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Kombiner fisketuren med en overnatning eller to på Orø. 
Øen byder på en god håndfuld af overnatningssteder, hvad 
enten man er til kroophold, camping eller B&B. Hvis ikke 

fangsten mod forventning er prangende, så kan du sikre dig 
aftensmaden på en af øens gode spisesteder.  Læs mere om 

overnatning og spisning på Orø på www.oroe.dk

F I S K E W E E K E N D  P Å  O R Ø ?

Orøs kyster byder på fiskeri i verdensklasse. Specielt den 
eftertragtede havørred lokker mange lystfiskere til vores lille 
perle midt i Isefjorden, og brochuren her er møntet på fiskeri 

efter netop denne fisk. Isefjorden byder dog også på godt 
fiskeri efter fladfisk og ikke mindst hornfisk og makrel, når 

sæsonen melder sig.

LYSTFISKERI PÅ ORØ

Mere info om fiskeriet på Orø findes 
på www.oroe.dk
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FISKETEGN  
Er du mellem 18 og 65 år gammel, er et 
gyldigt fisketegn påkrævet. Fisketegnet giver 
ret til at fiske i både ferskvand og saltvand. Et 
lystfisker-tegn koster 185 kr. for et år, 130 kr. for 
en uge og 40 kr. for en dag, og pengene fra 
salget går til bestandpleje og udsætnings-
arbejde. Du kan købe dit fisketegn på post-
huset, i udvalgte grejbutikker samt online på 
www.fisketegn.dk. 

FREDNING & MINDSTEMÅL  
Husk at farvede, gydemodne havørreder og 
laks er fredede i perioden 16. november til 15. 
januar. Mindstemål for havørred er 40 cm og 
60 cm for laks.  

FÅ GUIDET FISKETUR PÅ ORØ  
Tag en guide med på turen og forøg dine 
chancer for hug på krogen. Vi samarbejder 
med flere eksperter som står klar til at vise dig 
de allerbedste spots og teknikker til Orø-
ørrederne. Ring og book en tur med de erfarne 
herrer som hver har 40 års erfaring med 
lystfiskeri i Isefjorden. 

Jesper Ørnfeld Jensen - 30705490 
Lars Juhl Hansen - 30758907 

ESKILDSHOLM  
Kør gennem Bybjerg og 
fortsæt ud ad Møllebrovej, 
indtil du kommer den lille 
stikvej på din venstre hånd, 
hvor du kan parkere lidt 
fremme. Bevæg dig et par 
hundrede meter syd på ad 
kysten og start fiskeriet her. 
Ved lavvande kan der vades 
ud til den lille ø Eskildsholm, 
hvor fiskeriet er i topklasse.

BØRREHOVED  
Pa r k e r b i l e n v e d O r ø 
Camping og start fiskeriet 
ved den lille tange syd for P-
pladsen. Bevæg dig herefter 
m o d n o r d , f o r b i 
badestranden, hvorefter du 
kommer til pynten som 
kaldes Børrehoved. Her er 
fiskeriet yderst interessant.

NÆSSET  
Kør ad Næsbyvej og fortsæt 
ud til Spisestedet, hvor du 
kan parkere. Gå ad den lille 
st i som starter ved P-
pladsen til du kommer til 
stranden. Start evt. fiskeriet i 
vigen og begiv dig herefter 
nordpå til de høje skrænter 
på øens nordspids. Fisk 
hele vejene rundt om den 
nordlige snude "Næsset". 
Også det første stræk af 
nordøst kysten byder på 
godt fiskeri.


