
 

1) Liselund Ny Slot 
2) Hovedskovgaard 
3) Staysail 
4) Pension Elmehøj 
5) Motel Stege 
6) Klintholm B&B 
7) Tohøjegård B&B 
8) Tiendegaarden 
9) Møn Økologisk 
10) Nyord B&B 
11) Ny Gammelsø B&B 

Dänmark – Insel Møn 

Übernachten auf 4 neuen 

Radrouten mit Aussicht 
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Übernachtung mit  
Fahrradservice auf Møn bei  
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1. NYORD-BROEN

Aborre, fladfisk og ørred
Nyord-broen fisker bedst om somme-
ren, men i foråret og efteråret kan der
ligeledes opleves godt fiskeri efter
trækkende havørreder.
Vejrforhold: Stille vejr er som regel
bedst, og ellers gælder det om at time
sit fiskeri, så der fiskes lige omkring
vandvendingerne, og når tidevands-
strømmene er stærkest.

2. FREDSKOV, NORDFELD

Havørred og hornfisk
For trækkende havørreder er fiskeriet
typisk bedst om foråret, men fra
begyndelsen af maj er der også mulig-
hed for at fange hornfisk. Start fiske-
riet ved Davrehøj, og fisk mod øst. Her
er der lavvandet og mulighed for at
fange mindre havørreder på ca. 1 - 2
kilo med spinnegrej. Waders er en
nødvendighed.
Vejrforhold: Hårde nordlige vinde er
ikke gode, da de gør vandet uklart.

3. POMLERENDE

Havørred
Ved Pomlerende kan man nyde godt
af et fint havørredfiskeri. Pladsen
fisker godt hele året, men særligt i
sommermånederne har man det bed-
ste fiskeri morgen, aften og nat.
Denne fiskeplads anses for én af de tre
bedste på Møn. Der fiskes til begge
sider, men ikke mindst mod Brun-
hoved. Prøv med langtkastende kyst-
woblere, blink eller rejeimitationer.
Waders er en klar fordel.
Vejrforhold: Det gælder her, som for
resten af de østvendte lokaliteter på
Møn, at pålandsvind giver kridt i van-
det og dermed uklart vand. Let uklart
vand kan være gunstigt, men vandet
bør ikke være alt for plumret.

4. HELLEHAVN NAKKE

Havørred og hornfisk
Denne plads fisker bedst forår og
efterår, men hvis vinteren er mild, er
det også en god vinterplads. Her er
fanget fisk på 4 - 5 kilo og mere.
Pladsen holder stort set altid fisk, og
den hører til blandt de absolut bedste.
Bunden er meget varieret med kridt-
pynter, som bedst affiskes i waders.
Her kan man nemlig affiske på begge
sider af pynterne. Fra maj er der
mange hornfisk.
Vejrforhold: Undgå for kraftig på-
landsvind. Sydlige og relativt svage
vinde er at foretrække.

OVERSIGT OVER KYSTPLADSER
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5. LISELUND

Havørred
Liselund fisker bedst forår og efterår.
Der er dybt vand helt inde under land,
og fiskene kan ofte findes helt inde
langs kystlinjen. Et virkelig godt stræk
går fra Liselund og én kilometer sydpå.
Waders kan undværes, men er nyttige. 
Vejrforhold: Den bedste vind er en let
søndenvind, dårligst er østenvind.

6. STORE KLINT

Havørred og torsk
Store Klint fisker bedst forår og efterår
for havørred, mens torskefiskeriet er
bedst i vinterhalvåret. Strækningen
nordpå fra Store Klint mod Lille Klint er
godt ørredvand. Bunden er meget ste-
net, og der er dybt vand helt inde
under land. Torskefiskeri bør forsøges
med bundmede. Waders er nyttige. 
Vejrforhold: Tit ødelægges fiskeriet af
vinden. Dårligst er østenvind, der
giver kridt i vandet. Hvis vejret er per-
fekt, og det vil her sige en relativt mild
søndenvind, så er her virkelig gode
chancer for en stor ørred.

7. MØNS FYR

Havørred og hornfisk
Bedst forår og efterår, men resten af
årets måneder giver også fisk. Hav-
ørredfiskeriet er bedst morgen, aften
og nat – og denne lokalitet regnes
blandt de bedste tre på Møn. Der kan
vades sikkert, og man kan nå et godt
stykke ud fra kysten, hvor store sten
afløses af områder med blæretang. 
Nord for Fyret strækker et rev sig, og
her kan vades 100 - 150 m ud med stor
forsigtighed og vadestav. Pas dog
særligt på færgedønninger, da de sag-
tens kan slå en mand omkuld. Dette
rev er besværet værd og giver næsten
altid fisk. Waders kan ikke undværes.
Vejrforhold: Det kræves, at det har
været relativt vindstille i 2 - 3 dage, før
pladsen er fiskbar. Den mest foretruk-
ne vindretning er en let søndenvind.

8. KLINTHOLM HAVN

Havørred, hornfisk, fladfisk, ål og
aborre i havnen
Forår og efterår fiskes der efter
havørred, og fra starten af maj er der
masser af hornfisk. Der fiskes fra
Klintholm Havn mod øst til Møns Fyr.
Her er lavvandet, og vadning er nød-
vendig. Husk derfor waders, når du vil
fiske efter hornfisk og havørred. 
Vejrforhold: Bedst er en ikke for kraf-
tig søndenvind.

9. HVIDE KLINT, HJELM

Havørred
En god forårsplads, eftersom tobiserne
kommer helt inde under land. De er et
særligt attraktivt fødeemne for hav-
ørrederne. Her er gode muligheder for
store havørreder. Området har flere
dybe huller med 3 - 4 m vand bare 10 -
12 m fra kysten. Affisk disse grundigt!
Waders er ikke nødvendige. 
Vejrforhold: Der kræves typisk relativt
stille vejr for at kunne opleve et succes-
rigt fiskeri.

10. RYTSEBÆK

Havørred og hornfisk
Havørredfiskeriet er bedst forår og efte-
rår på denne plads. Der fiskes fra Hjelm
Kobbel mod vest langs Fanefjordskoven,
hvor et rev findes 80 - 100 m ude. Vad
forsigtigt – der vades på dybt vand, og
der er lumske huller i revet. Waders kan
ikke undværes! 
Vejrforhold: Der kræves relativt stille
vejr. Vestlig vind er ikke god, idet åle-
græs da vil blive revet op og drive langs
kysten.

11. MADSES KLINT

Havørred og hornfisk
Fiskeriet er godt hele året, men topper
forår, efterår og vinter. Fra starten af maj
er der også hornfisk. Der fiskes fra
Slotshave mod vest til Trævænge.
Denne lokalitet er den sidste af de tre
toppladser på Møn. Der er dybt vand
helt inde under land og en stærk strøm
fra Grønsund. Det er oplagt at bruge et
buldo- eller bombardaflåd med silde-
stykker til hornfiskeriet. Strømmen vil
nemlig være med til at gøre afsøgning af
et stort område muligt. Det har desuden
vist sig, at havørred også er glad for sil-
destykker. Waders er en fordel, men de
kan undværes.
Vejrforhold: Pladsen er meget følsom
over for pålandsvind, og vestenvind
medfører drivende ålegræs. Pladsen
fisker derfor bedst i relativt stille vejr.

12. HÅRBØLLE PYNT

Havørred og hornfisk
Havørredfiskeriet ved Hårbølle Pynt er
allerbedst i løbet af foråret og efteråret,
når stimer af sild står i Grønsund. Så er
der for alvor hugvillige havørreder i
området. Fra starten af maj er der tillige
hornfisk. Der fiskes fra campingpladsen
hen langs skansen og rundt om hjørnet
til Hårbølle stenhavn. Der kan kastes ud
over 10 - 15 m dybt vand. Fiskene står
oftest i strømskellet, og til hornfiskeriet

vil flådfiskede sildestykker være et godt
valg. Waders er en fordel, men kan und-
væres.
Vejrforhold: Denne plads er ikke så
afhængig af vinden som af strømmen.
Hvis strømmen er for stærk, er der store
mængder drivende ålegræs.

13. BOGØ-DÆMNINGEN

Havørred, hornfisk, brakvandsgedder
og aborre
Gode fiskemuligheder året rundt. Brug
venligst p-pladsen på Møn-siden. Fluer,
rejer, regnorm eller blink er gode til at få
fiskene i tale. Waders er unødvendige. 
Vejrforhold: Stille vejr.

14. VESTERSKOV, BOGØ

Havørred, hornfisk, regnbueørred og
torsk
Vesterskov er en god havørredplads om
efteråret, hvor stimer af sild står i
Grønsund. Der er også mulighed for at
fange undslupne regnbueørreder fra det
nærliggende havbrug. Fra midten af maj
er der hornfisk, og i det sene efterår er
der torsk. Her kan fiskes på en 1,5 km
lang strækning. Der er dybt vand helt
inde under land og mulighed for at kaste
ud over 20 - 25 m dybt vand, hvilket
særligt er en fordel ved torskefiskeri. Til
fiskeri efter regnbueørred kan anbefales
et bombardaflåd med regnorm. Waders
er unødvendige. 
Vejrforhold: Pladsen er mere påvirket af
strøm end af vind. Sydgående strøm
siges at være bedst.

15. FARØ VEST

Havørred, hornfisk og regnbueørred
Ved Farø vest er der fisk året rundt, men
med højsæson i efteråret. Der fiskes fra
broen og nordover til 200 - 300 m før
lavbroen. Bunden er meget varieret med
sten og ålegræs. Dybden er 2 - 3 m
næsten helt inde under land, så affisk det
kystnære vand, inden du starter vadnin-
gen. Også her trækker undslupne regn-
bueørreder rundt, så prøv bombarda-
fiskeri med flue eller regnorm. Waders er
en fordel, men kan undværes. 
Vejrforhold: Hård pålandsvind er ikke
godt. Absolut en god fiskeplads – især
hvis der er uklart vand omkring Møn.

16. STORSTRØMMEN

Havørred, hornfisk, sild og torsk
I vinterperioden fiskes fortrinsvist
torsk, men fra midten af maj kom-
mer hornfisken i rigelige mængder. I
det sene efterår er der igen torsk og
havørred samt eventuelt undslupne
regnbueørreder. 
Vejrforhold: Storstrømmens fangst-
forhold er meget påvirkelige af vind-
og strømforhold, men sydgående
strøm og svag vind anbefales.

17. KNUDSHOVED ODDE

Havørred og hornfisk
Hele Knudshoved Odde byder på
fantastisk godt fiskeri efter havørred,
men særligt de sydvendte stræk er
en ihærdig indsats værd. Her er god
vanddybde, fine badekar, varierede
bundforhold med masser af store
sten og blæretang og gode chancer
for at finde fødesøgende havørreder.
Waders kan undværes, men de er
gode at have, når der skal afsøges en
del vand. På hverdage kan man køre
ud til Knudsskovgård, mens man i
weekenderne kun kan nå til p-plad-
sen i Knudsskov. Knudshoved Odde
fisker godt hele året rundt, men
særligt fra det tidlige forår og hen
over sommeren er der fine mulighe-
der for at fange en stor havørred.
Vejrforhold: En let sønden- eller
vestenvind kan være gunstig for
fiskeriet, men særligt norden- og
østenvinde kan være fordelagtige i
sommerhalvåret. 

18. CAMPINGPLADSEN

Brakvandsgedder og aborre
Campingpladsen, som ligger ved
Møn-broen, er en fin plads til vade-
fiskeri efter brakvandsgedderne. Der
er en offentlig vej til stranden – bare
følg skiltene. Man kan fiske til begge
sider, men til højre er det største
område. Området er lavt, så der kan
vades et stykke ud. Vad dog forsig-
tigt, da der kan forekomme blød
bund. Fiskene står gerne på helt lavt
vand, så sørg for at affiske dette
grundigt – og gerne med brunlige
og grønlige agn. Fiskeriet er bedst i
marts og fra september til novem-
ber.
Vejrforhold: Pladsen tåler ikke alt
for voldsom vind og bølgegang, da
der med lethed hvirvles grøde op.

19. RØDKILDE, 
STEGE NOR

Brakvandsgedder og aborre
Ved Rødkilde højskole ligger en jæt-
testue med en lille p-plads. Her hol-
der man og går derefter ad en
græsvej ned til noret. Man kan fiske til
begge sider. Bunden er lidt blød, så
der skal vades forsigtigt. Jo længere
ind til højre, jo blødere bund – men
også fint fiskeri. Dybden kan variere,
så vær forsigtig. Fiskeriet er bedst i
marts, oktober og november. Har
man en flydering, kan man nå tre
plateauer uden for Rødkilde, som kan
være særligt gode. Agnen må gerne
være i de brunlige og olivengrønne
farver.
Vejrforhold: Rødkilde fiskes bedst i
relativt let vind og gerne fra sydvest-
ligt hjørne. 

20. HAVNEN, 
STEGE NOR

Brakvandsgedder og aborre
Bag Superbrugsen i Stege Havn ligger
et lille sivområde inde i noret. Dette
stræk kan vadefiskes mod højre. Den
meget tydelige rende, som kommer
fra havnen, er dog også et forsøg
værd. Her kan man kaste ud over 4 m
vand, og her er der både aborrer og
gedder på skrænterne. Til højre kan
man fiske hele vejen ned til Rødkilde.
Her er der en del private grunde ned
til vandet, så man skal samme vej til-
bage. Fisk med brune og grønne far-
ver på agnene og fluerne. Fiskeriet
kan foregå året rundt, men måneder-
ne marts, maj, september, oktober
og november er særligt gode.
Vejrforhold: Pladsen fiskes bedst i
nordvestlig eller mild sydvestlig vind.


