Fiskeri på Syddjursland.
Dette dokument beskriver nogle kendte og mindre kendte fiskepladser på Syddjursland især med
udgangspunkt i området omkring Helgenæs.
Desuden gives der tips til grej og fiskemetoder.

Oversigtskort:

1 – Roldsøgård :
En fantastisk plads, som har kastet rigtigt mange fine havørreder af sig. Pladsen især god marts-maj. En af
de bedste fluepladser, hvor der også tages store fisk.
På vestsiden lige inden gabet ind mod Knebel Vig er der et helt oplagt rev med store sten, tang og
muslinger – det er en meget eftertragtet plads, så det kan betale sig at stå tidligt op. Men også
strækningen nord på mod Vrinners kan være ganske produktiv.
Husk at respektere parkeringsforbud og undgå at gå over markerne.

2 – Knebel Vig:
Kendt for periodisk at holde rigtigt mange havørreder, dog oftest mindre fisk. De fleste steder lidt blød
bund med ålegræs og muslinger. Mange steder lavvandet og med muslingerev, hvor der kan vades langt
ud – men pas på for fiskene kan stå på meget lavt vand. Især i det tidlige forår kan store flokke af ørreder
mæske sig i børsteorm. Oplagt til fluefiskeri men dog især tim fiskeri med bombarda og flue, idet man
nogle steder ellers skal vade meget dybt for at nå de bedste pladser.

3 – Molshoved /Isgård:
På østsiden af Molshoved ligger Isgård med nogle imponerende skrænter. Fiskemæssigt et meget alsidigt
område med et markant stenrev, som ofte holder fisk. Under de store skrænter hen mod Skødshoved er
der overvejende sandbund men ind imellem er der små ”badekar” med sten og tang, som holder fisk især
morgen og aften.
Stenrevet kan være en superplads efter havørred marts-maj men også nat fiskeri i løbet af sommeren, især
når der løber en god strøm. Også en rigtig fin plads til hornfisk i maj-juni. Tidligere var det også muligt at
få en fin kysttorsk her, men det er jo desværre en saga blot .
Strækningen nordøst ind mod Eg/Strands er meget varieret. En del af strækningen kan man vade ud på en
sandrevle og fiske fint udover område med sten, tang, muslinger og ålegræs. Andre steder er der små
pynter med store sten og ret dybt vand, som er ideelle fluepladser.
Mange parkere ved det gamle fiskerhus ved Eg og fisker sydvest på – pladsen kan være ret godt besøgt,
men det er også et ret stort område.

4 – Dragsmur:
Især østsiden – det vil sige i Ebeltoft Vig – er kendt for et fint havørred fiskeri, hvor der ind imellem tages
fisk på op til 7-8 kg. Det er en lang strækning og kun med ganske få markante pladser. Generelt er bunden
domineret af sten og tang. Der er ikke specielt dybt og der er relativt lang ud til dybere vand. Bedst i det
tidlige forår og først på efteråret. Jeg har enkelte gange observeret multestimer i området.
Pladsen er ikke min personlige favoritplads, dertil er der for lidt markante pladser og generelt for lavt vand.
Men andre har som sagt gjort imponerende fangster.

5 – Kongsgård:
Der er flere fine pynter på vestsiden dvs. i Begtrup Vig og det er meget nemt at komme til, idet vejen
følger kysten meget tæt. Området har flot og varieret bund- og dybdeforhold. Pynten lige før de første
sommerhuse ind mod selve Kongsgård by, er meget besøgt, især af fluefiskere. Selv har jeg haft bedst
held med pladsen i vinter/forår. Jeg husker især en tidlig påske med en kold nordøsten vind, hvor en laks
på ca. 10 kg fulgte min molswobler helt ind til stangspidsen – den +100 cm lange fisk kan jeg stadig se for
mig hvis jeg lukker øjnene…. Længere ind mod Kongsgård er der nogle fine muslinge rev, som også er et
besøg værd.

