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SILD
Sildefiskeriet starter i fjordmundingerne ca. midt i april
og holder på til ca. midt i maj-juni hvor hornfiskene
tager over. Silde og hornfiskeriet er en veritabel
folkefest og egner sig godt til børn og unge.
Sild fanges let ved Thorsminde, Hvidesande, Oddesund
og lignende steder. Ved Oddesund er fiskeri fra båd det
sikreste, Fiskeri fra bredden kræver godt langt 
kastende
grej der kan sende en pirk med tilhørende sildeforfang
ud over sildestimerne. Det vil sige kast på 60-80m.
Alternativt kan der fiskes fra Oddesund broen, hvor
man skal tage sig i agt for bilister og andre trafikanter,
der opstår desværre jævnligt farlige situationer, så pas 
på.

Kyst/ havnekaj: Kraftig langt kastende spinnegrej
sildeforfang og pirke / synk 20-60 gram
Bro/ båd: spinnegrej sildeforfang og pirke / synk 20-60
gram.

Advarsel:
Der går let blodrus i fiskeriet, når fiskene er så lette at
fange, som sild tit er, derfor er det en god ide at have
et billede af hvor mange fisk man vil have med hjem 
inden fiskeriet påbegyndes.



HORNFISK
Hornfisk er pseudonym med høj sol og forsommer.
Hornfiskene trækker mod de indre danske farvande i
maj for at gyde. Hornfiskene fanges fra pynter, odder
og åbne kyster hvor de tit ses cirkle omkring i leg.
Hornfisk kan fanges på alt fra flue, blink, wobblere og
sildestrimler. Går du kun efter hornfisk kan du vælge
at fiske med silke krogen, der er silke lykker der
fæstner sig til de små tænder i hornfiskens næb når
den bider om lykkerne.

Advarsel:
Der går let blodrus i fiskeriet, når fiskene er så lette
at fange, som hornfisk tit er, derfor er det godt at
vide hvor mange fisk man vil have med hjem inden
fiskeriet påbegyndes. 



MAKREL
Makrelfiskeri er kulminationen af den danske
sommer og fiskeriet er bedst i juli og august.
Der er ikke nogen deciderede regler, men har
der været østenvind i tre dage, begynder
forholdene at være optimale for fiskeri efter
makrel langs den Jyske vestkyst.
Makrelfiskeri er godt fiskeri for familien.
Makrel er ikke kræsen og den fiskes med
sildelignende pirke/blink og evt. makrel forfang.
Langt kastende spinnegrej er at fortrække. Er
der langt mellem makrellerne kan lange kast og
varieret fiskeri være det der giver bonus.
En god ide er at medbringe en frostbox med is
til at holde fisken frisk og forfriskningerne
kølige. Et langskaftet fangstnet kan være godt
til landing på høfderne. Makrelfiskeren vil fra tid
til anden fange andre arter som havørred,
hornfisk, havbars, hestemakrel, stavsild, torsk,
sej mm.
Man kan også booke makrelture ved mange
turbåde.

Advarsel:
Der går let blodrus i fiskeriet, når fiskene er så
lette at fange, som makrel tit er, derfor er det
godt at vide hvor mange fisk man vil have med
hjem inden fiskeriet påbegyndes. 
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HAVBARS
Havbarsen er efterhånden så tilpas 
hyppig
langs vestkysten at det giver mening at 
gå
målret efter denne smukke og 
velsmagende
fisk, der er mange rapporter om Havbars 
og de
fanges på næsten alt fra sandorm og
bundsnøre, til lette blink der fiskes 
varieret og
gerne dybt, det vigtigste er at være på 
rette
sted til rette tid, samt at fiske varieret.
Har man båd er nordsiden af havmolen i 



HAVØRRED
Havørreden findes overalt langs Limfjordens
kyster, der kan fanges havørreder hele året
dog er fiskeriet bedst forår og efterår.
I Limfjorden fiskes havørreden fra kysten,
båd mm. Havørreden fiskes med flue,
bombada og spin.
Havørreden er beskyttet af et mindstemål
på 40 cm og farvede fisk er fredet fra 16.
november til 15. januar. Derudover gælder
en række fredningszoner. Læs mere på:
http://fredning.fd.dk/
I Limfjordens vestlige dele går havørreden
tæt på land, så det kan godt betale sig at
fiske det kystnære vand godt af inden man
vader ud.
Typiske spinne agn er Stripper hvid, Goby,
Gladsax oliven/sølv 16-20-27 gr. Møresilda i
kobber gør sig godt på de lave
muslingebanker ved Ejsingholm om
efteråret.



HAVØRRED
Tekst og foto: Jacob Rasmussen.
Limfjorden egner sig fint til fiskeri fra båd,
flydering og kajak. Særligt båd og kajak
giver en bevægelses frihed, som letter skift
mellem pladserne. Fiskeri fra flydering har
sine begrænsninger og kræver i nogle
områder lokalt kendskab.
Limfjorden har et utal af fiskepladser. Der er
stor variation i bunden hvor der findes alt
fra blød fjordbund til større stenrev. I nogle
områder er der stærke strømme med dybt
vand helt under land, mens der i andre
områder er lavt vand over større arealer.
Hvor indsatsen sættes ind er vist en
smagssag.
Fiskeriet fra båd kan ske på forskellige
måder. Der kan drives langs render og
skrænter, ankeret kan smides strategiske
steder eller båden kan trækkes på land.
Særligt øst for Oddesund broen findes der
mange pladser som egner sig til fiskeri fra
vandsiden. De mange vige, bugter, rev og
øer byder på varieret bund med mulighed
for unikke oplevelser. Der skal udvises
forsigtighed under sejlads på Limfjorden, da
de mange rev ofte snyder. Derfor anbefales
brug af søkort eller kortplotter.
Der er mange vandløb som munder ud i
Limfjorden. Disse kan være svære at se fra
vandsiden. Undersøg derfor nøje, hvor der
er fredningszoner.
Læs mere på http://fredning.fd.dk/



HAVFISKERI
Har man lyst til havfiskeri er der gode muligheder 
med de mange turbåde der sejler ud fra de Vestjyske 
havne.
Flere både har grej man kan leje til rimelige penge 
hvis man ikke lige har selv.
Hovedfangsten er torsk, men det er altid spændende 
hvad der hugger på i dybet. Billederne er fra en tur 
med MS Bodil en majdag i drømme vejr.
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Limfjorden rummer en god havørred bestand, og der kan
fiskes blankfisk næsten hele året. Vi tilbyder ture med
erfarne fisker, der har fingeren på fiskeriets puls lige nu.

Der er aldrig garanti for fangst, men der er garanti for at
nogle af Limfjordens mest ihærdige og dygtige lystfiskere,
indvier dig i deres hemmeligheder om Havørreden i
Limfjorden.

Fiskeren skal være i besiddelse af langt kastende
spinnestang og passende blink/wobblere i 6 - 16 gr. eller
fluestang klasse 5-8, et passende sortiment af kystfluer
samt vaders og en til årstiden passende beklædning.

Der kan bookes 2-5 mand pr. guide
Pris pr. deltager 250 kr.
I juli, august og september kan arrangementet afhængig 
af vind og vejr, ændres til jagt på den eftertragtede 
Havbars.

GUIDER


