
LOKALE LYSTFISKERKLUBBER

Der findes flere lokale foreninger og klubber med fokus på lystfiskeri i
Roskilde Kommune. De er et godt samlings- og udgangspunkt, hvis
man er ny i forhold til fiskeriet i kommunen. Her er masser af ligesinde-
de, spændende aktiviteter og et godt erfaringsgrundlag.

LOKALE 
GREJBUTIKKER

JAN OG BO’S LYSTFISKERSHOP 
Roskildevænget 2, Roskilde
www.janogbo.dk
Jan og Bo’s har et stort udvalg af
kvalitetsgrej, gode parkeringsfor-
hold og en stab af dygtige medar-
bejdere med godt lokalkendskab.

LYSTFISKERHJØRNET
Algade 35, Roskilde 
www.lystfiskerhjoernet.dk
Lystfiskerhjørnet ligger centralt
placeret i Roskilde by og er leve-
randør til den prisbevidste lystfi-
sker. Butikken har et stort udvalg af
fiskegrej og yder desuden prisga-
ranti på deres produkter.

ROSKILDE OG OMEGNS LYSTFISKERKLUB
www.rolk.dk

ROSKILDE SPORTSFISKERKLUB 
www.rsk64.dk 

GUNDSØ SPORTSFISKERFORENING
www.g-s-f.dk/

KYSTFISKERI  

Roskilde Kommune råder over

noget af Danmarks bedste kystfi-

skeri. Roskilde Fjord byder på et

fantastisk fiskeri efter havørreder

året igennem, men her er også

mange andre spændende fisk at få

på krogen. I sæsonen er der mas-

ser af hornfisk, sild, makrel og flad-

fisk, og i fjordens sydligste ende

ved Kattinge Vig og Herslev Bugt

er der sågar aborre og sandart.

Fjorden, som er godt skærmet i

forhold til vinden, egner sig fint til

båd- og kajakfiskeri, men den er

også perfekt til vadefiskeri.  

PUT AND
TAKE-FISKERI

Nogle af Danmarks allerbedste og

mest velrenommerede put & take-

søer ligger i Roskilde Kommune.

Put & Take-fiskeri stiller ikke de

store krav til hverken erfaring eller

udstyr, og selv som begynder har

man gode muligheder for at fange

nogle flotte fisk. 

Har du brug for en fiskeguide, 

så tjek

http://fishingzealand.dk/

planlaeg-din-fisketur/fiskeguider/

GOD STIL VED VANDET
Når du færdes ved vandet med fiskeri
for øje, gælder både en masse skrev-
ne og uskrevne regler. 

FISKETEGN
Er du mellem 18 og 65 år, er et gyldigt
fisketegn påkrævet. Fisketegnet giver
ret til at fiske i både ferskvand og salt-
vand. Et lystfiskertegn koster 185 kr.
for et år, 130 kr. for en uge og 40 kr.
for en dag, og pengene fra salget går
til bestandspleje og udsætningsar-
bejde. Du kan købe dit fisketegn på
posthuset, i udvalgte grejbutikker
samt online: www.fisketegn.dk

FREDNINGSZONER/
-TIDER
For at værne bedst muligt om
Roskilde Kommunes fiskevande er
der indført fredningszoner og fred-
ningstider. Eksempelvis er der sæson-
bestemte og helårlige fredningszo-
ner ved hovedparten af alle åmundin-
ger for at sikre havørreden fri passage
i forbindelse med gydevandringen.
Fredningszonebestemmelserne fin-
des på Naturstyrelsens hjemmeside: 
http://naturerhverv.dk/fiskeri/lyst-
og-fritidsfiskeri/fredningsbaelter/ 

GRUNDREGLERNE

Odsherred

Roskilde

Møn

Vestsjælland

Lolland Falster

LÆS MERE:

Fishing Zealand: www.fishingzealand.dk

Grøn Blå Strategi: www.roskilde.dk/groenblaa

Overnatning og attraktioner: www.visitroskilde.dk

Ruter og faciliteter i det åbne land: www.friluftsguiden.dk

Arrangementer i Roskilde: www.roskilde.dk/roskildelive

SAMARBEJDE OM 
BÆREDYGTIGT
LYSTFISKERI PÅ
SJÆLLAND

Denne folder er udgivet i et samarbejde mellem Fishing Zealand og
Roskilde Kommune.

Fishing Zealand et er samarbejde imellem Danmarks Sportsfiskerforbund,
kommuner på Sjælland, virksomheder, turistorganisationer, guidevirk-
somheder samt frivillige lystfiskere. Formålet med Fishing Zealand er at
fremme lystfiskerturismen på Sjælland, udvikle det lokale erhvervsliv og
ikke mindst at gavne miljøet, fiskevandene og lystfiskerne.

Roskilde Kommune arbejder med ”Grøn Blå Strategi for Roskilde
Kommune” for at udvikle de grønne og blå områder i Roskilde Kommune
med fokus på natur, sundhed, oplevelser samt erhverv og økonomi.

ZEALAND
FISHING

NEDFALDSFISK
Hjemtagning af nedgængere og far-
vede ørreder, der fanges uden for
fredningsperioden, er et ophedet
emne, som de fleste har en holdning
til. Beslutningen er op til den enkelte
lystfisker, så brug din sunde fornuft -
og overvej eventuelt at skåne de fisk,
som er på vej op i åerne for at gyde. 

Se mere på 
fishingzealand.dk/baeredygtigt-
lystfiskeri/god-stil-ved-vandet/

Ét af Fishing Zealands hovedfor-
mål i Roskilde Kommune er at
sikre et godt vandmiljø, stabile
fiskebestande og øget fokus på
lystfiskerturisme. Derfor arbejder
Fishing Zealand tæt  sammen
med lokale aktører – blandt andet
Roskilde og Omegns Lystfisker
Klub (www.rolk.dk). Desuden vil
Fishing Zealand være en vigtig del

VANDPLEJE, BÆREDYGTIGHED OG FISKETURISME

Havørred er totalfredet i fersk-
vand fra 16.november til
15.januar, mens fredningen af
havørred i saltvand udelukkende
gælder farvede, gydemodne fisk
i samme periode. 
Gedden er fredet fra 1.april til
30. april.

■

■

Fisk aldrig uden tilladelse. De
gældende regler findes på
Naturstyrelsens hjemmeside, 
på Retsinformation.dk og på
Randzoner.dk

Skån naturen mest muligt, fær-
des  via etablerede stier, og ryd
op efter dig selv. 

Behandl din fangst med behørig
respekt, og udvis mådehold.

Udvis alment hensyn i forhold
til andre mennesker – inklusive
medfiskere, der færdes ved 
vandene.

■

■

■

■

Mindstemålene for de mest populære sportsfisk er som følger: 
Havørred 40 cm, gedde 60 cm, aborre 20 cm. 

De resterende mindstemål findes på naturstyrelsen.dk

af kommende projekter ved hen-
holdsvis Hove og Langvad Å.
Roskilde Kommune er også meget
engageret i at aktivere børn og unge
i naturen. I samarbejde med Fishing
Zealand og lokale kræfter arrange-
res der løbende forskellige fisketure
og aktiviteter for børn og unge. Se
mere om disse på 
www.fishingzealand.dk

Lystfiskeri i Roskilde
FISKEGUIDE

ZEALAND
FISHING



1. JYLLINGE NORD

finder man for ender af Osvej Vest.
Her ligger der en lille offentlig par-
keringsplads, hvor man kan holde –
og ret ud for den kan man påbegyn-
de sit fiskeri. Mod nord skal man
være opmærksom på frednings-
bæltet ved Værebro Å, og så skal
man huske waders. Det er en klar
fordel at kunne vade lidt ud over
dette relativt lavvandede kyst-
stræk.
N55.7750 E12.0876

2. JYLLINGE HOLME

er en spændende plads lige nord for
Jyllinges gamle fiskehavn. Her kan
man fiske ud mod en relativt dyb
rende, hvor der særligt i vandven-
dingerne kan være fine havørreder
at fange. Pladsen fisker også godt i
sommermånederne fra maj og
frem, hvor hornfiskene gør deres
indtog i fjorden.
N55.7538 E12.1006

OVERSIGT OVER FISKEPLADSERNE I ROSKILDE

3. JYLLINGE
LYSTBÅDEHAVN

danner rammen om noget fint og
ukompliceret fiskeri hele året igen-
nem. Herfra kan man fiske
havørred, hornfisk og fladfisk – og
det kan alt sammen gøres mageligt
fra høfderne. Særlig spændende er
området omkring indsejlingen til
havnen. Her kan man nemlig fiske
ud over sejlrenden.
N55.7449 E12.0966

4. ODDESTENEN

er en spændende kystplads, der
særligt i efteråret kan byde på noget
virkelig fint fiskeri. Det kræver en
god gåtur ad Fjordstien fra hovedve-
jen at nå derned, men gåturen kan
sagtens anbefales. Selve odden er
utrolig spændende, men man kan
også fiske østover mod en større
bugt, hvor der i perioder findes en
ophobning af havørreder. Odden
byder til gengæld på et spændende

dybdefald, hvor man kan nå ud over
bælter af ålegræs og spredte muslin-
gebanker. 
N55.7301 E12.1069 

5. SALVADPARKEN

er et kyststræk lige syd for udløbet af
Hove Å. Man parkerer lige nord for
åens udløb, og herfra kan man krydse
en bro og følge kysten de reglemen-
terede 500 meter sydover, så man når
uden for Hove Ås fredningsbælte. Her
er et rigtig fint fiskeri efter fourage-
rende ørreder, og bundforholdene er
dejligt afvekslende med muslinge-
banker, ålegræs, sand og sten. Man
kan fiske hele strækket sydover, men
man skal være opmærksom på det
helårlige fredningsbælte ved Mag-
lemose Å. 
N55.7156 E12.1019

6. BOLUND

er en plads som er temmelig svær at

overse. Kommer man kørende fra
Roskilde ad hovedvej E6, vil man kort
efter Risø kunne se en mærkværdig
halvø ude i fjorden. Her er også en lille
parkeringsplads, og parkerer man her,
kan man følge en lille tange ud til selve
halvøen. Man kan fiske hele vejen
rundt om halvøen, men særligt ydersi-
den og sydsiden er oplagte. Her er der
masser af store sten, fin bundvækst og
derudover mulighed for at finde læ. 
N55.7038, E12.0970

7. VEDDELEV HAVN

byder i sommerhalvåret på fint fiskeri
efter fladfisk og hornfisk. Man parke-
rer på havnens offentlige parkerings-
pladser, og fiskeriet foregår fra sten-
høfderne yderst. Herfra kan man nå
ud over relativt dybt vand, hvor horn-
fiskene trækker forbi fra maj til juli.
Fladfiskene findes lige omkring indsej-
lingen til havnen og langs med den
sandede dybdekurve mod nord.

N55.6787, E12.0681
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PUT & TAKE

12. ØRSTED FISK & 
GOLF

er en af de mest populære søer i
Danmark, et smukt 200.000 m2

familievenligt område. 3 genskab-
te søer omkranset af 2 Pay & Play
Golfbaner. Danmarks største Put &
Take ørred på15,3 kg er fanget her.
Du kan også fange stør på over 20
kg. Der er daglig udsætning fra
eget tilvænnings-/opbevaringssan-
læg. Campingplads og hytter
direkte til søerne. Grejshop, grill,
toiletter og baderum. 
www.fisk-golf.dk

13. ROSKILDE 
FISKELAND

består af to rummelige søer med
op til 14 meter dybt og tempereret
vand. Dette gør, at fiskene ikke bli-
ver sløve i sommervarmen. Om
sommeren sættes der fisk ud hver
weekend (ørreder såvel som stør),
og om vinteren holder pumper den
mindste af søerne isfri, så der kan
fiskes hele året rundt. 
Yderligere informationer kan fin-
ders på www.fiskeland.dk. 

14. HOVE PUT & TAKE

er Sjællands ældste og største
fiskesø. Søen, der tidligere var en
kalkgrav, byder på relativt dybt og
krystalklart vand. Ørrederne i søen
varierer fra 1-8 kilo, og her er desu-
den mulighed for at fange karpe,
suder og stør. Ud over et godt
fiskeri i hyggelige omgivelser byder
Hove Put and Take på en velassor-
teret grejbutik, hvor man foruden
grej, mad og drikke også kan få
gode råd om fiskeriet i søen.
Yderligere informationer kan fin-
des på: www.hoveputandtake.dk. 

15. SIMONS PUT &   
TAKE

er en af Sjællands mest velbesøgte
fiskesøer. Den ligger i naturskønne
omgivelser nær Gundsømagle
nord for Roskilde, og her er man
storleverandør af flotte ørredfang-
ster. Simons Put and Take har spe-
cialiseret sig i rekordstore ørreder
(både regnbueørreder, guldørre-
der og bækørreder), og der sættes
fisk ud med jævne mellemrum.
Hos Simons Put and Take er der
også en børnesø for de allermind-
ste. Flere informationer kan findes
her: www.simonsputandtake.dk 

16. HIMMELEV-
SØERNE

Himmelev søerne finder man
umiddelbart nord for Roskilde by.
Det er en række søer, som har fun-
det deres leje i en tidligere grus-
grav, og her er der et fint fiskeri
efter blandt andet gedder, aborre,
skaller og karper. Særligt medefi-
skeriet efter skaller – som er søer-
nes mest dominerende art – kan
være underholdende, og det fore-
går typisk med agnfiskede majs,
maddiker eller orm. Der er frit
fiskeri i de to sydligste af søerne, og
til disse er der adgang via Herre-
gårdsvej ved Himmelev Rideklub.

Sydlige sø:
N55.6631 E12.1193

Nordlige sø:
N55.6679 E12.1198

8. SØNDERØ

ligger syd for Veddelev Camping,
hvor der er parkeringsmulighed.
Sønderø afgræsses af kvæg.
Adgang igennem stenter ind i fol-
den. Her finder man et kyststræk
med afvekslende bundforhold og
et solidt fødegrundlag for havørre-
den. Østpå finder man en stor,
lavvandet vig, men umiddelbart
inden vigen er der nogle gode
dybe partier, som særligt i foråret
og efteråret kan have en voldsom
tiltrækningskraft på havørreder-
ne.
N55.6697 E12.0847

9. SANKT HANS 
BUGTEN

er en rigtig god forårsplads, som
man kan finde ved at parkere ved
Sankt Hans Hospitalet. Herfra kan
man fiske nordover på et stræk,
som er kendetegnet ved typisk
halvblød fjordbund og spredte
muslingebanker. Pladsen egner sig
fortrinligt til fluefiskeri, og særligt
når vandet i det tidlige forår bliver
varmet en anelse op, kan man
finde stimer at fødesøgende fisk
på helt lavt vand.
N55.6615 E12.0578

10. LERSKRÆNTEN

finder man efter en rask gåtur ned
gennem Boserup Skov. Her møder
man en stor bugt, som særligt i
vintermånederne kan holde sti-
mer af blanke havørreder. I efte-
råret kommer mange fisk forbi
pladsen på vej til gydning, og her
kan man støde på nogle rigtig
store individer, men med chance
for farvede fisk. Hele bugten byder
på afvekslende bundforhold, og
fiskene findes som regel lige på
kanten af sandbunden og de grø-
defyldte bælter udefter. Selve ler-
skrænten finder man udefter mod
øst, og herfra og videre nordover
er der dybere vand med en mere
stenet bund, der samtidig byder
på fine, spredte muslingerev. 
N55.6694 E12.0322

11. KATTINGE VIG

er en af Roskilde Fjords mest
besøgte pladser, og det er ikke
uden grund. Nemmest er det at
parkere ved Kattinge Værket og
derfra bevæge sig igennem sko-
ven nordøstover, så man når uden
for fredningsbæltet ved Kornerup
Ås udløb. Herfra kan man fiske øst-
over, og særligt i vinterperioden
og om efteråret er der gode chan-
cer for at løbe ind i en stor fisk.
Koncentrer især indsatsen om-
kring dybdekurverne udefter!
N55.6709 E12.0169
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