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S  jøørretfiske er nærmest som en nasjonalsport 

å regne i Danmark, og ikke uten grunn. Det 

finnes enormt mange gode sjøørretplasser, 

og med en haug småøyer er det alltid mulig å 

finne en fiskeplass uansett hvilken retning det blåser fra. 

Infrastrukturen er også veldig god, så det er enkelt å 

flytte seg mellom ulike steder.

Snittstørrelsen på fisken varierer veldig fra sted 

til sted, og avhengig av tida på året. Nord på Sjælland 

er snittstørrelsen mellom 35 og 45 cm, men det er 

også mange steder der snittet ligger på 45 til 55 cm. 

Men uansett snittstørrelse er det alltid mulig å fange 

langt større fisk. De fleste steder er fisk på 3 kg å anse 

som pen fisk, og fisk over 5 kg må du regne med å 

jobbe litt for å få. Hvert år fanges det fisk rundt 10 kg i 

danske farvann.

Det er deilig å være norsk…

Sju sikre

Litt basis
kunnskap
Det er ikke vanskelig å lykkes som 

sjøørretfisker i Danmark, iallfall ikke 

om du fisker på rett sted til rett tid. Litt 

basiskunnskap er derfor lurt.

Tidlig på året, i januar og februar, 

kan det være vrient å finne fisk langs 

kysten. Flesteparten befinner seg 

nemlig fortsatt på elva.  Men får du 

først fisk, er de som regel fantastisk 

flotte; sølvskimrende med løse skjell. 

Dette er såkalte «overspringere», fisk 

som har stått over gytinga sist høst.

Jo kaldere det er, desto større 

tilbøyelighet har fisken til å søke innerst 

i fjordene, særlig på steder med elver 

og bekker som forsyner fjorden med 

ferskvann. På slike steder, der vannet er 

mindre salt, bruker sjøørreten mindre 

energi på å regulere saltbalansen.

Av og til står det stint med fisk på 

slike steder, og på en god dag er det 

ikke umulig å dra fra 10 til 30 fisk på en 

dag. Et godt tips er å ta med deg et 

termometer, og lete etter lommer med 

varmere vann. Hvis snitt-temperaturen 

for eksempel er to grader, vil ei lomme 

med én grad varmere vann garantert 

tiltrekke fisk.

i Danmark
sjøørretplasser
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Danmark er nordmenns nest 

nærmeste ferieland, og med 

en kystlinje på over 7000 kilo-

meter, virker øyriket i vest like 

tiltrekkende på stor sjøørret 

som på feriesugne nordmenn.

Året rundt
Etter hvert som vannet varmes opp og 

gytefisken slipper seg ned i elva og ut 

i sjøen, blir det stadig lettere å finne 

fisk langs kysten. Fra mars til ut april er 

den beste tida på året hvis du er på jakt 

etter sjøørret. Hvis du vil ta ei ferieuke 

i Danmark for å fiske sjøørret utenom 

sommersesongen, er april uten tvil den 

måneden du bør sikte deg inn på.

Du kan oppleve godt fiske dagen lang 

hele vinteren og helt fram til slutten av 

april/midten av mai. Den siste uka i april 

trekker imidlertid store mengder horngjel 

inn til kysten, noe som gjør det vanskelig å 

fiske målrettet kun etter sjøørret.

SUPER SJØØRRETPLASS: 
Sjællands Odde fisker 
godt både sommer og 
vinter. For feriefiskere er 
det kanskje interessant å 
vite at særlig spissen av 
Odden - Gniben - er en 
fantastisk sommerplass. 

LANGTKASTENDE: 
Gjennomløpssluken Bornholmer-
pilen er en av de aller beste 
valgene til sjøørretfiske om det 
skal kastes langt. 
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Dette er regelen, men det finnes 

unntak. Det er mulig å finne fisk 

kystnært på dagtid på enkelte plasser. 

Slike plasser kan for eksempel være 

steder med dypt vann nær land, eller på 

odder ytterst på øyer, der strømmer og 

brytninger sørger for oksygenrikt vann. 

Gniben ytterst på Sjælland, Kronborg 

Pynten i Helsingør og Sletterhage 

på Øst-Jylland er eksempler på slike 

«dagplasser».

Fra juni/juli begynner de første 

sjøørretene å søke mot gyteelver og 

-bekker, og vandringene skyter virkelig 

fart i september/oktober. Seint på 

høsten kan du oppleve et godt fiske 

igjen, men selv om det er mange fisker 

som oppholder seg nær kysten på 

denne tida, er gytevandrerne ikke alltid 

enkle å få til å bite. Mange av fiskene 

har blitt fargede, og fra og med 16. 

november er det kun tillatt å avlive 

sølvfargede overspringere.

Fra november og fram til fisket 

igjen begynner å ta seg opp på våren, 

er fisket seigt i kystnære strøk. På 

denne tida er plasser innerst i fjorder 

med tilsig av ferskvann plasser å prøve.

GenereLLe tips
Det er selvsagt umulig å lage en 

komplett oversikt over aktuelle 

fiskeplasser i et land som har 700 

mil med kystlinje. Men generelt er 

MØN-FISK: Flott 
trekilosfisk fra Møn. 

VINTERFLUER: Et lite utvalg av klassiske fluer til 
vinterfiske langs kysten. 

Etter hvert som vannet blir varmere, blir 

sjøørreten stadig vanskeligere å komme i kontakt 

med på dagtid. Da er det kveldsfiske og fiske tidlig 

på morgenen som gjelder. I fellesferien – midt på 

sommeren – er det størst sjanser fra rundt elleve på 

kvelden til fire–fem om morgenen.

FINT FOR FLUEFISKE: 
Den danske kysten 
byr på fantastiske 
muligheter også fordi 
som foretrekker å fange 
sjøørret på flue. 

SJØØRRET TATT MED 
SNURREBASSEN: 
Snurrebassen kan 
brukes til så mangt. 
Denne gangen brukte 
artikkelforfatteren den 
til å fange denne flotte 
fisken på 6,1 kg. 
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KLASSISKE KYSTFLUER: Et lite utvalg av klassiske 
danske kystfluer, blant annet Grå Frede og Fyggi. 

snittstørrelsen på fisken størst øst på 

Sjælland og de omkringliggende øyene 

ved Stevn, på Møn og på Bornholm. Er 

du mer opptatt av antall enn størrelse, 

er det rikelig med fisk nord og vest på 

Sjælland, på Fyn og Øst-Jylland. Det 

er også fisk å finne på vestkysten av 

Sjælland, og her bør du lete etter den i 

nærheten av brygger og havner.

Det er skrevet en haug med 

artikler om sjøørret-hotspots på dansk, 

og på eksempelvis fiskogfri.com finner 

du mange av dem, illustrert med 

lettfattelige kart der de beste plassene 

er plottet inn. Gå inn på «artikler», skriv 

«havørred» og stedet du planlegger 

å reise til, så får du garantert flere 

interessante treff.

Tidevann, strømforhold, 

temperatur og ikke minst vind kan 

ha mye å si for fisket, men er du 

fersk i faget, kan du i første rekke 

bite deg merke i følgende: Blåser det 

mer enn 4–5 sekundmeter, så finn 

kyststrekninger der det blåser fralandsvind. Blåser det 

mindre enn dette, kan du gjerne fiske på plasser der 

vinden står imot. Men er det for mye pålandsvind, kan 

fisket bli lite effektivt, særlig for slukfiskere, på grunn 

av tang, tare og annet i de øverste vannlagene.

Det beste er å finne seg en plass med moderate 

bølger og bevegelse i vannet. Helst bør vannet være 

ganske klart også, men ikke krystallklart! Er det for 

stille og klart vann blir fisken for sky.

Utstyrs-tips
Det beste allround-valget er nok ei stang på ni 
fot beregnet på kastevekter fra 10–30 gram paret 
med ei haspelsnelle i størrelse 2500 lastet med 
0,15 mm multisnøre. Som fortom bruker du en 
meter 0,30–0,40 mm fluorkarbon. På plasser der 
du veit at størrelsen på fisken sjelden overgår 50 
cm, kan du velge litt lettere utstyr. For fiske etter 
stor fisk eller på vær- og vindutsatte plasser i ytre 
kyststrøk, kan det være en fordel å gire litt opp; 
til ei stang som tar sluker fra 10–40 gram, snelle i 
størrelse 3000–4000 og 0,17 mm multisnøre.
Du kan selvsagt bruke de slukene du bruker 
til sjøørretfiske i Norge, men i Danmark er 
lange og slanke sluker, gjerne av in-line-typen, 
veldig vanlige. Se etter navn som Snurrebassen, 
Bornholmerpilen, Fladbukken, Sømmet og 
Hugormen i butikkhyllene. Til nattfiske i 
fellesferie-tida er litt store kystwobblere som 
Kongetobis og Sandgrævlingen i sort effektive. 
I klart vær og klart vann lønner det seg å velge 
duse, naturlige farger, gjerne med innslag av sølv. 
I uklart vann fisker kombinasjonen rød/sort ofte 
bra. Om vinteren har sluker i skrikende rosa vist 
seg effektive.

SPINNFISKEUTSTYR: Ei haspelsnelle i størrelse 
rundt 2500 fylt med 0,12-0,15 mm multisnøre er 
det opplagte valget for spinnfiskere. 

HYGGELIG RESULTAT: 
Det er ikke annet enn 
å smile etter en sånn 
fangst en maikveld. 

SLUKER I UTVALG: 
Et lite utvalg gode 
kystsluker. Skrikende 
oransje er best i uklart 
vann og seint om 
høsten. 

GODE GJENNOMLØPSSLUKER: Et utvalg gjennom-
løpssluker bør få plass i skrinet. Særlig Snurre-
bassen, som er en av de beste allround kystslukene. 

FLOTT FISK: Trekilosørret 
tatt på Bornholmerpilen. 
Legg merke til den lille 
perlen mellom sluken og 
kroken, som sørger for 
å beskytte knuten mot 
slitasje. 

GOD ALLROUNDER: Fin Bornholm-
fisk tatt på flua Cutthroat Kutling, 
som er en fantastisk god allroundflue 
på kysten. 
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For å hjelpe deg på vei, har vi laget en oversikt over 

sju sikre sjøørretplasser som leverer år etter år:

1. Møn–Liselund: Dette er en av de vakreste plas-

sene langs kysten i Danmark. Her ruver det over 

100 meter høye og hvite krittfjellet Møns Klint over 

sjøørret-eldoradoet. Plassen fisker godt hele året, 

og under de fleste vindforhold (kraftig vind fra nord 

og øst er ikke bra). Det kan godt være litt bølger, så 

lenge vannet ikke blir for uklart på grunn av utvasking 

av kritt. Parker ved det lille slottet Liselund og gå trap-

pene ned til sjøen.

Det er et vell av gode plasser nord, øst og sør på 

Møn. Flere detaljer finner du her: bursell.dk/articles/

fishing/saltwater/coastfishing/show/195.

Informasjon om overnattingsmuligheter, 

fiskeguider og underholdning for resten av familien 

finner du på moensklintresort.dk. Der kan du også 

laste ned en plassguide-app til smarttelefonen din.

2. Bornholm–Sose/Skydebanen: Veldig populær 

strekning som fisker godt hele året i nær sagt all slags 

vær. Ligger ikke langt fra byen Rønne, der det er fer-

jeleie. Dette, kombinert med at du kan kjøre helt ned 

til sjøen, gjør plassen veldig lett tilgjengelig. Området 

fra Arnager til Sose Odde er best når det er litt bølger, 

men kraftig pålandsvind over tid kan gjøre vannet 

grumsete. Du kan parkere flere steder; for eksempel 

ved Mølledal og Sose Odde. Detaljerte beskrivelser av 

de ulike plassene på Bornholm finner du i «Bornholm 

Lystfisker Guide», skrevet av Poul Stadler, som kan fås 

via bornholm.info.

3. Stevns Klint–Højerup: Ved den gamle kirken 

Højerup på kanten av det dramatiske krittfjellet Stevns 

Klint er det et godt fiske særlig vår og sommer. Her er 

det dypt, oksygenrikt vann tett ved land. Det er lett å 

parkere og komme seg ned til vannet ved kirken, der 

det for øvrig er et spennende lokalhistorisk museum. 

Stevns fisker best når det blåser fra vest og sørvest. 

Blåser det fra andre kanter, bør det helst ikke være 

mer enn 5 m/s. Flere detaljer om de mange spen-

nende plassene på Stevns finner du her: bursell.dk/

articles/fishing/saltwater/coastfishing/show/161.

4. Kronborg: Ved det gamle slottet Kronborg på 

Sjælland, hvor Østersund er på det smaleste, er det 

sterk strøm og dypt vann ganske nær land. Dette er 

derfor en god sommerplass, når vannet er på det 

varmeste. Fra juli til september tas det en god del fisk 

her – og noen virkelig store…

5. Isefjorden–Audebo dæmningen: Ved utløpet 

av Lammefjordskanalene langs Audebo-demningen 

kan du oppleve et fantastisk sjøørretfiske i vinterhalv-

året. Fisker bra under de fleste vindretninger, så nær 

som hard østlig vind. Parkering på p-plass ved dem-

ningen. Dyktige fiskere kan fort vekk fange opptil 30 

fisk på en god dag. Mer informasjon om plassen finner 

du i artikkelen «Til havørredfest i Lammefjorden» på 

fiskogfri.dk.

6. Enebær Odde: Vakre Enebær Odde ligger ved 

munningen av fynske Odense Fjord, og er viden kjent 

for sitt gode sjøørretfiske. Fisker best i perioden juni–

oktober med vind fra sørøst og sørvest. Du kan ikke 

kjøre helt ut til odden, så en gåtur i flott landskap må 

påregnes. Les mer om plassen på fynfisker.dk.

7. Horsen Fjord–Alrø Spidsen: Det er ofte godt 

fiske på plassen der fisken som vandrer inn og ut av 

Horsens-fjorden må passere; typisk på den vestlige 

siden av spissen. Fisker særlig bra i perioden april–sep-

tember. Dypt vann tett ved land. På kystefiskerihorsens.

dk finner du masse info om alle fiskeplassene i fjorden.

Skitt fiske – og god ferie!

Fiske-tips
Selv om sjøørret-bestandene i enkelte elver er selvreproduserende, er mange av de fiskene vi fanger utenfor 
kysten av Danmark utsatt fisk. Det er tillatt å fiske hele året, men i perioden 16.11.–15.1. skal alle fargede sjø-
ørreter (gytefisk) gjenutsettes.

I tillegg til sjøørret, er det også gode muligheter for å fange rømt regnbueørret. Bortsett fra dette, kan du 
ikke regne med å få så mange flere arter enn horngjel, som oppholder seg langs kysten av Danmark fra om 
lag 1. mai til seint i september. Innerst i fjorder sørøst i Danmark er det også stedvis et godt brakkvannsfiske 
etter gjedde og abbor.

I motsetning til i Norge, koster det penger å fiske i sjøen i Danmark. Den statlige fiskeavgiften er 40 DKR 
pr dag, 130 DKR for ei uke og 185 DKR for et år. Dette kjøper du enkelt og greit på fisketegn.dk. 

Det er fri ferdsel i strandsonen i Danmark, noe som betyr at det er fritt fram å fiske nær sagt hvor som 
helst så lenge du har gyldig fisketegn (se over). Vær imidlertid oppmerksom på at det er fiskeforbud i mun-
ningsområder. I elver som er mer enn to meter brede er det vanligvis fiskeforbud i et femhundremetersbelte 
på begge sider der elva renner ut i sjøen. Mer om dette og andre regler finner du her: fd.fvm.dk/Regler_om_
fredningsbaelter.aspx?ID=17218.

Vær og vind har stor påvirkning på fisket. Den beste måten å finne ut hvilken retning det blåser fra og 
hvor mye, er å gå inn på frv.dk. Under «sejladsudsigt» og «detaljert sejladsudsigt» finner du time for time-
prognoser. Her finner du også informasjon om bølgehøyde, vannstand, strømretninger og annet. Generelle 
værprognoser finner du på dmi.dk. Lokale prognoser finner du under «byvejr».

DANMARKS VAKRESTE: Møns Klint 
er Dan marks vakreste sjøørret-
plass, og det er muligheter for 
stor fisk. Møns Klint Resort 
(moensklintresort.dk) ligger like 
ved, og der er det overnattings-
muligheter og underholdnings-
tilbud for hele familien. 


