
Halleby Å Sammenslutningen – Kort over fiskevand 2018 

Et samarbejde mellem Kalundborg og Gørlev Sportsfiskerforeninger 

 Nu med både satellit foto og matrikelkort 

 

 

  



Kort 1 Røde Lade 

 

 

Begræsninger: Fiskeri  er kun tilladt fra 16.1 til og med 30.4. 
Fiskeri er ikke tilladt i efteråret 
Max. 3 personer pr dag. 



Kort 2.  Hejrebjerg Skov og Frihedslund 

   
  

Stykke 1 Hejrebjerg Skov –Øresø mølle 
Begrænsninger: Fiskeri kun tilladt fra 16.1 til og 
med 30.4. 
Fiskeri er ikke tilladt i efteråret. 
Max. 3 personer pr dag. 
 
 
Stykke 2 Frihedslund. 
Begrænsninger: Fiskeri tilladt fra 16.1 til og med 
14.5 og fra 16.7 til og med 14.11. 
 
I forbindelse med fiskeri i efteråret skal I tage 
særlige hensyn til jagt i området. Er der jagt, er 
fiskeri ikke tilladt!!! 
 
NårHejrebjerg skov er fredet er der kun adgang 
via Orevej  - Hvor P’et er. 
 



Kort 3- Spanwall 

   
 

 

 

Begænsninger: Fiskeri og færdsel er forbudt 

fra 15/ til 15.7 – begge dage inklusive. 

Parkering ved P. Kør ind ved fabrikken. 



Kort 4 Værslev sti og Bakkendrup 

  
Begrænsninger: På nordside: Fiskeri og færdsel er forbudt fra 15.5 til 15.7 begge dage inklusive. Fiskeri og færdsel er forbudt fra 1.9 til 15.1 begge dage 
inklusive. Kun 2 personer pr dag mellem Værslevsti og Madegrøft. Opstrøms Madegrøft på nordside kun 2 personer pr dag. 
På Sydside: Nedstrøms Bakkendrup bro. Fiskeri og færdsel forbudt fra 15.5 til 15.7 bege dage inkl. Max. 2 personer pr dag. 
Opstrøms Bakkendrup: Max 2 personer pr dag. DER MÅ IKKE PARKERES VED VÆRSLEVSTIEN. 

Madegrøft 



Kort 5  Nedstrøms Værslevsti

 Begrænsninger: Fiskeri og færdsel er forbudt fra 15.5 til 15.7 begge dage 

inklusive. Fiskeri og færdsel er forbudt fra 1.9 til 15.1 begge dage inklusive. Kun 2 

personer pr dag. Adgang kun fra Værslevstien. 



Kort nr. 6 Roebanen 

  



Kort 7   Åmarksvej 

 

 

Parkering: For enden af 

Åmarksvej. Spær ikke for kørsel 

op langs åen 



Kort 8 Y’et 

  

Fiskeri i Sukkerkanalen er tilladt for alle 

undtagen i fredningsperioden fra 16. november 

til 16. Januar. 

Parkering: Kanalvej ved stigbordet. Tag hensyn 

til sommerhusejerne. 



Kort 9: Ornum Bro - Opstrøms 

Begrænsninger:  Grøn markering betyder passage tilladt men fiskeri forbudt. Stykket tilhører matrikel 67c på den anden side af å. 

Parkering:  I vejkant vest for broen – sørg for ikke at genere færdsel 

  



Kort 10: Ornum Bro – Nedstrøms 

 

    

Begrænsninger: Ingen 
Parkering: I vejkant vest for broen – sørg for ikke at 
genere færdsel. 
Bemærkning: Det lille stykke vest for åen, græsplænen 
hører til matrikel på østside. 



Kort 11: Ridebanen og Flasken 

Begrænsninger: På hele stykket er fiskeri forbudt  fra 15.3 til 15.6 

Der må kun fiske 2 personer på hver matrikel samtidigt. 

Parkering:    er kun tilladt i vejkanten, dog er det tilladt at køre ned til Ridebanen  

 

kkkmm  



 


