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R
egler og inform

ationer vedr. fiskeri i H
alleby åen. 

 Fiskeriet forpligter dig til , at overholde nogle sim
ple regler: 

 H
usk at årskort eller andet bevis for betalt årskort skal bæ

res synligt !!! 
O

verhold fredningstiderne !!  
O

gså i Sukkerkanalen selvom
 andre (ikke organiserede?) m

åske ikke gør det !!! 
  

-Fiskeriet i åen er fredet fra 16 novem
ber til 15 januar, begge dage incl. 

 
 (d.v.s. fiskestart den 16 januar ved solopgang) 

 
-G

edden er fredet i april m
åned. 

 ”L
æ

s” kortene om
hyggeligt ! 

  
-R

espekter naturen langs fiskevandet. 
 

 
-m

edbring ikke hunde. 
 

 
-ingen efterladenskaber iøvrigt. 

 
-O

verhold evt. begræ
nsninger på de enkelte stræ

k. 
 

-O
verhold ligeledes de anviste parkeringsforhold ifølge kortene. 

 F
angst og m

indstem
ål ! 

  
-D

er m
å m

ax. hjem
tages 3 laksefisk pr. dag, m

ed et m
indstem

ål på 40 cm
. 
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—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

 
L

ad ruser og garn urørte. H
vis du er i tvivl om

 lovligheden, så kontakt  
Sam

m
enslutningen 

D
u m

å ikke save, fæ
lde eller beskadige buske og træ

er på brinken. 
H

vis du på din fæ
rden langs åen støder på ting der ser ”forkerte”  ud, som

 f.eks.  
forurening, døde fisk o.s.v. så kontakt os i Sam

m
enslutningen. 

 
T

orben A
ndersen 59598113   H

enrik A
ndersen   21290646    K

nud N
ielsen 59277999    
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Indehaveren af et gyldigt årskort, har m

ulighed for at købe et gæ
stekort, hvis m

an f.eks. 
vil ha  èn fiskeven m

ed til åen. 
E

t sådan koster for senior kr. 50,-  og for junior kr. 25,-. 
Salg af disse gæ

stekort finder sted fra: 
 

PJ-D
yk Skibbrogade 54 i K

alundborg 
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Tidsbegrænsning!  
På stykke 3 er fiskeri forbudt fra 15/3 til 15/6. 
Parkering må kun finde sted langs vejkanten, 
 dog er det tilladt at køre ned til Ridebanen. 

 
Vær opmærksom på at et 
af matriklerne nær 
Flasken er begrænset til 2 
personer. 

stykke 1  

stykke 2 

Ridebanen 

stykke 3 

max 2 personer 

Kort 6   
Ornumbroen 

Stykke 1    Røde lade                           
Tidsbegrænsning! 

Fiskeri kun tilladt fra 16/1 til og med 
30/4 og 1/9 til og med 15/10. 
Røde Lade.Total medeforbud. 

Kort 1  
Røde Lade,  Øresø Mølle 

og Frihedslund 

Stykke 2    Øresø  Mølle       
Tidsbegrænsning! 

Fiskeri kun tilladt fra 16/1 til og 
med 30/4  

Fiskeri er ikke tilladt i 
efteråret 

Max 3 personer pr dag. 

Stykke 3 

Stykke 2 

Stykke 1 

Stykke 3 Frihedslund  
( i forlængelse af ØresøMøllestykket efter skoven ) 

Tidsbegrænsning! 
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 man tage 

særlige hensyn til jagt i området. 
 Er der jagt, er fiskeri ikke tilladt!! 

Når Øresø Mølle er fredet er der kun adgang via 
Orevej. 

P 



Kort 5     
  Åmarksvej ,   ”Yet”,    

P 

Fiskeri i 
Sukkerkanalen er 
tilladt for alle. 
Vær dog opmærksom 
på at Sukkerkanalen 
også er omfattet af de 
almindelige fredninger 
d.v.s. at fiskeri er 
forbudt fra 16 
november til 15 
januar , begge dage 
incl. 

P 

adgang til åen 

Kort 2   Spanwall 

Parkering..........P 
Alle fiskesteder er 
markeret med rødt. 
Samtidig vises på 
hvilken side af åen man 
må færdes.Dette gælder 
alle kort. 
 
Fiskeri og færdsel 
forbudt fra 15/5 til 15/7 
begge dage inkl. 

P 



Kort 4  Roebanen 

P 

Det er tilladt at køre ad 
markvejen til folden og parkere. 

stykke 1 

stykke 2 

P 

 

Stykke 1 
Bakkendrup:  
Tidsbegrænsning: Fiskeri og 
færdsel forbudt fra 15/5 til 15/7 
begge dage inkl. 
Der er en begrænsning på max 2 
personer. 
Parkering på Bakkendrup broen og 
gå ad markvej og gærde til 
fiskevand eller via Værslevstien, 
men her må der kun parkeres 2 bi-
ler. 

Stykke 3  Bakkendrup : 
Tidsbegrænsning: Fiskeri og færdsel forbudt fra 15/5 til 
15/7 begge dage inkl.         Max 2 personer pr. dag.  
 Men det skal understreges at det ikke er tilladt at gå fra 
Bakkendrup stykke 3 til stykke 2 eller omvendt  (det med 
grønt markeret)  hvis vi ikke følger dette forbud vil vi mi-
ste stykke 3.   

Kort 3  Tystrup og Bakkendrup 

Adgang forbudt 

stykke 3 

markvej 

Stykke 2  Tystrup:   Tidsbegrænsning: Fiskeri og færdsel 
forbudt fra 15/5 til 15/7 begge dage inkl og fra 1/9 til 15/1 
begge dage inkl.Der er begrænsning på max. 2 personer pr. 
dag. Adgang kun fra Værslevstien. Max 2 parkerede biler!  

Stykke 4 

Stykke 4 Bakkendrup: 
Max. 2 personer pr. dag. 

Værslevstien 


