Velkommen som lystfisker
på Thy Statsskovdistrikt!
På skovdistriktet findes en mængde små og større søer. I
nogle søer er fiskeriet frit for enhver, i andre må man først
fiske efter at have købt dagkort. Endelig er der søer, hvor
fiskeriet er forbudt, fordi søerne rummer et plante- eller
dyreliv, som ikke tåler forstyrrelse.
Denne folder fortæller, hvor og hvordan du må fiske på
Thy Statsskovdistrikt.

Fiskeri fra bredden af Vandet og Nors søer kræver, at der
først er købt dagkort. Dagkort købes på Thy Statsskovdistrikt (hverdage ml. 8.30 og 15), eller på turistkontorerne i
Thisted, Hanstholm og Vorupør. Fiskeri er kun tilladt fra
de på kortet markerede bredstrækninger. Bemærk: For
at kunne komme langt nok ud, er det nødvendigt at
bruge waders.

Generelle regler for lystfiskeri
på Thy Statsskovdistrikt
·
·
·
·
·
·
·

Alle mellem 18 og 65 år skal have et lovpligtigt fisketegn. Det kan købes på posthuset.
Der må kun fiskes med stang og snøre, og kun fra
bred og søkant.
Der må fiskes med alle former for naturlig og kunstig
agn.
På grund af smittefare må død og levende agn kun
anvendes i den sø, de stammer fra.
Der må ikke forfodres.
Tag størst muligt hensyn til søens fugleliv og områdets
skovgæster.
Efterlad området i samme stand, som du selv ønsker
at finde det i.

Bagsø ligger i den allersydligste del af Tved Plantage,
nær ved nordbredden af Nors Sø. Søen er op til 4 m dyb,
dybest mod nord. Der er i 2004 opført en handicapvenlig
fiskeplatform med borde og bænke. Syd for søen findes
en bålplads. Der er mulighed for at fange bl.a. gedde,
skalle, suder og aborre.
Kørevejledning: Fra Nors Kirkeby køres ad Hindingvej
mod Hinding. Fortsæt indtil du har søen på din venstre
hånd. Kør lidt længere frem og parker på P-pladsen (det
er tilladt for handicapbiler at parkere lige ud for søen).

De fire søer er dannet ved ralgravning i det tidligere grusindvindingsområde. Søerne rummer gedde, aborre og ål.
Kørevejledning: Fra Vigsø køres ca. 2 km mod øst ad
Krægpøtvej. Her ligger søerne på vejens venstre side.

Kørevejledning til fiskepladsen i Vandet Sø: Kør ad
Nystrupvej fra Klitmøller mod Vang. Drej til venstre ad
skovvejen Egevej. Parker på P-pladsen for enden af vejen. Fiskeriet begynder ved skiltet lidt nord for P-pladsen
og strækker sig til et nyt skilt ca. 800 m mod nord.

I søerne findes en bred vifte af de mest almindelige ferskvandsfisk, bl.a. gedde, ål, aborre, skalle, karusse, suder
og helt.
For følgende arter er der fastsat mindstemål og fredningstid:
Fredningstid
1. okt. – 29. feb.
1. apr. – 30. apr.
Ingen fredningstid

Fiskeri i Vandet og Nors søer
Vandet og Nors søer er blandt de reneste i landet. De ligger på kalkbund og er omkring 20 meter dybe. De er
begge tidligere havbugter, som er afsnøret fra havet ved
den landhævning, der begyndte i stenalderen. Søerne rummer gode bestande af ål, gedde, aborre, skalle og laksefisken helt.

Bagsø i Tved Klitplantage

Vester Rosholm ved Vigsø

Fiskene i søerne

Mindstemål
Helt
36 cm
Gedde 40 cm
Ål
45 cm

Søer med frit fiskeri

Kørevejledning til fiskepladsen i Nors Sø: Fra vejkrydset i Vester Vandet køres ca. 2 km mod nord ad Agerholmvej. Hvor asfaltvejen drejer skarpt til højre fortsættes lige
ud ad grusvejen. Der drejes til højre til P-pladsen ved søen.
Fiskeriet begynder ved skiltet øst for bål- og grillpladsen og
strækker sig til et nyt skilt ca. 1400 m mod øst.

Lild Strandkær
Lild Strandkær er en naturlig, langstrakt klitsø, parallel
med kystlinien, ganske tæt på Lildstrand. Da søen er i
fare for at gro til i tagrør, har skovdistriktet foranstaltet
afgræsning på den nordvestlige bred. Søen rummer en
spændende flora samt fiskearterne ål og gedde.
Kørevejledning: Kør ad Strandvejen til Lildstrand. Drej til
venstre ad Strandkærvej. Fortsæt til P-pladsen og gå
derfra ca. 300 m mod sydøst.

Søerne ved Nørklit i Lild Klitplantage
Søerne er tidligere grusgrave. De er temmelig dybe, så
pas på, når du færdes langs bredden. Der må kun fiskes
fra den side af søerne, som vender ind mod lejrpladsen.
Søerne rummer gedde, aborre og skalle. I umiddelbar
nærhed af søerne er der en primitiv overnatningsplads
med bålplads, borde og bænke og shelter til overnatning.
Kørevejledning: Fra Gl. Aalborgvej (ved 29,5 km mærket)
drejes til venstre ad skovvejen Søvej. Stop på P-pladsen
og gå derfra ca. 600 m ad Søvej.

Lystfiskeri på Thy
Statsskovdistrikt

Hvis du vil vide mere
Har du spørgsmål til regler og færdsel ved søerne er du
meget velkommen til at kontakte:

Klastrup Dam er en tidligere grusgrav. Dammen er forbundet med Østerild Å og rummer bl.a. gedde, aborre og
skalle.
Kørevejledning: Tilkørsel ad Mejerivej fra Hjardemålvej
(Mejerivej er den vej, der fører til skydebanen). Der parkeres i siden af vejen, hvor Klastrupvej går ind til højre.
Herfra er der 200 meters gang til søen.

Skov- og Naturstyrelsen
Thy Statsskovdistrikt
Søholtvej 6
7700 Thisted

Tlf. 97 97 70 88
Fax 96 18 52 29
E-mail: thy@sns.dk
www.skovognatur.dk/thy

Tovsig Sø i Østerild Plantage
Tovsig Sø er dannet ved opstemning af den bæk, som
tidligere løb gennem den fugtige eng. Søen minder om en
østdansk skovsø med de mange åkander og den frodige
rørskov. Ved bredden er der bål- og grillplads. Søen rummer bestande af gedde, suder, ål og skalle.
Kørevejledning: Kør fra Østerild ca. 4 km mod nord ad
Gl. Aalborgvej. Drej til højre ad Skråvejen og følg denne
til P-pladsen.

Dam i Hjardemål Plantage
Dammen er gravet midt i 1970’erne. Ved dammen er der
en lille rasteplads med bord og bænk.
Kørevejledning: Fra Hjardemål køres ca. 5 km mod nord
ad Klitvejen. Søen ligger på vejens højre side, lidt nord
for Blovsgårdsvej.

Søer i Rønhede Plantage ved Bedsted
Der må fiskes i alle søerne i Rønhede Plantage. Søerne
er såkaldte dødishuller fra sidste istid. Flere af dem har
været brugt til vanding i forbindelse med planteskoledrift i
plantagen. Søerne rummer karusser og formentlig også
gedde, skalle, ål og aborre. I Skovhus Dam findes en
fiskeplatform
Kørevejledning: I den vestlige ende af Bedsted drejes
mod syd ad Skovvej, som fører lige til plantagen. Hold på
P-pladsen og gå derfra ca. 100 m til den første af søerne.

Skov- og Naturstyrelsen
der hører under Miljøministeriet, forvalter arealer
over hele landet, og driften heraf tilgodeser både
friluftsformål, produktionshensyn og beskyttelse af
natur og kulturværdier.
Besøg os på www.skovognatur.dk
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Klastrup Dam i Østerild Plantage

Læs om:
• Muligheder for frit fiskeri
• Muligheder for fiskeri i Vandet og Nors Søer
mod køb af dagkort

Skov- og Naturstyrelsen
Thy Statsskovdistrikt

