst-ogfritidsfiskeri/fredningsbaelter

12. Silleborg Hage

GPS: 56.649633,9.939837

Et idyllisk stykke natur med en fantastisk
udsigt. Her findes flere lavvandede vige,
store muslingebanker og blandet stenog sandbund. Silleborg Hage kan nås
vis kystlinjen, eller ved at parkere i den
vestlige del af Mariager og gå gennem
skoven. Du kan også parkere på Hobrovej,
og tage traveturen på cirka 1.500 meter
ned til fjorden. Der er ikke kun fisk på
hagen, men både mod vest og øst er der
massevis af muslingebanker. Skiltning og
Naturbeskyttelsesloven skal naturligvis
overholdes.

13. Stenarmen

GPS: 56.658615,9.982721

Stenarmen er et fint lille næs lidt øst for
Mariager. Er dog et noget udsat sted, hvis
der er gang i vinden. Der er nemlig ikke
megen læ, med mindre vinden er i syd. Til
gengæld byder sten- og muslingebunden
på gode forhold for ørreder, og der er
snuppet mange fine ørreder på pladsen.
Bemærk fredningsbælte fra 16. september
til 15. marts. Se fredningsbælte på:
www.naturerhverv.dk/fiskeri/lyst-ogfritidsfiskeri/fredningsbaelter.
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14. Fladbjerg

GPS: 56.67313,10.031676

Fladbjerg er en lille by/fiskeleje helt ned
til fjorden, hvor Hadsundvejen passerer
igennem. Et godt sted som udgangspunkt
for fiskeri på mere end én kilometer
afvekslende kyst. Bundforholdene er
varierende med muslingebanker, stenrev
og ålegræs. Om sommeren samles der dog
ofte en del søsalat på denne strækning,
hvorfor fiskeriet er bedst i de koldere
måneder.

Fiskepladser nær Vive, Hadsund og Dania

23

16

17

15

20

19
18

15. Vive Havn
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GPS: 56.69889, 10.04298

Vive Havn er et godt udgangspunkt for en
fisketur – både på øst- og vestsiden. Mod
vest kan man fiske langs tangen ved
Vive-brogård - men husk at respektere
fredningsbæltet fra 16. sep. til 15. marts
ved udløbet af Vive bæk. Se fredningsbælte
på: www.naturerhverv.dk/fiskeri/lyst-ogfritidsfiskeri/fredningsbaelter.
Bunden består af sten, kalk, muslinger
og ålegræs. Mod øst er der ligeledes godt
fiskeri, og turen kan tages hele vejen hen
til bilfragmenteringen (16). Det er nemt at
parkere på havnen.
Husk altid at tage maksimalt hensyn til Vive
Havns øvrige (og faste) brugere, hvilket
også omfatter respekt for parkering. Er
havnen fyldt op - så vælg en anden plads.
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16. Bilfragmenteringen

GPS: 56.70071, 10.05560

Et af fjordens mest populære steder.
Fisketrykket er dog blevet lettet en smule,
siden der i 2010 blev ”indkørsel forbudt”
til stedet, hvilket betyder, at nærmeste
parkering er oppe ved Hobrovejen eller
ved Vive Havn. I begge tilfælde skal du
gå godt 1 km. Mod øst - fra anløbsbroen
- er vanddybden varierende med
sandbund, enkelte dybe render, sten og
muslingebanker. Mod vest er der store og
små sten og en varierende bundvegetation.

17. Thygeslund Skov

GPS: 56,70274, 10,09903

Et smukt sted beliggende lidt vest for
Hadsund. Passagen foran selve Thygeslund
Gods er vanskelig på grund af vegetationen
og indhegninger, hvorfor det er et
velegnet sted for fiskere med flydegrej
eller jolle. Området strækker sig til det
vestlige Hadsund, og der er flere veje og
parkeringsmuligheder – blandt andet ved
Hadsund Lystbådehavn. Der må ikke køres
ind eller parkeres på Thygelunds private
vej, ligesom al øvrig skiltning naturligvis
skal respekteres.

18. Dania / Saltværket

GPS: 56.681355,10.038081

Ved saltfabrikken i Dania løber der varmt
vand ud konstant. Det tiltrækker ikke
blot fugle, men også – især om vinteren
og det tidlige forår – massevis af ørreder,
steelheads og vinterklædte lystfiskere.
På gode vinterdage kan du opleve et
sandt ørredeldorado, hvor det damper
fra vandoverfladen, mens store stimer af
ørreder viser deres finner i overfladen.
Samtidig kan vandstrømmene i vandet
være så lune, at de kan varme nogle ellers
vinterkolde fødder i dine waders.

19. Skarodde / Dania

GPS: 56.691452,10.058606

En attraktiv strækning på godt én km fra
Dania og ind mod Kongsdal Lystbådehavn.
Varierende bundforhold, med massevis af
ålegræs, hvorfor man en sommeraften ikke
kun støder på havørredfiskere, men også
lystfiskere på jagt efter ål.
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20. Flintegrunden

GPS: 56.693526,10.093346

Et spændende område midt i fjorden, der
er kendt for at rumme nogle af fjordens
største ørreder. Men det kræver, at du
enten har en flydering, en fiskekajak eller
en jolle. Men har du det, så er det en af
fjordens mest attraktive fiskepladser.

21. Kongsdal

GPS: 56.682666,10.075697

Fra lystbådehavnen Kongsdal og østpå er
der et fremragende fiskeri, der dog i de
varme måneder hæmmes noget af megen
søsalat. Derfor er Kongsdal primært en
forårs-, efterårs- og vinterplads. Der er
meget vekslende bundforhold, som særligt
i starten fra lystbådehavnen virker blød
og mudret. Senere kommer der både sten,
ålegræs og muslingerev – og et spændende
fiskeri omkring ”Hullet”, der virker som en
naturskabt lille stenhavn. Strækningen,
der er mange fluefiskeres favorit i fjorden,
er på et par kilometer til det helårlige
fredningsbælte ved udmundingen af
Kastbjerg å. Så der skulle være plads til alle.

22. Revsbæk

GPS: 56.694869,10.109696

En fin fiskeplads, hvor havørreder trækker
ind over den sandede bund om foråret,
samt en sommeraften eller morgen. Også
et yndet sted at fiske med bundsnøre
efter ørreder – dog en fiskemetode, hvor
ørrederne nemt sluger krogen og ikke
overlever en genudsætning, hvorfor
den ikke bør benyttes, hvis der er mange
mindre ørreder i vandet.

23. Lergraven

GPS: 56.710937,10.124717

Umiddelbart øst for Hadsund-broen
ligger Lergraven, der er et område,
hvor man historisk har gravet ler i selve
fjorden til brug for teglværkerne på
egnen. De har givet bundforhold med
mange skarpkantede skrænter og huller,
der ofte huser flotte fisk. Men netop
bundforholdene gør også, at du skal vade
med forsigtighed – både på grund af de
mange skarpkantede skrænter og huller, og
fordi bunden er meget blød.
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Fiskepladser yderst i fjorden, øst for Hadsund

25
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24. Havnø

GPS: 56.708345,10.165851

En skøn fiskeplads på et af fjordens absolut
smalleste steder. En lille stenmole gør
det til et af fjordens steder for hygge- og
familiefiskeri. Sejlrenden er nemlig meget
tæt på land, hvilket gør stedet optimalt for
fiskeri efter skrubber. Desuden et yndet
sted at fiske hornfisk i forårsmånederne.
Når det er sagt, kan man fra stenmolen
vade mod både øst og vest og opleve et
glimrende ørredfiskeri.

25. Lovnkærgaard

GPS: 56.717849,10.214496

En af de sidste gode og tilgængelige
fiskepladser på nordsiden inden fjordens
udmunding i Kattegat. I en stor bue
skærer sejlrenden sig tæt på områdets
diger, og der er landet mange flotte fisk
på strækningen. Havnøvej løber mindre
end 200 meter fra fjorden, så det er let at
parkere i rabatten eller skovkanten. Skilte
og begrænsede lokale adgangsforhold skal
altid respekteres.
Bemærk et helårligt fredningsbælte, som
kan se her: www.naturerhverv.dk/fiskeri/
lyst-og-fritidsfiskeri/fredningsbaelter.
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26. Als Odde

GPS: 56.705095,10.327148

Fjordens yderste fiskeplads, inden
udmundingen til Kattegat. Bruges primært
af lystfiskere på jagt efter skrubber,
idet man næsten kan vade ud til kanten
af sejlrenden, ligesom der er en lille
mole, hvor fiskeriet kan nydes af alle.
Forårsfiskeriet efter ørreder og hornfisk er
dog ofte også ganske givtigt. Meget nem
parkering.

27. Ajstrup Bugt

GPS: 56.688152,10.185871

Ved det fredede Ajstrup Krat, finder vi
Ajstrup Bugt. Et smukt område, hvor
sejlrenden når helt ind til land, og hvor
mange flotte, trækkende havørreder i
tidens løb har endt deres dage. Ajstrup
Bugt har også en særlig rolle for
tusindvis af andefugle under forårs- og
efterårstrækket, ligesom nogle overvintrer.
Vær derfor meget opmærksom på
fredningsbestemmelserne, når du færdes
i området.

28. Overgård

GPS: 56.700807,10.311484

En vanskelig fiskeplads at besøge, da
adgangsforholdene ved Overgård Gods er
begrænsede og med en del restriktioner.
Men tager du udfordringerne op – eller
kommer du i båd fra vandsiden - udgør
digerne ud mod fjorden en god strækning
for fiskeri efter trækkende havørreder.
Du skal naturligvis altid respektere
adgangsforholdene, der som nævnt er
meget begrænsede.
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Andre fiskepladser
Udover selve Mariager Fjord er der massevis af andre
muligheder for gode fiskeoplevelser i Ferielandet Mariagerfjord.
Her får du en kort gennemgang:

Kattegat – kysten

Kysten fra Als Odde og nordpå rummer på udmærket fiskeri –
både efter fladfisk, ørreder, makrel og hornfisk. På grund af det
lave vand over lange strækninger er det dog klart at foretrække
at fiske fra en jolle.

Kattegat ved molerne i Øster Hurup

Ved molerne på den stemningsfulde havn i Øster Hurup er der
et glimrende fiskeri efter hornfisk og makreller. Hornfiskene
ankommer i forårsmånederne, mens makrellerne først dukker
op midt/sidst på sommeren.
Ind imellem overlistes der også lidt fladfisk på bundsnøre, ligesom der også fanges
havørreder og multer fra molen. Men det klart bedste fiskeri er efter hornfisk og
makreller. Der er ingen fredningstid på de to fisk, og kun makrellen har et mindstemål –
nemlig 30 cm.

Glenstrup sø

Glenstrup sø ligger parallelt med Mariager Fjord lidt syd for Hobro og er Nordjyllands
største sø. Søen ligger i den tunneldal, der er skabt af smelteis, som strækker sig fra
Kastbjerg, gennem Glenstrup og videre til Tjele Langsø.
Søen byder på en fantastisk natur og et rigt fugle- og fiskeliv, og er derfor en meget
attraktiv fiskeplads. Fiskearterne i søen tæller blandt andet søørreder, gedder, aborrer,
helt og ål.
Bestanden af søørreder stammer fra den oprindelige stamme i Skals å – og der er
landet mange flotte søørreder i tidens løb. Blandt andet én på næsten 8 kilo tilbage i
1987. Mindstemålet på søørreder er 40 cm, og fisken er fredet fra 16. november til 15.
januar.
Gedderne fanges også i stort tal og i pæne størrelser. Den lunefulde og glubske rovfisk
har et mindstemål på 40 cm, og den er fredet i april måned, hvor den gyder.
Aborrerne hugger også lystigt på de fleste former for agn, og kan nå en rigtig flot
størrelse i Glenstrup sø. Der er ingen mindstemål eller fredningstider på denne
velsmagende fisk.
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Helten er også en fantastisk spisefisk. Helten holder primært til i den østlige ende
af søen og er nemmest at fange om vinteren, hvor der er isvintre, og der kan udøves
isfiskeri. Helten har et mindstemål på 36 cm og er fredet fra 1. november til 31. januar
– så selvom fiskeriet er bedst om vinteren, så skal fredningen naturligvis respekteres.
Endelig kan der også fanges ål i søen. Men ålen er en truet fisk, så overvej andre arter.
Du kan købe dagkort til ved MB Jagt & Fiskeri i Hobro og hos lodsejere ved søen samt ved
bankoverførelse - se hvordan på www.glenstrupsø.dk
Det er også muligt at leje hytter og joller ved søen.
Læs mere om fiskeriet, fiskene, mulighederne og Glenstrup sø generelt på:
www.glenstrupsø.dk
www.hobro-sportsfiskerforening.dk

Villestrup å

Villestrup å har sit udløb på nordsiden af fjorden, og er en ægte kalkstrøm i et smukt
landskab.
De seneste år har man nedlagt en række dambrug langs åen og i stedet reetableret
sving og fordybninger. På sin 20 kilometer lange vej til fjorden ”beriges” åen desuden af
mange små tilløb og trykvandskilder – og er et enestående stykke natur i sig selv med
et fantastisk insekt- og dyreliv.
Fiskemæssigt kan der fanges bækørreder, regnbueørreder og trækkende havørreder.
Hadsund Sportsfiskerforening og Århus Sportsfiskerforening har begge fiskeret til
Villestrup å. Det er p.t. ikke muligt at blive medlem af Hadsund Sportsfiskerforening,
mens Århus Sportsfiskerfiskerforening optager medlemmer. Kontakt Niels Ø. Olesen på
tlf. 27 29 18 26 eller Allan Larsen på tlf. 22 66 34 92. Ingen af de to foreninger sælger
dagskort til åen.

Kastbjerg å

På sydsiden af Mariager Fjord finder vi den idylliske Kastbjerg å, der har sit udløb cirka 3
kilometer vest for Hadsund ved Å Mølle og snor sig cirka 20 kilometer i en smal ådal.
Åen huser primært bækørreder og trækkende havørreder. Umiddelbart sælges der ikke
fiskekort til åen, men prøv at spørge hos lokale landmænd og lodsejere.

Øvrige fiskemuligheder

Udover de mange fiskemuligheder, der er i Mariagerfjord Kommune, er der ikke langt
til mange andre spændende fiskesteder i fornuftig køreafstand – eksempelvis til
Limfjorden, Vestkysten, Randers Fjord, Djurslands kyster eller de mange søer og åer i
både nord og syd. Forhør om mulighederne på turistkontorerne.
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Put & Take søer
Der findes en række hyggelige og smukt beliggende Put & Take søer, som er ideelle
både til familieturen og hvis du bare vil mærke suset fra en af de helt store ørreder.
I fiskesøerne betaler du for det antal timer, som du ønsker at fiske – og så er det ellers
bare at kaste snøren i vandet. I Put & Take fiskesøer er det lovmæssige statslige
fisketegn ikke nødvendigt.
Medestedet
Milmosevej 2A
9510 Arden.
Tlf. 40 25 92 80 / 20 24 92 75
Web: www.medestedet.dk

Teglværkssøens Fiskepark
Alsvej 71-73
9560 Hadsund
Tlf. 27 50 84 05

Revsbæk Put & Take
Revsbækvej 8
9560 Hadsund.
Tlf. 98 57 24 21

Volstrup Fiskepark
Rosbjergvej 9
9500 Hobro
Tlf. 98 55 71 44 / 98 55 21 44
Web: www.volstrupfiskepark.dk

Love og regler
Som lystfisker er der en række love og regler, du skal overholde. Både de skrevne og
de uskrevne. Det er naturligvis en selvfølge, at du følger Naturbeskyttelsesloven og
respekterer den skiltning, du møder.

Fisketegn
Alle mellem 18 og 65 år skal have et gyldigt fisketegn for at fiske i salt- eller
ferskvand. Fiskeri i Put & Take søer er dog undtaget.
Fisketegnet kan erhverves med 3 gyldighedsperioder; dagskort, ugekort eller
årskort. Indtægterne fra fisketegnet anvendes til fiskepleje.
Priserne pr. 1. januar 2016 er:
Årskort 		
Ugekort 		
Dagskort

185 kr.
130 kr.
40 kr.

Fisketegnet kan erhverves på turistkontorerne, posthuse, grejforretninger og på
www.fisketegn.dk. Fisketegnet er personligt og må ikke overdrages til andre.
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Fredningstid og mindstemål

En række fisk er fredede i bestemte perioder på året, ligesom der for nogle arter også
er fastsat et mindstemål.
Fredede fisk og fisk under mindstemålet skal altid genudsættes – uanset om de er
levende, skadede eller døde. Har en fisk slugt krogen dybt anbefales det, at kappe
linen, så er der nemlig chance for, at fisken selv ustøder krogen.
Fredningstider og mindstemål: Se under beskrivelse af de enkelte fiskearter.

Fredningsbælter

Fisk, som bevæger sig fra vandløb ud i havet - eller omvendt - skal kunne gøre det frit.
Derfor er der fredningsbælter, hvor du ikke må fiske. Fredningsbælterne er der, hvor
åer og bække løber ud i hav og fjorde.
Dem er der nogle stykker af i Mariager Fjord. Nogle fredningsbælter er gældende
hele året, mens andre gælder fra 16. september til 15. marts. Det er meget vigtigt at
respektere disse fredningsbælter, der har til formål at værne om bestanden.
Du kan se fredningsbælterne her: www.naturerhverv.dk/fiskeri/lyst-og-fritidsfiskeri/
fredningsbaelter.

Fiskerikontrol

Oplever du ulovligt fiskeri ved Mariager Fjord kan Fiskerikontrollen kontaktes på
tlf. 33 95 80 00.

De uskrevne regler

Udover de formelle regler er der en række uskrevne regler for lystfiskere, som også
altid bør overholdes:
§ Vis naturen respekt. Det er dig, der er
gæsten, så respekter fauna, afgrøder og
dyreliv
§ Hvor der er opsat skilte med indkørsel
forbudt eller lignende skal dette naturligvis respekteres
§ Adgangen til visse steder af Mariager
Fjord sker via privat veje, hvor lodsejere
viser stor gæstfrihed og velvillighed. Vis
derfor maksimalt hensyn
§ Vis hensyn ved parkering. Benyt så vidt
muligt P-pladser, og spær ikke småveje
§ Hold afstand til andre lystfiskere, hvilket særligt gælder ved vadefiskeri efter
ørreder. Da vadefiskeri er aktivt, så læg
altid mærke til, hvilken vej lystfiskeren
bevæger sig

§ Ryd altid op efter dig
§ Du er god tone kun at fiske med én
fiskestang. Så er der plads til alle!
§ Støder du på større stimer af små havørreder eller smolt, så skift plads. Fortsætter du med at fiske, er der stor risiko
for at mange af dem dør efter afkrogning
og genudsætning. Store stimer af små
havørreder og smolt forekommer særligt
om foråret, og ofte er det nok at flytte sig
nogle få hundrede meter
§ Rammer du en helt fantastisk fiskedag
– og du fanger mange fisk over målet – så
genudsæt også fiskene over målet, eller
stop når du har fanget rigeligt til fryseren
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Tips og tricks til Mariager Fjord
Martin Andersen kender Mariager
Fjord som sin egen bukselomme.
Ikke blot bliver det årligt til godt
50 fisketure til fjorden, Martin er
også certificeret fiskeguide hos
Fiskekurser.dk, der udbyder en
række spændende kurser ved
Mariager Fjord. Vi har bedt Martin
om at komme med sine bedste
tips og tricks, når fjordens skønne
ørreder skal overlistes.

”Vær den første og vær mobil”
Jeg elsker at være den først på en plads,
så er chancen for at fange en havørred
meget større, end når der har været
andre før dig. Intet er bedre end at vide,
at man er den første, der fisker pladsen
den pågældende dag. Det er ofte den
første fisker, som får fiskene på en plads.
Derfor kan jeg sagtens finde på at køre
videre til næste plads, hvis jeg ser andre
fiskere på den kyststrækning, som jeg
havde udset mig. Hvis jeg fisker en plads,
hvor der også er andre fiskere, prøver
jeg altid at fiske anderledes end den,
der har været over pladsen før mig. Hvis
der f.eks. går en fluefisker på pladsen,
finder jeg spinnestangen frem, så har jeg
bl.a. mulighed for at udnytte den ekstra
kastelængde, som spinnestangen giver.
Går der en spinnefisker med blink, så
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fisker jeg med bombarda eller fluestang.
Sørg også for at være meget mobil. Det
gælder både på den enkelte plads, og
antallet af pladser, du fisker i løber af
en dag. Ofte har jeg favoritstræk på den
enkelte plads, som jeg fisker først, når jeg
kommer til pladsen, men ellers handler
det om at få dækket noget vand af. Hvis
ikke man finder fiskene på pladsen i
løbet af 1-2 timer, bør du prøve en anden
plads. Det betyder, at man ofte prøver 3-4
pladser i løbet af en fuld fiskedag.
Ved at fiske flere pladser i løbet af dagen
øges chancerne for at finde fisk betydeligt. De dage, hvor der er tid til at prøve
flere forskellige pladser, prøver jeg i
løbet af dagen ofte en helt ukendt plads
eller en plads, som jeg ikke fisker særligt
ofte. Det betyder, at jeg hvert år finder
nye eller genopdager gamle pladser, og
det er ekstra fedt at finde en håndfuld
havørreder på et helt nyt sted, hvor man
ikke har fisket før. En plads kan sagtens
fiske forrygende, selvom den ikke er
beskrevet i en guide(!!).
Når du skal fiske mobilt, er det vigtigt, at
du overvejer, hvor meget grej, tøj og mad
du har behov for under dit fiskeri. Lad så
meget som muligt blive i bilen. Pak kun
det, der kan være i din vadejakke og glem
alt om rygsækstole og store grejbokse.
Det vigtigste er at kunne bevæge sig frit.
”Ophængeren - den ekstra mulighed”
Jeg fisker altid med en ophængerflue
foran blinket. Det giver klart flere
kontakter med fisk, end når man fisker
uden. Når man først har vænnet sig til
ophængeren, virker det helt forkert at
fiske uden. I perioder er det op til 50 % af
fiskene, der tager ophængerfluen.

Mange synes, at det går ud over kastelængden, og at det er besværligt at rigge
det hele til. Når man først har prøvet det
nogle gange, er det ganske let. Når jeg
bruger ophængerflue på spinnegrejet, er
den monteret på et forfangsrig. Jeg
bruger et ca. 60-70 cm langt fluorcarbonforfang, som er fastgjort til hovedlinen i
den ene ende og blinket i den anden.
Det er yderst sjældent, at jeg oplever, at
ophængerflue giver problemer. Hverken
under fighten eller under fiskeri.
”Før dagbog”
Jeg har meget fornøjelse af at læse
gamle fiskedagbøger. Det er altid sjovt at
genlæse de oplevelser, man har haft på
tidligere fisketure.
Derudover danner der sig nogle gange
et billede af, at bestemte pladser fisker
godt på bestemte tidspunkter af året.
Ofte kan man se at den samme plads,
inden for den samme periode år efter år,
byder på et godt og stabilt fiskeri. Jeg
har f.eks. bestemte pladser i fjorden,
som jeg begynder at fiske ekstra meget
i starten af marts måned. Det gør jeg, da
der normalt kommer 3-4 uger med godt
stabilt fiskeri med mange, men også
større fisk. Perioden varierer lidt fra år til
år, afhængig af hvordan vinteren og det
tidligere forår er forløbet. Sådan er der
pladser fordelt i fjorden, der fisker godt på
forskellige tidspunkter af året. Det kræver
ture fordelt over året for at kunne finde
de gode tidspunkter på de forskellige
pladser. Når man oplever godt fiskeri,
prøver jeg så vidt muligt at udnytte det de
næste dage/uger. Det er i disse perioder,
du virkelig kan gøre gode fangster.

”To fluer med et smæk”
Når jeg fisker med fluestang eller
bombarda, er der stort set altid to fluer
på forfanget. Det giver mulighed at
præsentere to forskellige fluer for fisken,
og på den måde optimere muligheden for
at få den til at hugge. Ofte er det to vidt
forskellige fluer, som sidder på forfanget
- enten stor/lille, lys/mørk, rejeimitation/
fiskeimitation. På den måde bliver det
nemmere at pejle sig ind på hvilke fluetyper, der fungerer den pågældende dag.
Selvom man allerede har fundet fluen,
der fungerer den pågældende dag, kan
det stadig give mening at fiske med to
fluer. Når ørrederne rigtig er i hugget,
kan man opleve at fange to ørreder på
en gang. Det går som oftest godt, når
der er tale om mindre fisk, men hvis man
er heldig at løbe ind i to gode fisk på en
gang, gælder det om at fiske med et
solidt forfang. Desuden giver to fluer på
forfanget også muligheden for at fiske
med de sjove fluer, som man nogle gange
får frembragt hjemme ved fluestikket, og
som måske ellers ikke ville være bundet
på forfanget.
Når man fisker med to fluer på forfanget,
kræver det lidt tilvænning til forfanget og
en rolig kasteteknik. Ingen tvivl om, at det
giver flere filtrede forfang og bøvl, men
de øgede fangster opvejer til fulde dette.
Jeg korter som regel mit forfang en smule
ned til 3-4 meter, når der fiskes med to
fluer. Hvis vinden driller, kan man også
gå op i forfangstykkelse, hvilket gør det
nemmere at kaste de to fluer.
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Overnatningssteder
Mariagerfjord kommune rummer mange gode og hyggelige overnatningssteder, der er
velegnede for lystfiskere. Her får du et overblik over af nogle af de steder, der sætter
ekstra megen pris på at byde lystfiskere velkommen.

Jomfrubakken
Hadsund 38, 9550 Mariager
Tlf. 23 29 09 03
Web: www.jomfrubakken.dk
Fantastisk beliggende Bed & Breakfast –
tæt på Mariager og på fjorden. Massevis af
faciliteter med god plads og muligheder for
både små og store grupper af lystfiskere.
Værelser: Sammenlagt 14 forskellige
værelse i varierende størrelser.
Max. antal for grupper: op til 40 personer. Mange forskellige muligheder - blandt
andet kan man leje ”Jomfruhulen”, der er et hus for sig selv med 4 værelser / 10 senge.
Rensefaciliteter: Det grove klares udenfor – derefter gode køkkenfaciliteter.
Køl/frys: Der er køleskab og fryser.

Rask Bed & Breakfast
Lynghøj 1, 9500 Hobro
Tlf. 40 45 83 44 / 98 51 13 44
Web: www.rhhobro.dk
Charmerende B&B i gåafstand til både
fjorden og Hobros bymidte, og med en smuk
udsigt. Fine faciliteter.
Værelser: Fire dobbeltværelser og ét enkeltværelse.
Max. antal for grupper: 8 personer.
Rensefaciliteter: Ingen udendørs rensefaciliteter, men mulighed for at rense fisk i det
lille køkken.
Køl/frys: Der er køleskab og lille fryser.

Højvang Ferie
Hobrovej 62-64, 9560 Hadsund
Tlf.: 98 57 49 92
Web: www.hojvangferie.dk
Hyggelige Højvang er ligger på nordsiden af
Mariager Fjord, nogle få kilometer fra Hadsund,
og med fine faciliteter.
Værelser: Der er syv forskellige værelser - fra enkeltværelser til 3-pers. værelser.
Max. antal for grupper: 15 personer.
Rensefaciliteter: Ingen udendørs faciliteter, men fisk kan renses i køkkenet.
Køl/frys: I køkkenet er der køleskab, og mulighed for at låne større kummefryser.
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B&B Marie Kjeldsen
Ølskirkevej 6, 9500 Hobro
Tlf. 98 52 12 63
E-mail: marie@kimber.dk
Hyggelig ferielejlighed ”på landet” i Øls godt 5
kilometer vest for Hobro. Fine faciliteter.
Værelser: Én lejlighed på cirka 50 m2 med
dobbeltseng i soveværelse + mulighed for
ekstra opredning i opholdsstue.
Max. antal for grupper: Ikke velegnet til større grupper. Maks. 3 personer.
Rensefaciliteter: Ingen udendørsfaciliteter, men fisk kan renses i det lille køkken.
Køl/frys: I køkkenet er der køleskab og lille fryser. Også mulighed for at låne større
fryser.

Hadsund Camping og
Vandrehjem
Stadionvej 33, 9560 Hadsund
Tlf. 22 64 16 19
Web: www.hadsund-camping-vandrerhjem.dk
I Hadsund – med fin udsigt til Mariager Fjord
– byder Hadsund Camping og Vandrehjem på
gode faciliteter både på campingpladsen og på
vandrerhjemmet.
Værelser: Mange forskellige muligheder på campingpladsen og på vandrerhjemmet,
hvor der er værelser for 1-4 personer.
Max. antal for grupper: 24 personer, men naturligvis også mindre.
Rensefaciliteter: Der er fine faciliteter til at rense fisk.
Køl/frys: Der findes både køleskab og fryser.

Mariager Camping
Ny Havnevej 5A, 9550 Mariager
Tlf. 98 54 13 42
Web: www.mariagercamping.dk
Mariager Camping ligger ved vandkanten af
Mariager Fjord, og med muligheden for at lufte
fiskestangen indenfor få minutters gang. Gode
faciliteter på pladsen, der både kan tilbyde
hytter og camping.
Værelser: Hytterne fås til både 2 og 4 pers.
Hertil kommer muligheden for camping.
Max. antal for grupper: Der er sammenlagt 24 sovepladser i hytterne. Hertil kommer
muligheden for camping.
Rensefaciliteter: Der er en stor udendørs renseplads målrettet lystfiskere.
Køl/frys: I hytterne findes der køleskab. På campingpladsen er der frysekapacitet.
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Friskfanget velsmag
En ørred fra Mariager Fjord smager fantastisk. Den
gode smag skyldes, at fjorden er et stort og varieret
spisekammer, der ikke bare gør ørrederne farverige,
smukke og velnærede – kødet bliver også fast,
smagfuldt og får en indbydende rød farve. Selvfølgelig
kan kvaliteten af den enkelte fisk variere – særligt
afhængig af årstiden – men generelt er det bare at sige:
Mums og velbekomme!
Der findes mange måder at
tilberede en ørred fra Mariager
Fjord på – og du har sikkert
din helt egen favorit. Måske
hvidvinsdampet i ovnen?
Måske smørstegt på panden?
Måske med urter og olivenolie
på grillen en lun sommeraften?
Eller måske bare med salt og
peber over bål i fjordkanten?
Kun fantasien sætter
grænsen, og derfor kiggede

vi forbi davinci ristorante i
Hadsund, der siden 1992 har
kombineret lækker velsmag
med en enestående udsigt
over Mariager Fjord.
Hvordan ville dette dejlige
spisested med italienske
rødder tilberede en friskfanget
Mariagerfjord-ørred? En
udfordring, der blev grebet
af davincis chefkok Mondin
Morris.

Chefkok Mondin Morris

davinci ristorant
e-
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www.vinci.dk

Opskriften på Mariager Fjord-ørred ala davinci:
Ørred (40-50 cm)
Olivenolie
Salt & peber
Rød peberfrugt
Squash
Fennikel
1/2 liter fiske boullion
1/2 liter fløde
Lidt safran
200 g. smør
180 g. mel
Fremgangsmåde:
Den friskfangede Mariager Fjord-ørred
(40-50 centimeter) fileteres i to fileter
med skind.
Kødsiden pensles med olivenolie i bedste
kvalitet, og krydres med salt og peber
Stænger af rød peber, squash og fennikel
svitses i olie på panden i et par minutter
Fileterne rulles omkring en passende
mængde af de svitsede grøntsager.
Bindes med snor.

Fisken sættes i oven i cirka 15 minutter ved
180 grader.
Snoren fjernes inden servering.
Sauce:
Hæld en ½ liter fiskeboullion, en ½ liter
fløde og lidt safran (tråde eller pulver) i en
gryde. Sæt over ved lav varme.
Smelt 200 g. smør og tilsæt 180 g. mel, og
rør godt sammen.
Bland ovennævnte, rør omhyggeligt og
krydr med salt og peber.
Er der benyttet safran i trådform, skal
sovsen sies inden servering.
Servering:
Serveres med nye, kogte, danske kartofler
og lidt persille. Pyntes med friskhakkede
grøntsager, der er vendt i olivenolie, salt
og peber. Hertil skænkes en god, fyldig
italiensk hvidvin – gerne på druen Pinot
Grigio.
		

Velbekomme!
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En smuk fisk på en smuk forårsdag
Michael Jensen har fisket med flue
i Mariager Fjord siden midten af
80’erne Dengang var det ofte
sammen med en lille håndfuld andre
skøre fluefiskere fra lokalområdet.
Faktisk var det dengang så
sjældent at se en kystfluefisker,
at spinnefiskende kollegaer ofte
stoppede op, for at høre hvad de
mærkelige fluetosser lavede i
saltvand. I dag ser billedet helt
anderledes ud. Fluefiskeri er den
mest populære metode i fjorden.
Her får du en frisk oplevelse fra
Michael Jensen, der dette forår
udgav bogen ”Kystfluer til Mariager
Fjord”, hvor 17 fluefiskere beskriver
deres bedste oplevelse ved Mariager
Fjord, krydret med ”opskriften”
på favoritfluen. Nedennævnte er
Michaels eget bidrag til bogen.
Aprilsørred på fiskejagt
Det er fredag eftermiddag. Vi er midt i
april. Ulla og jeg ruller ned ad den snoede
grusvej til en af vores favoritpladser i
fjorden. Det er en af de dage, hvor vejret
mere er til at suge solskinsvitaminer ind
gennem vinterbleg hud, end det er til
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fiskeri. Vi går hen langs stranden, mens vi
spejder efter fisk i overfladen.
Lidt længere henne ad kysten står en
anden fisker og kaster. Det er Flemming,
som er specialist i at narre ørrederne på
bittesmå rørfluer. Han har allerede fået
en fisk, og opfordrer os til at prøve også.
Jeg starter fiskeriet med en intermediate
line - og en slank blå og hvid Woolly
Baitfish på forfanget. Fluen ligner en lille
glinsende og toplækker fisk. Alligevel
laver jeg kast efter kast uden resultat.
Ulla mærker heller ikke noget. Flemming
har et par hug, men ikke noget, der
giver fast fisk. Vi ser dem ind i mellem.
Ikke noget voldsomt, men små buler
og hvirvler, der afslører jagende fisk.
Jeg fisker videre med den der nagende
fornemmelse af, at jeg fisker for hurtigt.
Vandstanden er ekstrem lav og min I-line
får fluen ned i bundvegetationen, så
snart jeg holder en pause i indtagningen.
Til sidst overgiver jeg mig. Jeg går ind og
skifter linen.
Ulla har opgivet. Hun koncentrerer sig om
at slikke sol, mens jeg vader ud igen. Det
føles bedre. Fluen fisker ganske vist højt i
vandet, men den kan næsten svæve over

kanten af revet. En bølge rejser sig bag
fluen. Det ser ud som en gedde på jagt.
Jeg holder fluen i bevægelse og mærker
det velkendte gys, da stangen bøjer dybt,
og rusket fortæller at det er en tung
fisk. Så forsvinder min runningline og 20
meter bagline ud over fjorden i det første
run. Fisken prøver alle tricks fra bogen
om frække undvigelsesmanøvrer, men
Flemming får til sidst det meste af fisken
ned i nettet - og får den på land.
Han måler den til 74 centimeter. Fisken
er ved at blive blank. Den er tung og dyb,
men en kraftig kæbekrog og en skade på
halefinnen viser at den har været på leg.
Vi tager en stribe billeder, og jeg holder
fisken ned i vandet igen. Jeg regner med,
at den skal bruge lidt tid til at komme til
hægterne. Det skal den ikke. Den svinger
halefinnen og forsvinder i et sprøjt af
vand.

Vi sætter os på bredden og drikker en kop
kaffe og te, mens vi snakker om fisken.
Viberne slår volter ude over Valsgård Bæk
- og pludselig kan jeg også mærke det.
Foråret er kommet.
Michaels grej
Jeg bruger som regel en Sage RPL 907 (9
fod # 7) eller 906 (9 fod # 6) afhængig
af vindforholdene. Det er stænger, der
har en del år på bagen - og er fra den tid,
hvor en klasse 7 stang var beregnet til at
kaste med cirka 12 gram. De arbejder dybt
og er fantastiske at fighte fisk på. Mine
flueliner er intermediate eller flydende.
Forfangslænge cirka halvanden gange
stanglængden på flydelinen, væsentlig
kortere på intermediate linen. Spids 0.20
til 0.24.
Mic’s Woolly Baitfish
Krog: Saltvandskrog, gerne kortskaftet
Tråd: Hvid
Hale og krop: Woolly Sparkle Dub i
farven Platinium Blonde
Ryg/overvinge: Natural Sculpin Wool i
farven Baby Blue
Øjne: 3D eyes
Bogen ”Kystfluer til Mariager Fjord”
kan købes på:
www.shop.michaeljensens.com

Nyttige links for lystfiskere
Køb af fisketegn, dagkort,
foreningsmedlemskab etc.
www.fisketegn.dk
www.fiskekort.dk

Lokale udlejere af kajakker, joller m.v.
www.mariagerfjordkajak.dk
www.alsoddekajak.mono.net
www.hadsundjolleudlejning.dk

Sites med fokus på bl.a.
lystfiskeri i Mariagerfjord
www.standpladsen.dk
www.angling-eastjutland.dk
www.brakvand.com
www.justonemorecast.dk

Andre nyttige links for lystfiskere
www.fangster.dk
www.sportsfiskeren.dk
www.lystfiskeri.dk
www.fiskepleje.dk
www.fiskogfri.dk
www.fiskerekorder.dk
www.kystfiskeren.net

Lokale grejforretninger
www.mbjagt.dk
www.jagt-fritid.dk
Lokale sportsfiskerforeninger
www.hobro-sportsfiskerforening.dk

Officielle sider om mindstemål,
fredning og færdsel i naturen
Fiskeridirektoratet: www.fd.dk
Naturstyrelsen: www.naturstyrelsen.dk
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www.seatrout-mariagerfjord.dk
www.facebook.com/seatroutmariagerfjord

Vil du vide mere om Mariager Fjord og Østkysten?
- Overnatninger, spisesteder, oplevelser, aktiviteter:
Se mere på www.visitmariagerfjord.dk
eller ring på tlf. 70 27 13 77.
Du kan også besøge et af
turistbureauerne:

Turistbureauer i Mariagerfjord:
MARIAGER
Torvet 1, 9550 Mariager

HOBRO

Sdr. Kajgade 10, 9500 Hobro

ØSTER HURUP

Havnen 2, Øster Hurup, 9560 Hadsund

