
Lystfiskeri ved kysten 

 

 

Nu er det tiden at gribe fiskestangen og komme ud og nyde 

naturen i det gode vejr - alt vejr er godt vejr! Måske kan man 

være heldig oven i købet at få en fisk med hjem, men der er 

ingen fangstgaranti. Om man er passioneret fisker med dyrt 

grej, eller det foregår en enkelt dag med en krog i snor bundet 

på en bambuspind, så er oplevelsen nok lige stor. 

Læs mere om gode fiskepladser i området her.  

 

 



Lystfiskeri ved Odderkysten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er rige muligheder for fiskeri ved kysten, både fra båd eller fra stranden. 

Under alle omstændigheder kræves det, at man er i besiddelse af gyldigt fisketegn, 

hvis man er over 18 og under 65 år. Fisketegnet koster p.t. 40 kr. for et dagkort, 130 

kr. for et ugekort og 185 for et årskort. På hjemmesiden www.fisketegn.dk kan man 

se, hvor man kan købe fisketegnet. 

 

På kortet er angivet nogle gode fiskepladser for fladfiskeri og fiskeri med blink og 

fluestænger - især med mulighed for havørred, multe og hornfisk.  

Det kan anbefales at bruge spinnestang med blink på 7-20 g, bombardaflåd eller 

almindeligt kystfluegrej. 

Kysingnæs: Her kan man parkere på havnen i Norsminde og gå ud til næsset. Husk 

fredningsbæltet, der går 500 m fra havneindløbet og næsten ud til spidsen af 

næsset. Men man skal ikke snyde sig selv for muligheden for at fiske i selve havnen, 

særlig bassinet mellem den gamle bro og slusen kan overraske med sild og lyssej. 



Kysing Strand: Offentlig parkeringsplads ved restauranten ’Himmel og Hav’. Der er 

gode muligheder for fiskeri både til højre og venstre for den store sten. Til venstre 

især havørred, mens der til højre også er gode muligheder for fladfisk. Her kan fiskes 

fra stranden uden waders. 

Dyngby Hage: Offentlig parkering ved Hølken Strand. Herfra ca. ½ times målrettet 

gang, men der er gode fiskemuligheder undervejs. Ved Dyngby Hage kan man med 

fordel fiske ved lavvande og gå ud på 1. revle, men tag bestik af omgivelserne, og 

sørg for at komme i land, før der bliver højvande. 

Hølken Strand: Parkering lige ved strandkanten. Ved højvande er der et glimrende 

fiskeri fra stranden - waders ikke nødvendige - men der er også fine muligheder for 

at vade ud til 1. revle ved lavvande, hvorfra der i perioden juli til og med september 

også er mulighed for at fange makrel. 

Hou Sydstrand: Parkering for enden af Strandgade. Der er formidable muligheder for 

hornfisk fra sidst i april til sidst i juni. Her er også mulighed for havørred. Fra tidligt 

forår kan man også stryge rejer her. 

Gyllingnæs: Parkering ved Vadegrund ved Lerdrup. Man skal helt ud på næsset for at 

nå en fremragende fiskeplads - det tager en god ½ time, men vandreturen er også 

en fin naturoplevelse. 

Alrødæmningen: Parkering ved dæmningen. Fiskeri på begge sider af dæmningen. 

Lerdrup Bugt på østsiden af dæmningen er stedet for hornfisk i sæsonen - silketråd 

anbefales. Vest for dæmningen er der fremragende muligheder for at fange 

havørred, særlig hvis man følger stranden på nordsiden. 

Dampskibsbroen: Parkering for enden af vejen gennem Alrø. Her fisker man til højre 

for Dampskibsbroen, waders er påkrævet. 
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