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8. Klintholm Havn. Havørred, hornfisk, fladfisk, ål og aborre
i havnen
Forår og efterår fiskes der efter havørred og fra starten af
maj er der hornfisk. Der fiskes fra Klintholm Havn mod øst til
Møns Fyr. Her er lavvandet og vadning er nødvendig. Fra
Klintholm Havn kan der fiskes ål aften og nat med bundmedede regnorm. Waders kan ikke undværes til fiskeri efter
hornfisk og havørred. Vejrforhold: Bedst er en ikke for kraftig søndenvind.
9. Hvide Klint ved Hjelm. Havørred
En god forårsplads, for tobiserne kommer helt ind under
land, og de er jo på menukortet hos havørrederne. Gode
muligheder for store havørreder. Området har flere dybe huller med 3 - 4 m. vand bare 10 - 12 m. fra kysten. Affisk disse
grundigt. Waders er ikke nødvendige.
Vejrforhold: Der kræves relativt stille vejr for at nå et godt
resultat.
10. Rytzebæk. Havørred og hornfisk
For havørreder bedst forår og efterår. Der fiskes fra Hjelm
Kobbel mod vest langs Fanefjordskoven. Her begynder et
rev 80 - 100 m. ude. Vad forsigtigt - der er lumske huller i
revet, og samtidig vades der på dybt vand. Waders kan ikke
undværes.
Vejrforhold: Der kræves relativt stille vejr og vestlig vind er
ikke god, idet ålegræs driver langs kysten.
11. Mads´s Klint. Havørred og hornfisk
Fiskeriet er godt hele året, men topper forår, efterår og vinter. Fra starten af maj er der også hornfisk. Der fiskes fra
Slotshave mod vest til Trævænge. Denne lokalitet er den sidste af de 3 toppladser på Møn. Der er dybt vand helt ind
under land og sammen med den stærke strøm fra Grønsund
er det oplagt at bruge buldo med sildestykker til hornfiskeriet, da strømmen vil være med til at afsøge et stort område.
Det har vist sig at havørred også er glad for sildestykker.
Waders er en fordel men kan undværes.
Vejrforhold: Pladsen er meget følsom for pålandsvind og
vestenvind medfører drivende ålegræs, så bedst er det i relativt stille vejr.
12. Hårbølle Pynt. Havørred og hornfisk
For havørred er det forår og efterår, men specielt om efteråret, når stimer af sild står i Grønsund. Så er der hugvillige
havørreder i området. Fra starten af maj er der hornfisk. Der
fiskes fra campingpladsen hen langs skansen og rundt om
hjørnet til Hårbølle stenhavn. Der kan kastes ud over 10-15 m
vand. Fiskene står oftest i strømskellet og til hornfiskeriet vil
buldo med sildestykker være et godt valg. Waders vil være
en fordel, men kan undværes.
Vejrforhold: Denne plads er ikke så afhængig af vinden som
af strømmen. Hvis strømmen er for stærk, er der store
mængder drivende ålegræs.

14. Vesterskov, Bogø. Havørred, hornfisk, regnbueørred og torsk
God om efteråret for havørred, når stimer af sild står
i Grønsund. Der er også mulighed for at fange undslupne regnbueørreder fra det nærliggende havbrug.
Fra midten af maj er der hornfisk. I det sene efterår er
der torsk. Her kan fiskes på en 1,5 km. lang
strækning. Der er dybt vand helt ind under land og
mulighed for at kaste ud over 20 - 25 m. vand, hvilket
er en fordel ved torskefiskeri. For fiskeri efter regnbue-ørred kan anbefales buldo med regnorm. Waders
er unødvendige. Vejrforhold: Pladsen er mere påvirket at strøm end af vind. Sydgående strøm siges at
være bedst.
15. Farø vest. Havørred, hornfisk og regnbueørred
Her er der fisk året rundt, med højsæson i efteråret.
Her fiskes fra broen og nordover til 200-300 m. før
lavbroen. Bunden er meget varieret med sten og ålegræs. Dybden er 2 - 3 m. næsten helt ind, så affisk
området inden du starter vadningen. Også her trækker undslupne regnbueørreder rundt, så prøv buldo
med flue eller regnorm. Waders er en fordel, men kan
undværes. Vejrforhold: Hård pålandsvind er ikke god.
Absolut en god fiskeplads - især hvis der er uklart
vand omkring Møn.
16. Storstrømmen. Havørred, hornfisk, sild, torsk
I vinterperioden fiskes fortrinsvis torsk, men så fra
midten af maj kommer hornfisken. I det sene efterår
er det igen torsk og havørred, samt evt. regnbueørreder. Vejrforhold: Storstrømmens fangstforhold er
meget påvirket af vind og strømforhold, men sydgående strøm og svag vind anbefales.

Sommerfiskeri:
I juni, juli og august er det muligt at fiske efter fladisk,
hvor der er sandbund. Desværre findes der så godt
som ingen sandorme langs de mønske kyster, men
med en "bundrik", rejer, sildestykker eller kunstig agn
er det også muligt at få de "skævmundede" i tale.
Et fiskeri der er i stærk udvikling er fluefiskeriet fra
kysten. Der kan fiskes med almindelig spinnegrej,
buldo- eller bobbardoflåd og et lille udvalg af kystfluer/rørfluer. Med held kan man fiske efter de blanke
havørreder selv i de "varme" måneder, bedst tidlig om
morgen eller en sent aften, hvor fiskene kommer tættest på kysten. Waders kan anbefales, dog er det
også muligt at fiske direkte fra kysten.

13. Bogødæmningen. Havørred, hornfisk, brakvandsgedder og aborre
Gode fiskemuligheder året rundt. Vær venlig at bruge Ppladsen på Møn-siden. Brug fluer, rejer, regnorm eller blink.
Waders er unødvendige. Vejrforhold: Stille vejr.

Denne tryksag er “Svanemærket”.
Svanemærket er garantien for, at tryksagen gennem
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Kystfiskeri er noget helt særligt på Møn – først og fremmest ved Møns Klint. I disse unikke omgivelser er der tit
gode chancer for at fange den smukke sølvblanke havørred. Men også på andre kyststrækninger kan der
laves en god fangst. Denne folder viser rundt på de mønske fiskekyster og giver samtidig god råd om udstyr og
forholdene. Også "put & take" er sagen på Møn og en
fisketur med båd kan også lade sig gøre.
Knæk og bræk.
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Fisketurbåd/
Lystfisketur
Min. 3 pers. & max. 5 pers.
Afgang efter aftale.
Afgangshavn:
Vordingborg Sydhavn

Fisketure i Østersøen
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Møns Fyr

Fisketegn
Der kræves fisketegn ved alt lystfiskeri i Danmark.
Fisketegn købes på landets posthuse og turistbureauer. Pris: 25,- kr./dagkort,
75,- kr./ ugekort,
100,- kr. årskort.
Krav om statsligt fisketegn gælder for
personer fra 18-67 år.
Desuden kræves der
normalt også fiskekort i private vande.

BLINK – PIRK – SPINNERE
over 200 forskellige

Havstænger kan lejes.
I roligt vejr fiskes ved et vrag
efter torsk og sej.

KLINTHOLM HAVN

STEGE HAVN

Udstyr til sø- og
kystfiskeri

Udstyr til sø- og
kystfiskeri

6 stk.

Fritvalg

10000
®

Hans Erik Hougaard
Booking & info 2174 6706

Sejlkutteren Discovery
Booking/ Info: 2140 4181

P A R T N E R
OL SPORT, STOREGADE 63, 4780 STEGE
Telefon 55 81 44 42, E-MAIL:olsport@worldonline.dk

Møns Tømmerhandel

Støvvasen 2, Stege
Tel. 5581 5006
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1. Nyord-broen. Aborre, fladfisk, ørred og ål
Bedst om sommeren. Vejrforhold: Stille vejr er bedst.
2. Fredskov ved Nordfeld. Havørred og hornfisk
For trækkende havørreder er det bedst om foråret, men fra
begyndelsen af maj er der også mulighed for at fange
hornfisk. Start fiskeriet ved Davrehøj, og fisk mod øst. Her
er der lavvandet og mulighed for at fange mindre havørreder på ca. 1 - 2 kg. med spinnegrej. Waders er en nødvendighed. Vejrforhold: Nordlige vinde er ikke godt, da det gør
vandet uklart.
3. Pomlerende. Havørred
Her er godt at fiske efter havørreder hele året. I sommertiden dog bedst morgen, aften og nat. Denne fiskeplads
anses for en af de 3 bedste på Møn. Der fiskes til begge
sider, men ikke mindst mod Brunhoved. Prøv med langtkastende kyst-woblere/ blink. Waders er en fordel.
Vejrforhold: Det gælder her som for resten af de østvendte lokaliteter på Møn, at pålandsvind giver kridt i vandet og
dermed uklart vand.
4. Hellehavn Nakke. Havørred og hornfisk
Bedst forår og efterår, men hvis vinteren er mild, er det
også en god vinterplads. Her er fanget fisk på 4 – 5 kg og
mere. På denne plads er der altid fisk, og pladsen hører til
blandt de absolut bedste. Bunden er meget varieret med
kridtpynter, som hvis man vader kan affiskes på begge
sider. Fra maj er der mange hornfisk. Waders er en nødvendighed. Vejrforhold: Undgå for kraftig pålandsvind.
Sydlige svage vinde er bedst.
5. Liselund. Havørred
Bedst forår og efterår. Der er dybt vand helt ind under land
og det er derfor muligt at fiske uden brug af waders. Et virkelig godt træk går fra Liselund og 1 km. sydpå. Waders
kan undværes, men er nyttige.
Vejrforhold: Den bedste vind er let søndenvind, dårligst er
østenvind.
6. Store Klint. Havørred og torsk
Bedst forår og efterår for havørred. Torsk bedst i vinterhalvåret.Strækningen nordpå fra Store Klint mod Lille Klint
er godt ørredvand. Bunden er meget stenet, og der er dybt
vand helt ind under land. Torskefiskeri bør forsøges med
bundmede. Waders er nyttige. Vejrforhold: Tit ødelægges
fiskeriet af vinden. Dårligst er østenvind, der giver kridt i
vandet. Hvis vejret er perfekt, og det vil her sige søndenvind, så er her virkelig gode chancer for en stor ørred.
7. Møns Fyr. Havørred og hornfisk
Bedst forår og efterår, men resten af årets måneder giver
også fisk. Bedst morgen, aften og nat. Fra starten af maj
passerer en del hornfisk strækningen, og denne lokalitet
regnes blandt de bedste 3 på Møn. Der kan vades sikkert
og man kan nå et godt stykke ud fra kysten, hvor store sten
afløses af områder med blæretang. Nord for Fyret strækker
et rev sig ud, og her kan vades 100 - 150 m ud med stor
forsigtighed og vadestav. Pas på færgedønninger, der kan
slå en mand omkuld. Dette rev er besværet værd og giver
næsten altid fisk. Waders kan ikke undværes.
Vejrforhold: Det kræves at det har været vindstille i 2 - 3
dage før pladsen er fiskbar og den mest foretrukne vindretning er en let søndenvind.

