Lystfiskeri
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På fisketur i Københavns vestegn
Guide til gode fiskesteder

Fisketegn og fiskekort
Hvis du er mellem 18 og 65 år, er det et
lovmæssigt krav, at alle lystfiskere skal
løse fisketegn (p.t. 125 kr. for et år).
Fisketegnet er ikke nødvendigt, hvis man
fisker i en privat "put-and-take" sø – eller
hvis du er ejer af en grund, der går ned til
en sø, og du i øvrigt har fiskeret til søen.
Giroindbetalingskort ligger på alle landets posthuse. Du skal altid have fisketegnet (kvitteringen) med på fisketuren.
De penge, man betaler for et fisketegn,
bruger staten til at udsætte fiskeyngel.
Nogle steder er fiskeriet frit, og fisketegnet er det eneste du skal betale for at
få lov til at fiske. F.eks. er alt fiskeri fra
kysten og på havet frit.
Andre steder skal du – udover fisketegnet
– købe et fiskekort som betaling til ejeren
af fiskestedet eller til den lystfiskerforening, der har fiskeretten.
Lystfiskerforeninger
Hvis du plejer at fiske nogle bestemte
steder, hvor der kræves fiskekort – eller
hvis du fisker meget fra båd – kan det
betale sig, at melde sig ind i den lystfiskerforening, der har fiskeretten til stedet. Mange foreninger har også både,
som medlemmerne frit kan benytte.

Denne folder fortæller om mulighederne for at fiske fra stranden og
i udvalgte søer og vandløb i Københavns vestegn.
Hvis du har det lovpligtige fisketegn, er fiskeriet nogle steder gratis.
Andre steder skal du for beskedne
midler købe fiskekort, eller du kan
melde dig ind i en af de mange lokale lystfiskerforeninger.

Lystfiskeren deler glæden ved at
opleve naturen med mange andre.
Derfor er det vigtigt, at du som lystfisker tager hensyn til dyre- og plantelivet, og at du viser omtanke over
for andre, der færdes i naturen.
God fisketur – eller som lystfiskere
plejer at sige: "…knæk og bræk!"

Du kan få oplysninger om de lokale
lystfiskerforeninger hos foreningernes
fællesorganisationer. Der findes to
fællesorganisationer:
Fiskeringen: www.fiskeringen.dk, telefon: 7025 9966.
Sjællandske Sports- og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg (SU):
www.fiskeren.dk, telefon: 3969 0150.
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I Københavns Amt er der gode
muligheder for lystfiskeri. Der er fint
fiskeri langs strandene nord og syd
for hovedstaden. Også i de større
og mindre søer kan lystfiskere få en
dejlig naturoplevelse – og mærke
spændingen når fisken bider på
krogen. Den første fisketur bliver
sjældent den sidste!

To flotte aborrer fra Store Vejleå.
Bækørred
Mindstemål: 30 cm.
Fredningstid: 16. november – 15. januar.

Mindstemål og fredningstider
For fiskeriet efter en del fiskearter gælder
følgende regler for mindstemål og fredningstider:

Havørred
Mindstemål: 40 cm.
Fredningstid: 16. november – 15. januar.
I saltvand gælder fredningsperioden kun
for farvede fisk, dvs. fisk i yngledragt.
Hvis du fanger en farvet fisk, skal den
straks genudsættes.

Aborre
Mindstemål: 20 cm i saltvand. Der er
ikke mindstemål i ferskvand.
Fredningstid: Ingen.
Gedde
Mindstemål: 60 cm i saltvand og 40 cm
i ferskvand.
Fredningstid: 1. april – 30. April.

Skalle, Rimte, Brasen og Suder
Der er ikke mindstemål og fredningstid.
Vær opmærksom på, at de enkelte lystfiskerforeninger kan have særlige regler for
mindstemål og fredningstider på de enkelte fiskesteder.

Gulål
Mindstemål: 35,5 cm i saltvand og 45
cm i ferskvand.
Fredningstid: Ingen.

Gode råd
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Fisk genudsættes bedst ved skånsomt at
fjerne krogen under vand og lade fisken
slippe væk. Hvis en fisk tages op af vandet med tørre hænder kan den miste
skæl, eller dens slimlag kan tage skade.
Brug et fangstnet, når fisken skal på land
eller op i båden.

...vil de bide i dag?

Fanger du flere store fisk, end du kan spise, er det god lystfiskermoral at sætte
nogle af dem ud igen. Det tager mange år
for en fisk at vokse sig stor. De mindre
fisk vil også være der året efter.
Husk altid at tage kasserede fiskeliner
og kroge med dig. Fugle, specielt ænder
og måger, kan blive viklet ind i efterladte
fiskeliner.

Gode fiskesteder
1 Vallensbæk Mose
I/S Vallensbæk Mose er ejet af Albertslund-, Høje-Taastrup-, Ishøj- og Vallensbæk Kommuner.
På www.vaellensbaekmose.dk kan man
hente en flot pjece (pdf ), med kort over
området.
I Vallensbæk Mose ligger Tueholm Sø og
Vallensbæk Sø på hver sin side af Holbækmotorvejen. Søerne, der er anlagt
som kunstige regnvandsbassiner for
motorvejen, har en middeldybde på 1,2
meter.

har du mulighed for at fiske i åen på et
dagkort.

har fiskekort til én af SU’s medlemsforeninger. Dateret fangstrapport skal medbringes. Fiskeri er forbudt i perioden 1.
marts til 30. april. Øvrige regler kan
læses på SU’s hjemmeside.
I Brøndby- og Rødovre Kommuner er
fiskeri ikke tilladt i voldgraven.
I den sydlige ende af Vestvolden, mellem
Holbækmotorvejen og Gammel Køge
Landevej, er der et fint fiskeri efter skaller
og aborrer. Der må ikke fiskes fra broer
og støbte voldanlæg over voldgraven.
Det er Hvidovre Sports- og Lystfiskerforening, der har fiskeretten til dette stykke.
På strækningen mellem Gammel Køge
Landevej og Holmesø i Strandparken er
fiskeriet frit.

3 Ishøj Havn
I Ishøj Havn, hvor Store Vejleå har sit
udløb, kan der være et meget fint fiskeri
efter havørred. Om vinteren, når havvandet i Køge Bugt er koldt, svømmer
mange af dem ind i det mindre salte vand
i havnen og nogle søger videre op i åen.
I Ishøj Havn kan du også fange store
aborrer og rimter.

Der er en fredningszone på 500 meter
omkring Store Vejleå's udløb fra den
16. november til den 15. Januar.
Fiskeriet i Ishøj Havn er frit. Det er dog
ikke tilladt at fiske fra lystbådehavnens
moler.

Søerne har en stor og alsidig bestand af
gedde, aborre, ål, brasen, suder, skalle og
flere karpearter. Karperne er fredet og
skal ved fangst straks genudsættes.
Når Vallensbæk Sø bruges til vandskisport, er fiskeri forbudt.
Man kan købe dagkort af Vestegnens
Sportsfiskersammenslutning, som har
fiskerettighederne i søerne. Sjællandske
Sports- og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg har også rådighed over 2 dagkort. På hjemmesiden: www.fiskeren.dk
i undermenuen Vallensbæksøerne, kan
man læse mere om salg af dagkort.

Øvrige fiskesteder i Vestegnen
Der er mange andre steder, man kan fiske
i Københavns Syd- og Vestegn. Du kan
kontakte de lokale lystfiskerforeninger
eller søge oplysninger om mulighederne
for fiskeri i den enkelte kommune. En
række kommuner har på deres hjemmeside information om hvor og hvordan,
der må lystfiskes.

4 Søerne i Strandparken
Strandparken er en 7 km lang, kunstigt
skabt strand med klitter, indsøer og 4
havne. Området ejes af I/S Strandparken, som udover de syv beliggenhedskommuner, består af Roskilde og Københavns Amter.

De store, lavvandede indsøer kan tilbyde
noget af Sjællands bedste medefiskeri,
med mange brasen, gode skaller og rimter. Søerne byder også på godt vadefiskeri
efter gedder og aborrer. Fiskeriet er lettest
tilgængeligt fra bredderne ud mod stranden. Her er vanddybden størst og vegetationen ikke så tæt.
Fiskeriet i strandparksøerne er frit.

Store Vejleå
Store Vejleå er 12 km lang og har sit udspring mellem Porsemosen og Vestskoven. Mod sit udløb ved Strandparken i
Ishøj Havn, løber den igennem Tueholm
Sø og Vallensbæk Sø. Københavns Amt
har restaureret vandløbet med slyngninger og udlægning af gydebanker, der har
gjort åen til opvækstvand for laksefisk.
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Om foråret trækker store brakvandsaborrer op i åen for at yngle. Det er ikke
ualmindeligt at fange aborrer på mere
end 1,5 kg. Aborrerne kommer sandsynligvis fra en stamme fra Tryggevælde Å,
som trækker op langs kysten til St. Vejleå.
Kun i åens nedre løb fra Gammel Køge
Landevej til åens udløb i Ishøj Havn, er
det tilladt at fiske.
Man kan købe dagkort af Ishøj Sportsfiskerklub og Vallensbæk Lystfiskerforening,
som har fiskeretten i denne del af åen.
Fiskeringen har rådighed over 3 dagkort.
Dvs. hvis du er medlem af en lystfiskerforening, der er medlem af Fiskeringen,

Skov- og Naturstyrelsen forvalter 25 % af
Danmarks søareal. For et stort antal af
skovdistrikternes store og små søer er
fiskeri stillet frit til rådighed for alle lystfiskere.
Du kan finde de enkelte steder med frit
fiskeri på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: www.skovognatur.dk
Gå ind under menuen: Ud i naturen/fiskeri/om frit lystfiskeri

5 Vestvolden
Den 14 km lange Vestvold fra Utterslev
Mose til Køge Bugt, er en del af Københavns landbefæstning fra 1892.
Vestvolden er i dag fredet og er et offentligt tilgængeligt, rekreativt område.
Selve voldgraven er 16 meter bred med
en dybde på cirka 2 meter.

I Hedeland er der mulighed for at fiske,
både i to "put and take" søer med udsatte
ørreder, i en række søer og kanaler, hvor
der er frit fiskeri.
For information om "put and take" –
kontakt Sportsfiskersammenslutningen
Hedeland, telefon: 4352 9096.
For information om fiskeri i øvrigt –
kontakt I/S Hedelands Sekretariat, telefon: 4613 6318

I den nordligste del af Vestvolden
(Københavns Kommune) kan du fange
gedder, skaller og suder.
Sjællandske Sports- og Lystfiskerforeningers
Samarbejdsudvalg (SU) har fiskerettighederne. Fiskeri er kun tilladt fra 4 afmærkede fiskepladser og kun, hvis man
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