
MARIAGER FJORD
- FISK, PLADSER, OPLEVELSER 
OG DEBAT
HENRIK LETH 



Fra Hobro i vest, til Als Odde i øst gennemskærer Mariager Fjord det 
kuperede landskab.

På nordsiden er fjorden omkranset af enebær bevoksede bakker og 
på sydsiden løvskov, og nogle enestående strandenge.

Har du besøgt Mariager Fjord blot en enkelt gang, vil du være enig: 
Variationerne danner fra januar til december de smukkest tænkelige 
rammer omkring det gode og let tilgængelige fiskevand.

Uanset årstiden, vejret og især vinden, er det altid muligt at finde en 
bekvem, og måske også givtig fiskeplads. Men som ved alle andre 
fiskevande gælder det: Des bedre du kender fjorden, jo større er 
chancerne.

Efter at alle fjordens vandløb er blevet reetableret - der er fjernet 
spærringer og nedlagt dambrug - er bestanden af ørreder 
selvreproducerende. 

Det store arbejdet med vandløbene har æren for at vi idag har en 
fjord med en naturlig og sund bestand af ørreder der kan fiskes det 
meste af året!

CHARMERENDE VARIATIONER

Fra Mariager og vestpå mod Hobro, har fjorden en næsten søagtig 
karakter. Sydsiden er her typisk dækket af løvskov, der på visse 
steder står så tæt på strandkanten, at rødderne sopper ude i 
fjordvandet.

Modsat er nordsiden præget af et enebærprydet og afgræsset 
bakkelandskab. Fjorden er sine steder dyb, hvilken illustreres ved, 
at der uden for Mariager er omkring 30 meter vand.

Mod Hadsund, men endnu mere udpræget mod udløbet i Kattegat 
er fjorden lavvandet, dog med en sejlrende, der snor sig mellem 
nord og sydsiden. Den lave vanddybde uden for sejlrenden betyder, 
at der er en lille vandudskiftning af inderfjordens vandmasser, som 
gennemsnitligt er 12 år om at blive udskiftet - et forhold der er blevet 
forværret efter bygningen af den katastrofale Overgård inddæmning 
ved fjordmundingen i Kattegat.

Håber du bliver inspireret til gode oplevelser i Fjorden!

Henrik Leth 

DANMARKS SMUKKESTE FJORD
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FREDNINGZONER

1



Fra de mange mindre tilløb er der både et normalt 
forårs udtræk af smolt der trækker ud i Kattegat, lever i 
de frie vandmasser og vokser sig store her. Derudover 
er der en god bestand af ørreder som har vokset sig 
ud af bæk og å, for efterfølgende at leve som 
bækørreder i fjorden. Disse ørreder er kendt som 
fjordørreder - smukke gyldne, buttede og agressive.

FISKENE
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Typisk sommerørred fra 
Ørnedalsbugten.  
 
Når ørrederne trækker 
mod gydepladserne bliver 
de gyldne og meget  
agressive. 
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Fjordens guld! 

Ørreden er tydeligvis på vej til 
gydepladsen - og det fik den lov til! 

Det er en hanfisk hvilken fremgår af 
krogen på underkæben. 

GULD OG SØLV  
Uden at genere nogen, er de fleste vist 
enige om, at den buttede gyldne ørred 
med tydeligt markerede sorte prikker er 
fjorden guld. 

“Sølvet”, og det er bestemt ikke ringe, 
må være den sølvblanke ørred, som 
specielt i de kølige vintermåneder og i 
det tidlige forår, er på ædegilde og 
overvintring i fjorden. 

Selv med et forskelligt udseende og en 
til tider afvigende adfærd, er der tale om 
samme fisk. 

Årsagen til salmo truttas adfærd i 
Mariager Fjord er forhold skabt fra 
naturens side.

I modsætning til fx. Randers Fjord, hvor 
det primært er Gudenåen der levere 
ferskvandet, er Mariager fjord 
kendetegnet ved at mange åer, bække 
og kildevæld.

Tre årtier restaureringsarbejde med 
nedlæggelse af dambrug, fjernelse af 
spærringer og forbedrede gydeforhold 
har resulteret i, at Mariager Fjord i dag 
har en af landets sundeste og mest 
naturlige ørredbestande. Her er der ikke 
længere behov for udsætninger!
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Fjorden er næringsrig og 
ørrederne nyder godt af den 
rigelige fødemængde. 

Ørrederne kan boltre sig og æde sig fede i 
både i vandløbene, i fjorden og i havet

FJORDØRREDERNE  
Når vi i de seneste år har oplevet en øget 
bestand af de gyldne fjordørreder, skyldes det 
uden tvivl, at alle åer og bække nu er blevet 
tilgængelige for gydende ørreder. 

Med opgang af mange store og agressive 
gydefisk der kræver og ta’r sig plads, kommer 
åens bækørred til kort.

Den rødplettede bækørred der tidlige, mens 
åen var spærret af opstemninger, stort set 
havde åens stand- og gydepladser for sig selv, 
bliver nu gennet væk. 

Langsomt og sikkert, presses de ørreder der 
tidligere forblev i åen som bækørreder ud i 
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Blank ørred på  
vinterbesøg i Lergraven 
ved Hadsund syd.
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fjorden, hvor der heldigvis både er rigelig 
med plads og føde i overdådige mængder. 

Udtrækket af bækørreder til fjorden foregår 
det meste af året og er uafhængigt af 
forårets udtræk af smolt. 

Denne adfærd underbygges af, at vi ikke 
sjælden fanger rødplettede bækørreder på 
mellem 25 og 30 cm. 

SMOLT 

Efter et par år i det lille gyde og 
opvækstvandløb, sker der en markant 
ændring af en stor del af de små ørreder. 

Ørrederne har nu nået en længde på 10 - 
15 cm.

I løbet af foråret udskiftes de gyldne 
bækørredskæl med fine sølvskæl. Samtidig 
begynder de små ørreder vandringen 
nedstrøms mod fjorden og snart det salte 
Kattegat.

Med rigelige mængder af rejer, tanglopper, 
kutlinge, småsild, tobiser og andre 
godbider, går det stærkt. 

Allerede det samme efteråret er længden 
på ørrederne 25 - 30 cm. Er vinteren 
nogenlunde mild, har ørrederne om foråret, 
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et år efter vandrede ud af åen, nået en 
længde på omkring 40 cm. 

I havet og i fjorden øges væksten langt 
mere end deres brødre og søstre, der 
forblev i åen som bækørreder. 

Udvandringen til fjord og hav giver god 
mening!

BLANKE HAVØRREDER
 
I fjorden og i Kattegat fortsætter de blanke 
ørreder med fødesøgning og vækst.

Nogle af havørrederne kommer langt  
omkring.  Fra mærkningsforsøg foretaget 
på udvandrende smolt fra Villestrup Å, blev  
der genfanget ørreder i Isefjorden, Randers 
Fjord, langs Djursland og såmænd helt 
oppe i Oslofjorden.

I løbet af et, to og nogen gange tre, fire, 
eller i sjældne gange fem år, vender 
hovedparten af ørrederne tilbage til å og 
bæk. Havørrederne har nu nået en længde 
på godt 40 - 80 cm. 

Ved at komme langt omkring, og ved at en 
del af ørrederne forbliver i havet 2 - 5 år 
spreder de også risikoen for at blive ramt 
af katastrofer, som vi fx oplevede det i 
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Der er ingen grund til at 
svømme ud i det store 
Kattegat for at finde 
tilstrækkeligt med føde. 
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Hvad der får en sommerørred til 
at stige til overfladen og med stor 
voldsomhed inhalere en stor 
tørflue eller skumflue, har jeg 
ikke forklaringen på... Men de 
gør det! 

iltsvindskatastrofen Mariager Fjord i 97. Her 
afgik alle fisk i fjorden ved døden. 

Der var dog friske og snart gydemodne ørreder 
i åen og i Kattegat. Snart var bestanden på 
fode.

Ørrederne kom hurtigt igen, men helten og fx 
ålekvabben, der er langt mere standpladsfaste, 
har vi ikke set meget til  siden. 

t 
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Sikkert i nettet! 
 
Ørreden tog fluen der 
blev fisket tæt under land, 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Kun en af de efterhånden sjældne isvintre kan sætte en 
midlertid stopper for fiskeriet på fjorden. Typisk har vi 
kun få dage med generende is, før end fjorden atter er 
fiskbar.

Oftest er det kun på de mest udsatte pladser der er is 
problemer, mens der i mere frit vand er fiskbart.

ÅRSTIDER
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VINTERFISK

Vintermånederne kan byde på “blanke 
overraskelser”.

Udover de vanlige fjordørreder og de 
slanke ørreder, der har været på årets 
gydning i Villestrup, Korup, Kastbjerg åer, 
eller en af de mange mindre og vigtige 
tilløb som også huser en god 
ørredbestand, får fjorden besøg fra 
Kattegat. 

Når vandet i det salte Kattegat afkøles 
søger ørrederne mod det brakke vand som 
de finder i vores fjorde. 

BØRSTEORM

Når dagslængden tiltager, fra sidst i januar 
til sidst i juni, vågner fjordens mange og 
forskellige børsteorm. For at kunne parre 
sig, skal ormene grave sig ud af 
sandbunden.

Ørrederne er sultne og elsker orm...

Udover børsteorm, byder foråret og 
sommeren også på de efterhånden fede 
ørreder, på et massivt udbud af kutlinge, 
fjordrejer, tanglopper!
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FORÅR  
Når lyset i midten af april og i begyndelsen 
af maj tiltager, blomstre de brunlige 
kiselalger.

Får vi vindstille dage med sol, kan der 
dannes plamager at de brune alger, som 
også kaldes fedtemøg. 

Generes fiskeriet, kan det svare sig at 
forsøge på en ny plads.  

SOMMER

Intet er som en sommermorgen på fjorden. 
Når natten så småt bliver til dag og når 
nattens lyde afløses af dagens, er jeg i mit 
es. 

Også fiskene syntes at være tilfreds med 
tidspunktet. Vandet er under land kølet lidt 
af, og lyset er endnu ikke skarpt og 
generende. 

Ofte er det også mest vindstille og i øvrigt 
det bedste fiskevejr tidligt morgen.
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På trods af at ålen er 
udrydningstruet foregår 
der et intensivt fiskeri med 
ruser, bundgarn og kroge 
på langliner.
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Når vandtemperaturen i 
marts og april stiger  
søger kutlinge og 
fjordrejer ind over det 
lave vand. 

Også børsteormene (der 
er flere arter) bliver 
aktive!
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Der udveksles oplevelser 
og erfaringer...
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Yderfjorden. Fra Hadsund og østpå mod Kattegat er 
mærkbart påvirket af tidevandet. Er du sejlende eller 
vadende kan den til tider kraftige strøm tydeligt 
mærkes. 

Bortset fra området umiddelbart øst fra Hadsund til 
Havnø, hvor der på både nordsiden og sydsiden er 
gravet ler, er yderfjorden kendetegnet ved en smal 

PLADSER

4



Fiskene kan du finde 
overalt!

Nogle gange er områder 
med blød leret bund det 
bedste, andre gange skal 
de kære ørreder findes 
hvor der er sten og 
muslinger. 
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sejlrende der snor sig fra side til side. Uden for sejrenden er fjorden 
lavvandet. 

Fiskeriet foregår her langs kanten til sejlrenden.

FRA HOBRO TIL HADSUND
 
Fjorden og omgivelser, er her tydelig formet af istidens mægtige 
kræfter. 

De fleste steder øges vanddybden hurtigt. 

I fjordens dybeste bassiner kan måle mere end 30 meter til bunden.

TILGÆNGELIGHED
 
Mariager Fjord er let tilgængelig for både vade- og bådfiskeren.

På Nordsiden kan eksempelvis starte turen ved Hobro 
Lystbådehavn, Bramslev, Vive. På sydsiden i Ørnedalsbugten, ved 
Katbjerg Odde Mariager og i Lergraven, for blot at nævne nogle få 
pladser.
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Du finder ofte ørrederne tæt 
på land og over lavt vand. 
Det giver god mening ikke 
straks at vade dybt. 



Har du adgang til en jolle eller 
en pontonbåd er det ingen sag at 
komme omkring i fjorden.

Har du mod at vandre et par kilometer, vil du herfra have adgang 
til de bedste pladser.
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God vind er vigtigt for 
fjorden. Alt efter 
vindretning og styrke 
presses der store 
mængder vand ind eller 
ud af jorden. 

Vinden ilter også 
overfladevandet.
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Yderfjordens lergrave er 
værd at besøge på alle 
årstider.
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Tidevandet sender en  
“tunge” af frisk saltvand 
helt ind til Kongsdal et par 
gange i døgnet.
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Fra Hobro Lystbådehavn 
er der en god sti langs 
nordsiden af fjorden...
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“Sight fishing”.  Gå stille 
langs fjorden og hold øje 
med vandet. Ofte vil en 
ørred eller to afsløre 
deres tilstedeværelse. 
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Udefra og ind...

Ørreden har taget fluen. 
Vanddybden er næppe 
over en halvmeter
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Ørreden har taget fluen 
og presses nu ind mod 
strandkanten og det lave 
vand hvor du let og sikkert 
kan afkroge den. 
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Bramslev Bakker og 
bugten hvor Valsgaard  
Bæk har sit udløb i fjorden
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Bramslev Bakker med 
Hobro by i baggrunden. 

For et mindre beløb (pt. 5 
kr.) kan du køre helt til 
standen af den private vej. 

Der kan fiskes i begge 
retningen

Bemærk dog 1/2 års 
fredningsbæltet ved 
Valsgaard Bæk 
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Bramslev Bakker. Du kan 
komme til stranden ved at 
benytte den smukke 
nedkørsel (betalingsvej )
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Sommer ørred fra 
Ørnedalsbugten.
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Længere tids østevind kan 
presse vandet ud af 
Kattegat og  give ekstremt 
lav vandstand i vores 
østvendte fjorde
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I yderfjorden har fiskeriet 
indflydelse på fiskeriet.

Forskellen mellem høj og 
lav vandstand er normalt 
20 - 30 centimeter. 

Generelt er faldende vand 
bedst om vinteren og 
stigende vand bedst om 
sommeren.

Ellers ser det ud til at 
vandvending fremmer 
fiskenes bidelyst. 
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Nordsiden tæt på 
Sandskredet. 
 
Ørreden smuttede af fluen 
lige inden den skulle 
nettes.  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Lang Odde på fjorden 
nordside umiddelbart vest 
for Kielstrup Sø
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Lergraven, Hadsund Syd

Ørreden fulgte fluen, men 
ville ikke bide...
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Molen ved Havnø finder 
du på fjordens nordside 
lidt øst for Hadsund.
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Udskibsningsmolen ved 
Bilfragmenteringen  på 
fjordens nordside lidt øst 
for Vive.
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Fjordens ørreder er normalt ikke specielt selektive eller 
kræsne. 

Med lidt fluer i forskellige farver og størrelser får fast 
fisk, også i Mariager Fjord. 

Fluer kan enten imitierer fiskeyngel som kutling, 
hundestejle, ålekvabbe yngel og småsild. 

FLUER TIL FJORDEN
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Også fluer der imiterer fjordrejerne og de 
lidt mindre tanglopper og 
vandbænkebidere, er populære. 

Endelig børe der i flueæsken også være et 
sortiment af børsteormsimitationer i både 
den helt store størrelse og de lidt rødlige 
mindre som sværmer om natten og 
morgenen i juni og begyndelsen af juli. 

OVERFLADEFLUER

Ikke alt er lige til at forklare.

Af en eller anden grund ta’r ørrederne også 
store fluer der præsenteres på overfladen.

Ikke nogen naturlige fødeemner har 
størrelse eller adfærd som de tørfluer 
ørrederne i åen og fjorden aggressivt 
kaster sig over.  

Overfladefluerne kan faktisk ikke blive for 
store når det gælder om at friste ørrederne. 

Når det gælder om at kaste og præsentere 
fluerne på let grej, er der dog 
begrænsninger. 

Overfladefluerne blive normalt taget meget 
voldsomt. 
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Fra sidst i juni og langt ind i 
september er der gode 
muligheder for at friste en 
havørred med noget “tørt”.

For at undgå knækkede forfang og for at lette 
kastene, må en 0,28 mm. spids være det rigtigt 
valg. 

PRÆSENTATION OG 
AFFISKNING 

Da fjordfiskeri med tørt er relativt nyt, skal jeg 
nævne lidt om præsentation og affiskning.

Jeg foretrækker at vandet er roligt. En blank 
overflade eller små krusninger er fint.

Ofte ser jeg ørrederne, gerne i kanten af 
søsalaten. Fluen præsenteres og haps! 

Er der ikke synlige fisk, lægger jeg fluen på 
overfladen. Efter en kort pause trækker jeg en 
halvmeter line ind. Endnu en kort pause og igen 
indtagning... 
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Hugget kommer næsten altid uventet og 
rent instinktivt strammer du op... 

Til dette fiskeri benyttes flydeline og ikke et 
alt forlangt forfang! 
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Der er mange interesser når det drejer sig om at 
benytte fjorden.

Jeg behøver blot at nævne lodsejerne, landbruget, 
erhvervssejlads til Hadsund, Mariager og Hobro, 
lystsejlere, ornitologer, lystfiskere og fritidsfiskere. 

Derudover har kommunen og fx turisterhvervet store 
interesser fjorden. 

FREMTIDEN 
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Vandreruter og servicefaciliteter er de 
fleste steder fint markeret.  
 
Men mange spørger: Hvorfor er de 
mange fredningsbælter ikke også 
markeret? 

UDFORDRINGER

Det lyder simpelt og indløsende, men at 
få formuleret, vedtaget og overholdt 
nogle regler der kan sikre en bæredygtig 
udvikling til gavn for fællesskabet, 
fiskene og fjorden, kræver indsigt og 
politiske mod. 

ADGANGSFORHOLD 
 
Selv om vi de seneste år har fået flere 
adgangsveje lukket for offentligheden, er 
Mariager Fjord stadig rimelig 
tilgængelig. 

Men med færre adgangsveje og flere 
lystfiskere, oplever vi dog et større pres 

på de tilbageværende adgangsveje og 
fiskepladser.

Der skal ikke meget mere fiskepres til, 
før end der eksempelvis bliver problemer 
med parkering.

FISKEPRES OG 
FORVALTNING

Fjordens ørredbestand er naturlig. Alle 
fiske er klækket i åer og bække med 
udløb i fjorden.

Opfiskes der så mange ørreder, at ikke 
alle gydebanker kommer i brug, vil det 
øjeblikkeligt påvirke bestanden negativt. 
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Garndøden. Når ørreden først er 
viklet ind i garnet er skaden sket. 
Uanset om ørreden er under 
målet eller der tale om en 
uspiselig mager forårsfisk, slutter 
livet...

Også de vintre hvor fjorden islægges, skaber 
problemer for bestanden.

Når isen lægger sig på fjorden, søger mange af 
fjordens skarv søger så op i vandløbene og 
jagter ørrederne. 

De er effektive både i åen og i fjorden!

Problemet er ikke blevet mindre af at bestanden 
af ål og ålekvabber er reduceret. 

FORSLAG  
1. Fangstbegrænsning. For at sikre et fortsat 

godt fiskeri og en sund ørredbestand, er vi 
mange der genudsætter ørrederne. 
 
Men når flere, også tilrejsende lystfiskere, 
skal have gode oplevelser og smukke 
fangster, må det sikres, at der altid er 
rigeligt med ørreder på gydepladserne og 
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Ørreden holdes i nettet, under 
vandet mens fluen frigøres...

Snart svømmer fisken igen i 
fjorden

at opvækstforholdene i vandløbener er 
optimale. 

2. Ingen selvfiskende redskaber. Sidder 
ørreden først i garnet er den så godt som 
død. Garnfiskeri og genudsætning er ikke 
nogen god kombination og ikke en 
mulighed ved moderne fiskeriforvaltning.  
 
Et andet problem er de mange ruser. 
Specielt i august og september kan ruserne 

stå så tæt, at lystfiskeren ikke har mange 
chancer for at fiske og samtidig overholde 
kravet om 75 meters afstand.  
Ruserne er sat for at fange den 
udrydningstruede ål.

3. Skarv regulering. Uden naturlige fjender 
er skarvbestanden vokset. Også i Mariager 
Fjord er der flere kolonier.  
I kolde vintermåneder går det ud over 
ørrederne i åen og i april og maj går det 
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I august og september står 
ruserne tæt i det meste af 
fjorden. 

En bliver de sidste ål fanget eller 
også må vi håbe på en 
totalfedning af ålen.

Men sættes der garn i stedet for 
ruser kan det gå helt galt!

kraftigt udover bestanden af de 
udtrækkende smolt.

4. Gydebankeoptælling og kontrol. For at få 
en fornemmelse af bestanden af ørreder, er 
det vigtigt at have et overblik over 
bestanden af ørreder på gydepladserne. 
Bliver alle gydebanker benyttet? Hvis ikke, 
kunne noget tyde på at der er fiskes for 
hårdt på ørrederne i fjorden og i åen.  
Optællingen af gydebanker og 

overvågningen af vandløbene skal ses som 
et supplement til de regelmæssige 
bestandsanalyser.

5. Mærkning af fredningszoner. Der skal 
arbejdes for en afmærkning af fjorden 
fredningszoner. Afmærkningen skal være 
enkel og klart fortælle om der er tale om en 
helårs, eller en halvårsfredning 
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Med den rigtige forvaltning vil 
lystfiskeriet kunne generere 
millioner i meromsætning til 
lokalområdet

6. Genetablering af heltbestanden. Mariager 
fjords tidligere bestand af helt er helt sikkert 
indvandret fra Randers Fjord. Desværre er 
heltbestanden fisket i bund her og der er 
næppe længere nogen indvanding fra den 
sydlige nabofjord.  
  
Det kunne give god mening at opdrætte 
helt til udsætning. Det er heller ikke specielt 
vanskeligt.  

 
Inden det besluttes at ophjælpe 
heltbestanden, må der dog styr på 
garnfiskeriet.  I modsat fald vil en øget 
heltbestand øge fiskeriet med garn. Et 
fiskeri der også dramatisk vil skade 
ørredbestanden.  

7. Arbejdspladser. Forvaltes fiskeriet i  
Mariager Fjord optimalt, vil det mærkbart 
kunne komme lokalområdet tilgode. 
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Der er stor interesse for Mariager 
Fjord og fiskeriet.

Udbydere af overnatningsfaciliteter, 
handlende, restauranter m.v., vil kunne 
nyde godt af de mange tilrejsende 
lystfiskere.  
 
Forskellige beregninger godtgør, at hver 
eneste lystfiskerfanget havørred bidrager 
med kr. 2.000 - til kr. 4.000 til den lokale 
samfundsøkonomi. Dette gælder også 
ørreder der genudsættes!  

 
3000 lystfisker fangede ørreder i Mariager 
er absolut ikke urealistisk.  
 
Ganges der op betyder det en øget 
økonomi i fjordområdet på mellem 7 mill. og 
14 mill kr.  
 
Et veldrevet lystfiskeri kan altså medvirke til 
skabelsen af flere job og mere velstand i 
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Skal vi også i fremtiden kunne 
fiske og fange vilde ørreder og 
skal fjorden og fiskene for alvor 
bidrage til den lokale økonomi 
og velstand, kræves der omtanke 
og reguleringer!

lokalområdet.  
 
Bemærk også, at de vilde ørreder som kan 
byde på er langt mere eftertragtede end 
udsatte fisk.  

8. Valget? Skal der satses på lystfiskerturisme 
og naturligt producerede ørreder, burde 
være enkelt at træffe de rigtige valg. 
 

I bl.a. New Zealand, USA, Island, i Bosnien 
og i dele af Norge har politikerne truffet 
beslutninger til fordel for naturen og  
lystfiskeriet. 
 
Men har de danske politikere mod til dette?  
 
Henrik Leth
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Omkring Danmarks smukkeste fjord, er der mange 
gode muligheder for at finde overnatningsmuligheder 
og spisesteder. 

Har du eksempelvis brug for fiskegrej, beklædning, 
reservedele eller service, er der et godt udbud i 
fjordområdet.

KOM GODT VIDERE
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Med byerne Hobro, Hadsund og 
Mariager er der gode 
muligheder for at forsyne sig med 
de daglige fornødenheder eller 
nyde en velfortjent frokost eller 
middag!

LINKS

Visit Mariager Fjord har kontorer i Hobro, Øster Hurup og 
Mariager. 

Hjemmesiden opdateres løben med aktuelle tilbud og 
arrangementer. Det er også her at du kan finde links til 
overnatning og spisesteder

Besøg Visit Mariager Fjord 

Fiskepladser i fjorden. 

Besøg brakvand.dk’ s sider om fjordens fiskepladser

Fangst og oplevelser i fjorden 

Besøg brakvand.dk’ s sider om fangster og oplevelser

Film fra Mariager Fjord
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Har du spørgsmål og kommentarer er du velkommen til at maile: 
hl@brakvand.dk 

mailto:hl@brakvand.dk
mailto:hl@brakvand.dk


Guide: Henrik Leth 

Baggrund: Mere end 50 års erfaring med fluefiskeri, 
fluebinding og instruktion. Bor i Randers og har fisket i 
Mariager Fjord, Randers Fjord, Djurslandskysten og i 
Glenstrup Sø siden ’76.  

Ydelser:                                                                          
Fluefiskeri, kasteinstruktion, fluevalg og affiskning.

GUIDE TURE
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Øg dine chancer for at fange en 
af fjordens smukke ørreder.

 

PRØV FISKERI FRA PONTONBÅD I 
MARIAGER FJORD MED ERFAREN 
LOKAL GUIDE

Prøv en guidet tur i en specielt udformet Anderson Pontoon båd. 
Oplev den smukke natur ved Mariager Fjord på en afslappende, 
givende og helt ny måde!

Du får vist og fisket de bedste steder!

Forestil dig, at du lydløst sejler hen til det helt rigtige sted, alt 
hvad du skal gøre er at kaste din flue over ørredens 
standpladser, som jeg vil udpege. Som din guide vil jeg holde 
båden i den bedste position i forhold til fiskesteder og vinden.  
Under turen får du naturligvis gode råd om affiskning og 
kasteteknik fra pontonbåden.

Det er helt op til dig om du har lyst til at spinne eller fiske med 
flue.
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Jeg fisker i fjorden året rundt. 
Mine mangeårige erfaringer 
kommer dig tilgode!

Jeg vil sørge for at du altid er i den bedste kast 
og fangstposition. Dette er den mest 
behagelige måde at fiske på, ingen glatte sten 
eller blød mudderbund - du fokuserer kun på at 
fange fisk!

Pontonbåden er udstyret med alle 
sikkerhedsfunktioner, herunder en oppustelig 
redningsvest til dig!

 Du er velkommen til at kontakte mig for 
yderligere information eller en snak om 
planlægningen af din drømme tur.

PRISER:

 Daglige Priser for 2018: 

- Fuld dag (8 timer) En lystfisker DKR. 2.000

- Halv dag (4 timer) En lystfisker  DKR. 1.000 

Waders kan lånes!
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Oplev fjorden, naturen og 
fuglene fra forsædet af min 
guidebåd!

EVENTYR OG FOTOTUR 
MED LOKAL GUIDE PÅ 
MARIAGER FJORD 

Fra Hobro i vest, til Als Odde i øst 
gennemskærer Mariager Fjord det kuperede 
landskab.

På nordsiden er fjorden er omkranset af enebær 
bevoksede bakker og på sydsiden løvskov, og 
nogle enestående strandenge.

Har du besøgt Mariager Fjord blot en enkelt 
gang, vil du være enig: Variationerne danner fra 
januar til december de smukkest tænkelige 
rammer omkring en eventyrlig oplevelse
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Året rundt venter oplevelserne!
På turen sidder du sikkert og bekvemt på 
forsædet i min special designede Anderson 
Pontoon guidebåd.

Pontonbåden er udstyret med alle 
sikkerhedsfunktioner, herunder en oppustelig 
redningsvest til dig!

Vi aftaler selvfølgelig hvor turen starter og 
afsluttes.

Oplevelser!

På mine driftture har du gode chancer for på 
tætteste hold at opleve områdets rige fugle og 
dyreliv.

Alt efter årstiden ser vi bl.a. på fiskeørn, isfugl, 
rørhøg, skallesluger, pibeænder, troldand og 
fiskehejre. Et møde med den sky odder eller en 
sæl, er bestemt også en mulighed!
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Er du mere til vadefiskeri eller er I 
en gruppe, står jeg til rådighed 
med mine mange års erfaringer!

Du er velkommen til at kontakte mig for 
yderligere information eller en snak om 
planlægningen af din drømme tur. 

PRISER:

 Daglige Priser for 2018: 

- Halvdag (+ 4 timer) DKR. 1.000 ”

Waders kan lånes! 

PRØV FLUEFISKERI MED 
LOKAL GUIDE I MARIAGER 
FJORD

Alt efter årstiden, vind og vejr vælger vi de 
bedste pladser. 

Jeg følger dig og giver gode råd om affiskning 
og fluevalg. Har du brug for at justere på grej 
eller kast, klare vi også dette.
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Godt placeret på forsædet i 
guidebåden og med vinden i den 
rigtige retning, skal du kun tænke 
på at fiske!

Vi aftaler selvfølgelig hvor turen startes. 

Du medbringer selv grej og waders. 

PRISER:

 Daglige Priser for 2018: 

-  Fuld dag (8 timer) En lystfisker DKR. 2.000

- Halv dag (4 timer) En lystfisker  DKR. 1.000 

Er I en gruppe. Kontakt mig for tilbud! 

Yderligere: http://www.brakvand.com/index.php/
guide-service-33886

Kontakt:                                                                
         hl@brakvand.dk - tlf.: +45 21 26 42 16

GAVEKORT UDSTEDES! 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BLANK HAVØRRED

Ørreder der lever i havet, i de frie vandmasser, får sølvfarvede skæl og en lys bug.

Beslægtede opslagsord

Register

Træk beslægtede opslagsord hertil

Find opslagsord



BØRSTEORM

Der er omkring 80 arter af børsteorme.

Mest almindeling er børsteormen (Nereis). Den lever i op til 30 cm dybe, forgrenede 
slimklædte gange, ofte i en sort, iltfattig, sandblandet bund”

Nereis kan blive cirka 15 cm lang, og kan også være grålig eller grønlig. 

Lever både i brakvand, og i saltvand.

Sværmer og parre sig i februar, marts og april.  
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C&R - CATCH AND RELEASE

For at beskytte Mariager Fjords unikke bestand af vild ørreder anbefaler jeg i størst muligt 
omfang genudsætning. 

Håndter ørreden forsigtigt!
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FACEBOOK 

Fluefiskeri - Mariager Fjord. Stedet hvor vi deler oplevelser og meninger!

https://www.facebook.com/groups/59368493383/?ref=bookmarks
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FISKEMETODER

Blink eller flue. Benyt enkeltkrog, gerne modhageløs eller med mini modhager. 

Beslægtede opslagsord
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FISKEPLADSER

Du må færdes på bredden langs hele fjorden. Omkring parkering og adgangen ændres 
der jævnligt. På brakvand.dk opdateres pladser og adgang: 

http://www.brakvand.com/index.php/fisk-pladser/mariager-fjord-88888
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FISKETEGN 

Der kræves fisketegn for at fiske i Danmark, herunder Mariager Fjord. Mere om fisketegnet: 
https://www.fisketegn.dk/fisketegn/common/setupAnglerFisherType.do
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FJORDØRRED 

En del af ørrederne forbliver i fjorden hvor de typisk opholder sig over lavt vand. 
Fjordørrederne er smukke og gyldne. 
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FLUEGREJ

Til fiskeriet i fjorden anbefales en #5 stang med en flydende line og et langt forfang med en 
0,24 mm spids. Medbring om muligt en ekstra spole med en “I” line. 
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FLUER OG FLUEBINDING 

Sikker på at du kan finde lidt inspiration til nogle timer ved fluestillet her: 

http://www.brakvand.com/index.php/grej-fluer/fjord-og-kystfluer
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FREDNING

Der er fredningszoner ved vandløbenes udløb i fjorden. Det er fiskerens pligt at sætte sig 
ind reglerne. Mere om om fredningszoner her: 

http://www.fiskepleje.dk/-/media/Sites/Fiskepleje/Kyst/fiskeriregulering/Information-om-saerli
ge-regler-for-fiskeri-i-mariager-fjord.ashx?la=da

Desværre er fredningszonerne i Mariager Fjord ikke afmærket. 
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GRØNLÆNDER ØRRED

Ørred på typisk 35 - 40 cm der endnu ikke er bleven kønsmoden. Træffes typisk vinter og 
forår. Optræder ofte i flokke.
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HELT

Indtil 1997 fangede vi enkelte helt i Mariager Fjord. Da det totale iltsvind ramte fjorden i 
august / september lå der blandt de døde ørreder, skrubber, ålekvabber og ål også enkelte 
helt.

Helten i fjorden er sansynligvis indvandret fra den sydligere Randers Fjord. Der er ikke 
mange kilometers afstand mellem de to fjordmundinger.

Intensivt garnfiskeri i Randers Fjord har imidlertid minimeret helt bestanden og derved 
reduceret muligheden for en ny indvandring. 

Det kunne være enkelt, billigt og effektivt at producere helt til udsætning. Der er dog et 
men; en bestand af helt vil øge fiskeriet med garn.

Beslægtede opslagsord

Register

Træk beslægtede opslagsord hertil

Find opslagsord



HORNFISK 

Ankommer til fjorden fra sidst i april. Kan fanges i hele fjorden frem til oktober.
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ILTSVIND 

Gentagne målinger har vist, at der i Mariager Fjord stort set kun er liv i vanddybder på ned 
til 10 - 12 meters dybde. 

De mest produktive områder har en vanddybde på ned til 3 meter. Dette sammenholdt med 
at hovedparten af fjorden fra Hadsund til Hobro består af nogle dybe bassiner med nogle 
relativt stejle skrænter, betyder at det kun er få procent af fjordens totale volume der er 
produktiv rent fiskerimæssigt.
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KASTBJERG Å 

Næststørste tilløb til fjorden. Løber i fjorden ved Åmølle på fjordens sydside, vest for 
Hadssund.

Der er helårsfredningsbælte omkring udløbet i fjorden (500 meter på begge sider). 
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KORUP Å 

Løber i fjorden på nordsiden øst for Havnø. Der er helårsfredningsbælte omkring udløbet i 
fjorden (500 meter på begge sider). 
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NEDGÆNGER 

Når ørreden har været oppe i vandløbet og gyde er den slank og ikke en kulnarisk 
oplevelse. Nedgænger ørreder er ikke fredet, men langt de fleste genudsætter også disse 
fisk. 
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OVERSPRINGER

“Voksen” blank ørred der ikke er på gydevandring. Fanges i vinterhalvåret. 
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RØD BØRSTEORM

Skt. Hans ormen, en mindre rød orm, sværmer om natten og lige omkring solopgang fra 
sidst i maj til slutningen af juni.

Den 3 - 5 cm lang orm sværmer i overfladen. Er meget mobil.  
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SMOLT

Ørred der udskifter de gyldne skæl med blanke og vandre nedstrøms i åen og ud i fjord og 
hav.
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VANDSTAND OG TIDEVAND

Mariager Fjord er svagt påvirket af tidevandet. To gange i døgnet er der højvandet og to 
gange lav vandstand. Specielt i den smalle rende i  yderfjorden, mærkes tidevandet 
tydeligt. 
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VILLESTRUP Å 

Fjordens største og mest produktive tilløb. Villestrup å har udløb på fjorden nordside lidt 
vest for Vive i fjorden.  
Der er helårsfredningsbælte omkring udløbet i fjorden (500 meter på begge sider). 
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ØSTENVIND

Længere tids østenvind presser vandet ud af Kattegat. I Jyllands østvendte fjorde betyder 
dette lav vandstand
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ÅL

Ålen er udrydningstruet og var det ikke for udsætning af glasål opfiskede i andre 
vandsystemer, var der næppe mange ål. 

I Mariager Fjord fiskes der intensivt efter ål med ruser, bundgarn og langliner.
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ÅLEKVABBE

Ålekvabben føder levende unger. Parringen foregår i august, og hunnen føder i december 
op til 400 levende unger der er 3-5 mm lange.

Føden består af tanglopper, orme små muslinger mm.

Ålekvabben kan blive op til 45 cm. I Mariager Fjord har jeg dog ikke set dem større en 35 
cm. 

Modsat fx. ørred, sild, hornfisk og ål drager ålekvabben ikke på langfart. 

Iltsvindet i 1997 var hård ved bestanden i Mariager Fjord. 
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