Velkommen som lystfisker på Hald Sø
Hald Sø ligger i et af Danmarks smukkeste naturområder
som rummer rige historiske minder, flotte dramatiske landskaber samt spændende dyr og planter. Store dele af
området har været fredet siden 1947.
Hald Sø er 342 ha stor og enkelte steder helt ned til 31
meter dyb. Mod syd og øst er søen omgivet af stejle
skrænter, hvor terrænet nogle steder når højder på over
80 meter.
Indtil 1950’erne var søen en af Danmarks reneste med et
meget rigt og varieret plante- og dyreliv. Stadig flere
næringsstoffer fra det omgivende land blev imidlertid ledt
ud i søen. Det medførte massiv opblomstring af alger og
søen blev ramt af iltsvind. I 1986 startede man derfor et
forsøg med iltning af Hald Sø. Udledningen af næringsstoffer blev kraftigt reduceret og ren ilt blev tilført gennem
slanger på bunden af søen. I løbet af få år blev vandet
klarere og søens planter og dyr vendte tilbage. I dag er
det kun nødvendigt at tilføre en mindre mængde ilt, og
søen er tæt på at være så klar som “i gamle dage”. Den
store hvide ilttank kan stadig ses ved P-pladsen nær
Dollerup Bæk i søens sydlige ende.
Hald Sø samt en del af området omkring søen ejes af
Staten og administreres af Skov- og Naturstyrelsen ved
Fussingø Statsskovdistrikt.

Fiskeri og sejlads – hvor og hvordan

Fiskene i Hald Sø

Hvis du skal fiske på Hald Sø skal du have en fisketilladelse, som giver ret til fiskeri for dén som har købt
dags- eller årskortet samt én gæst.

I søen findes en bred vifte af de kendte ferskvandsfisk
såsom søørred, gedde, ål, aborre, brasen, skalle, smelt,
knude og hork.

Dags- eller årskort kan købes på Niels Bugges Kro,
Ravnsbjergvej 69, 8800 Viborg, tlf. 86 63 80 11. På kroen
kan desuden lejes både til sejlads på søen.

Enkelte fiskearter må kun fiskes, når de har opnået en vis
størrelse, og for nogle af fiskene er desuden fastsat en
fredningstid, som betyder at de ikke må fiskes i denne
periode:

Alle mellem 18 og 67 år skal desuden have et gyldigt
fisketegn, der kan købes på posthuset.
Al sejlads og fiskeri på Hald Sø skal foregå med både,
der bærer Fussingø Statsskovdistrikts bådnummer. Der
må ikke benyttes andre former for både, kanoer, motorog gummibåde. Tilladelse til sejlads uden fiskeri med
kano, kajak og tømmerflåde kan dog søges via webbooking eller skriftlig henvendelse til distriktet.

Ørred
Gedde
Ål

Mindstemål

Fredningstid

40 cm
40 cm
45 cm

1. nov. – 31. marts
1. apr. – 30. apr.
Ingen fredningstid

Lystfiskeri
på Hald Sø

Ovennævnte fredningstider gælder også for Mølledammen
ved Dollerup Mølle.

For at beskytte fiskene mod spredning af fiskesygdomme
er det meget vigtigt at naturlige agn fanges i Hald Sø. Al
naturlig agn fra andre vandsystemer er strengt forbudt.

Hvis du vil vide mere
Har du spørgsmål til regler og færdsel ved eller på Hald Sø
er du meget velkommen til at kontakte:
Hald Sø Bådelaug
www.hsbl.dk
Vær opmærksom på at det ikke er tilladt at fiske inden for
en afstand af 100 meter fra udmundingen af Dollerup
Bæk, Gelbæk, Bækkelund Bæk, Kapeldal Bæk samt
Mostgård Bæk.
Du må gerne fiske uden fiskekort fra bredden ud for
parken ved Hald Hovedgård samt i mølledammen ved
Dollerup Mølle. Børn under 16 år må desuden fiske fra
bredden på en strækning af ca. 300 meter ved bådpladsen i Dollerup, se kortet.

Skovfoged Steen B. Rasmussen
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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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Der må benyttes 2 stænger pr. person. Alle former for
kunstagn, såsom blink, flue og pirk må bruges. Enhver
form for selvfiskende redskaber, såsom krogliner, net og
lignende er ikke tilladt.

Læs om:
• Hald Sø og mulighederne
for fiskeri
• Hvad en lystfisker skal
være særlig opmærksom
på ved fiskeri på søen.
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