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Velkommen til THY
– et af Danmarks bedste lystfiskerområder og måske også en
af de bedst bevarede hemmeligheder i lystfiskerkredse. Thy
er lidt anderledes i kraft af den storslåede og »ufriserede«
natur, der er en væsentlig del af alle fiskeoplevelser i Thy.

Alsidighed er et nøgleord for lystfiskeri i vores landsdel. Man
kan næsten fristes til at sige, at Thy tilbyder et hav af mulig-
heder for sprællende oplevelser – uanset om man er til »stor-
vildtjagt« fra fiskekutter på Det Gule Rev – et af Europas mest
gavmilde fiskepladser, udfordrende fiskeri fra moler og høfter
langs kysten, eller den meditationsagtige ro som man finder
ved sø, å og fjord.

Med denne brochure i hånden er du godt på vej til langtids-
holdbare fiskeoplevelser, der både fryder ganen og sjælen.

Hvordan booker jeg plads på en af kutterne, der sejler til Det
Gule Rev? Overnatningssteder med fryse- og renseplads?
Vejrudsigt? Fisketegn?

De fire turistbureauer i Hanstholm, Hurup, Nr. Vorupør og
Thisted er et godt sted at starte fisketuren. På turistbureauerne
kan du få svar på mange af dine spørgsmål. Du finder mere
information om turistbureauerne på bagsiden.

Rigtig god fisketur!

»Symbol for kvalitet«
Flere steder i brochuren optræder dette symbol 
Symbolet indikerer, at den pågældende virksomhed lever op til en række kvalitets-
krav, der er fastsat af Fishing Denmark – en national mærkningsordning. Fishing
Denmark har bl.a. til formål at kvalitetssikre og forbedre lystfiskermulighederne i
Danmark gennem certificering af virksomheder inden for lystfiskeri. 
Se mere om Fishing Denmark på: www.visitdenmark.com/lystfiskeri

Fisketegn
Alle mellem 18 og 65 år SKAL have fisketegn for at kunne fiske i farvande, der
er offentligt tilgængelige. Put & Take søer er undtaget. Fisketegnet kan bl.a. købes
på turistbureauerne i Hanstholm, Hurup, Nr. Vorupør og Thisted. Fisketegn kan
købes som dagkort, ugekort og årskort..
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Mindstemål og fredningstider
Bemærk at listen ikke er udtømmende.
Mindstemål beregnes som totallængde fra snudespids til halespids

Fiskeart Fredningstid Mindstemål
Havørred 16. november - 15. januar 40 cm

(Kun fisk i gydedragt)
Bækørred 30 cm
Regnbueørred Ingen*
Laks (Saltvandslaks) 16. november - 15. januar 60 cm

(Kun fisk i gydedragt)
Torsk (Vesterhavet) 40 cm
Torsk (Limfjorden) 35 cm
Rødspætte 27 cm
Skrubbe 25,5 cm
Ising 25 cm
Gedde (saltvand) 40 cm
Gedde (ferskvand) 1. april - 30. april 40 cm
Sandart (ferskvand) 1. maj - 31. maj 50 cm
Helt (ferskvand) 1. november - 31. januar 36 cm
Hornfisk ingen*
* Mange lystfiskere bruger dog frivilligt mindstemålet på 40 cm.

Havfiskeri J F M A M J J A S O N D
Torsk
Sej
Lubbe
Lange
Makrel
Fladfisk
Fiskeriet på sit højeste
Overgangsperiode – ofte god fangst
Fiskeriet på sit laveste

Kystfiskeri J F M A M J J A S O N D
Havørred
Torsk
Hornfisk
Makrel
Sild
Fladfisk
Fiskeriet på sit højeste
Overgangsperiode – ofte god fangst
Fiskeriet på sit laveste

Fiskekalender
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Vesterhavets skatkammer indbyder
til sprællevende oplevelser. 
Prøv fiskelykken på Det Gule Rev!
Thy har nogle af Danmarks – måske endda Nordens bedste
muligheder for at udforske havets mangfoldighed med fiske-
stang. Husk varmt tøj og tungt grej! Prøv kræfter med fiskene
fra eksempelvis områdets høfder og moler. Specielt Agger
Tange, molen i Vorupør, Hanstholm østre mole og Roshage
nord for Hanstholm Havn anbefales af kendere. 

Er vejret i det gode hjørne, lokker havfiskeri fra kutter til
»Storvildtjagt«. Især Det Gule Rev er i lystfiskerkredse kende-
tegnet ved fisk fra str. L til XXL samt store fangster. Ikke nok
med det byder revet på mange forskellige fiskearter. Torsk,
havkat, lange, sej, lubbe, rødspætter, pighaj og pighvar er
nogle af de fisk, der lokker i dette farvand. Det Gule Rev er et
stort stenområde over 50 kilometer langt og 10-15 kilometer
bredt. Revet ligger cirka 2-3 timers sejlads fra Hanstholm og
Vorupør.

Husk at bestille plads i god tid!  

Havfiskeri
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M/S Yellow Reef M/S Mølboen

M/S Bonito M/S Tindur

Havfiskeri

M/S NY-MINI (DET GULE REV)
Hanstholm Havn

Tlf. +45 96 18 20 09 . Mobil  +45 20 64 63 38
www.ny-mini.dk . e-mail: tindur@get2net.dk

”En af de hurtigste både på REVET”
Sejler fra kl. 05.00-16.00 eller efter aftale.

Pris pr. person pr. dag kr. 700,-
Pris for hele båden kr. 7.700,-

Max. 12 pers.
Husk tilmelding. 

Havfiskeri på »Det gule Rev«
Fra Hanstholm Havn med rederiet »Gule Rev«

M/S Mølboen 12 personer kr. 750,-

M/S Bonito 12 personer kr. 750,-

M/S Yellow Reef 12 personer kr. 750,-

M/S Tindur 20-25 personer kr. 700,-

Vi sejler hver dag fra: kl. 6.00-17.00
Tilmelding på:

Tlf. +45 97 97 53 94 . Mobil +45 40 75 53 94 . Fax: + 45 97 97 58 94 
E-mail: gule-rev@moelboen.dk . www.gule-rev.dk . www.gelberiff.dk

M/S THAILAND (DET GULE REV)
Hanstholm Havn . Tlf. + 45  30 24 98 65 . Fax. + 45 97 96 29 18

www.ms-thailand.dk

Sejler daglig hele året med max. 28 pers.
Onsdag-søndag fra kl. 04.00-16.00 / 06.00-18.00  
Pris pr. pers. kr. 700,-. Pris hele båden kr. 16.000,-
1/4-30/9 sejles der 2-dages ture mandag/tirsdag
for grupper m/overnatning ombord. Max. 22 pers.

Afg. mandag kl. 00.00. Ank. tirsdag ca. kl. 17.00.
Pris pr. pers. kr. 1.500,-. Forplejning pr. pers. kr. 250,-

Sengetøj medbringes.

4
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5 T 248 »Skagerak« - Det Gule Rev  
Henvendelse: Ole Jensen, Julius Poulsensvej 8, Nr. Vorupør 

Skibstelefon +45 30 22 57 84 . +45 97 93 85 77
E-mail: skagerakt248@mail.dk

www.skagerak-t248.dk

Der sejles dagligt med lystfiskere, 
når vejret tillader det, fra Vorupør Strand.

Heldagsture ca. 10 timer.

Pris pr. person kr. 600,-

Øl og sodavand kan købes på båden.

Fjord, so/ og a˚

Havfiskeri fra Nr. Vorupør Strand

Fiskeri ved Limfjorden og i de
naturskabte søer og åer er for alle
– uanset alder og ambitionsniveau
Limfjorden er helt sin egen og ofte venligere indstillet, hvad
angår vindstyrke, sammenlignet med Vesterhavet. Både fiske-
arter som havørred, sild og hornfisk gemmer sig under vand-
spejlet i Limfjorden.    

Eller hvad med at prøve kræfter med de viljestærke fersk-
vandsfisk? Her kan hele familien være med. Thy kan endda
prale af at have nogle af Danmarks reneste søer, og det er
ikke engang en lystfiskerhistorie. Husk at købe det lovpligtige
lystfiskertegn, som kræves af alle mellem 18 og 65 år.
Fisketegnet kan købes på posthuse og turistkontorer. 
Efter en lang dag med ferskvandsoplevelser er der gode chan-
cer for at få ørred, ål, sandart eller gedde på aftenmenuen. 
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Lystfiskeri på Thy Statskovdistrikt
På Thy skovdistrikt er der en mængde søer 

med mulighed for frit fiskeri for enhver. 
Der kræves, at alle mellem 18 og 65  køber det lovpligtige fisketegn.

Søer i Rønhede Plantage ved Bedsted
Der må fiskes i alle søerne, som rummer karusser 

og formentlig også gedde, skalle, ål og aborre. 
I Skovhus Dam findes en fiskeplatform.

Vester Rosholm ved Vigsø
I de fire små søer; for enden af Krægpøtvej i Vigsø, 
er der mulighed for at fange gedde, aborre og ål.

Klastrup Dam i Østerild Plantage
Klastrup Dam er en tidligere grusgrav. Dammen er forbundet med Østerild Å 

og rummer gedde, aborre og skalle. 

Tovsig Sø i Østerild Plantage
Tovsig Sø minder om en østdansk skovsø med mange åkander og rørskov. 

Der kan fanges gedde, suder, ål og skalle. 
Der er bål- og grillplads ved søen.

Lild Strandkær
En langstrakt klitsø, parallel med kystlininien, tæt på Lildstrand, som rummer en

spændende flora samt fiskearterne gedde og ål.

Søerne ved Nørklit i Lild Plantage
Søerne er tidligere grusgrave og temmelig dybe. I søerne er der gedde, aborre

og skalle. Fiskeri kun tilladt fra bredden, som vender mod lejrpladsen. 
Kør ad skovvejen Søvej.

Bagsø i Tved Klitplantage
Bagsø er en lille idyllisk sø, 

hvor man finder Thys første handicapvenlige fiskebro.
Søen er med fri fiskeri med mulighed for at fange bl.a. gedde, skalle, 

suder og aborre.

Lystfiskeri
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Nors Sø 
er en del af Hanstholm Vildtreservat.

Her er der mulighed for at få ål, gedde, aborre, skalle og helt på krogen. 
Stangfiskeri tilladt ved søen fra skilt øst for bålplads til nyt skilt ca. 1400 m mod øst.

Dagkort voksne 40 kr. og børn fra 12 – 18 år 20 kr.

Vandet Sø
En af Thys smukkeste søer og et populært udflugtsmål for de lokale. 

Her kan man prøve kræfter med ferskvandsfisk såsom ål, 
gedde, skalle, aborre og helt.

Stangfiskeri er tilladt fra P-pladsen på Egevej og til skiltet ca. 800 m mod nord. 

Bemærk: For at kunne komme langt nok ud, er det nødvendigt at bruge waders.  
Dagkort voksne 40 kr. og børn fra 12 – 18 år 20 kr.

Kontakt turistkontorerne i Thisted, Hanstholm,Vorupør eller Hurup for yderligere 
information. Her kan du også købe fiskekort og fisketegn.

Flade Sø
Den smukke Flade Sø (661 ha.) lokker med sandart, gedde, aborre, skalle,

brasen og ål. Den unikke beliggenhed 2 minutters gang fra Vesterhavet gør
Flade Sø til et oplagt besøgsmål. 

Dagskort koster 40 kr. og ugekort 125 kr. pr. fiskestang.

Kan købes på turistbureauet i 
Hurup og Krik Marine i Agger.

Søen er lukket for fiskeri fra 1/5-31/5.

Robåde udlejes hos Krik Marine.

Morup Mølle Å (Hvidbjerg V. Å)
Afslappende naturoplevelser for hele familien ved Morup Mølle Å, hvor
aborre, brasen, helt, regnbueørred, ål og gedde er nogle af de fiskearter, 

der gemmer sig under vandspejlet. 

Dagkort koster 50 kr.
og kan købes hos Merko, »Svankjær Købmandshandel«.

Fjord, so/ og a˚

Regler for lystfiskeri i søerne
• Alle mellem 18 og 65 år skal have lovpligtig fisketegn. 
• 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
• P.g.a. smittefare må død og levende agn kun anvendes i den sø, de stammer fra
• Der må ikke forfodres
• Tag størst mulig hensyn til søens fugleliv og områdets skovgæster
• Efterlad området i samme stand, som du selv ønsker at finde det i

Folderen Lystfiskeri på Thy Statskovdistrikt kan hentes på 
turistkontorerne eller ses på www.skovognatur.dk/thy 
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Ræhr Fiskepark 
Bybakken, Ræhr, 7730 Hanstholm, Mobil: +45 21 26 62 63 

e-mail: loop@c.dk . www.Ræhr-Fiskepark.dk

10.000 m2 sø udgravet i ren sandbund med gode faciliteter i flot natur.
Åbent: april - november fra kl. 06.00-21.00

Jævnlig udsætning af ørreder (1-6 kg)

Fiskekort: Pr. fiskestang 2 timer kr. 60,-  4 timer kr. 90,-  
6 timer kr. 120,-  8 timer kr. 150,-

Der er toilet og rensebord.

Søen er beliggende 4 km fra Hanstholm og 17 km fra Thisted

Ballerum Lystfiskeri
Tangrimme 14, Ballerum, 7700 Thisted, Tlf. +45 97 98 53 35

Åbent hele året fra kl. 06.00 til solnedgang

Fiskekort: pr. fiskestang:  2 timer kr. 60,-  4 timer kr. 80,-  
6 timer kr. 100,-  8 timer kr. 120,-

Selvbetjening: pengene lægges i postkassen.

Fiskearter: Aborre, ørred (indtil 1 kg), gedde (indtil 10 kg), suder (indtil 2 kg),
karpe (indtil 10 kg), samt ål (indtil 2 kg).

200.000 m2 vand, dæmninger

Skjoldborg Lystfiskersø 
Oddesundvej 142, Nr. Skjoldborg, 7700 Thisted

Tlf. +45 97 93 15 79/ +45 51 74 32 79

Smukt beliggende sø på 5500 m2, 
4 km syd for Thisted af A11

Der udsættes regnbueørreder og ål, 800 g - 4 kg.  

Priser for en stang med en krog: 
3 timer kr. 75,-  6 timer kr. 125,-  9 timer kr. 150,-

Rabat til børn under 12 år ifølge med voksne med betalt adgang til søen.

Der er toilet og rensebord - Åbent fra kl. 6.00 til solnedgang

Besøg en af Thy’s 
mange forskellige 
Put & Take søer
der bl.a. lokker med bidevillige ørreder. 
Tag ikke fejl – denne form for fiskeri er ikke altid ligetil, 
og det kræver ofte dygtighed og snilde at få aftensmaden 
i hus.   

Put & Take
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Snedsted Fiskepark 
Mosevej 40, Todbøl, 7752 Snedsted  . Tlf.: +45 97 93 48 95

Besøg vores ørredsø ved Mosevej i Todbøl, et hyggeligt og 
roligt lystfiskerparadis med toilet og bålplads. 

Dagkort: Pr. stang: 3 timer kr. 75,-  6 timer kr. 125,- 9 timer kr. 150,-

Rabat til børn under 12 år.

Ørreder udsættes dagligt (1-7 kg). 
Åben dagligt fra kl. 05.00 - 24.00.

De finder os mellem Snedsted og Sjørring på Todbølvej

Nørhå FiskePark 
Kærgårdsvej 32, Nørhå, 7752 Snedsted . Tlf.: +45 97 93 43 48 

www.noerhaa-fiskepark.thyweb.dk . e-mail: madsborregaard@hotmail.com

Kom ud og få en naturoplevelse for hele familien ved vores FiskePark. 
Åbent hele året fra kl. 6.00 - 24.00

Priser: 2 timer kr. 60,-  3 timer kr. 75,-  6 timer kr. 125,- 
9 timer kr. 150,-. Rabat til børn under 12 år ifølge m/ voksen 

Ørreder fra 1-7 kg udsættes flere gange dagligt. 

De finder os mellem Snedsted og Stenbjerg

Midtthy Fiskepark
Damsgårdsvej 3, Hørdum/ Sønderhå

Tlf. +45 97 93 91 11, Mobil +45 31 77 91 11 . www.koustrupmolle.dk 
De finder os mellem Sønderhå og Hørdum og Hassing.

Åbent hele året fra kl. 06.00-24.00

Ørreder udsættes dagligt!

Dagkort: pris 3 timer kr. 75,-  6 timer kr. 125,-  9 timer kr. 150,-
Rabat til børn ifølge med voksne med gyldigt fiskekort. 
Specielle vinterpriser. Selskaber/ Grupper ifølge aftale

Sydthy Fiskeland 
Gundgaardsvej 15, Villerslev, 7755 Bedsted

(+45) 97 94 62 11/ 21 42 62 11 . SydthyFiskeland@mail.tele.dk

Sydthy Fiskeland er beliggende i et skønt naturområde.
Vi udsætter 2 kg ørreder pr. solgt dagkort.

Fri fangst på ørreder.
Fangstbegrænsninger på gedder: 2 stk. pr. fiskekort  

Priser: 3 timer kr. 75,-  6 timer kr. 125,-  9 timer kr. 150,-

Der ydes rabat til børn under 12 år ifølge med voksne.
Åbningstid: fra kl. 07.00 til solnedgang

Put & Take
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Lystfiskeren 
Klitvej 3, Nr. Vorupør, 7700 Thisted

Tlf. +45 97 93 86 26

Lille butik med et stort udvalg i alt indenfor:
lystfiskergrej og forskellige agn. Bl.a. ABU, Kinetic, Ron Tompson m.m.

Stort udvalg i kvalitetsdrager og tilbehør. 
Forskellige gaveartikler. 

Mulighed for indvejning af fisk.

Åben: 10.00 - 17.00 hele ugen

Fra mus til Elefanter
Bredgade 125 (gågaden), 7760 Hurup

Tlf. +45 96 88 22 35
e-mail: fmte@mail.dk . www.fra-mus-til-elefanter.dk 

Fiskegrej køber du hos »Fra mus til Elefanter«
Din grejforhandler i midten af Sydthy.

Altid et stort udvalg i ABU, MITCHELL, SHIMANO, RAPALA
og andre gode mærker til en fornuftig pris.

Tilbud: Forfang fra kr. 7,00

Krik Marine 
Havnevej . Agger Havn . 7770 Vestervig

Tlf. +45 97 94 15 43
E-mail: limbo@krikmarine.dk . www.limbo.dk

Besøg Thys største butik med fiskegrej. 

Et hav af gode tilbud med stænger, hjul og lystfiskergrej. 

Åben alle ugens dage

Grejbutikker
Mangler du grej til fisketuren? 
Så besøg en af grejbutikkerne i Thy, der hjælper med både
stort og småt.
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Hanstholm SømandsHjem 
og Hotel 
Kai Lindbergs Gade 71, 7730 Hanstholm . Tlf. +45 97 96 1145
Fax +45 97 96 27 80 . E-mail: info@hshh.dk . www.hshh.dk

Hvor godtfolk er, kommer godtfolk til!
Nyd et ophold i Hanstholm – for som lystfisker er det vigtigt at tingene 
fungerer – se vore tilbud på www.hshh.dk
Til lystfiskeren: Vi har god mad, og madpakke til fisketuren, 
samt gode værelser fra køjesenge til enkeltværelser. 
Til fisken: Udlejning af kummefrysere og henvises til håndfileteringsfirma. 

Købmand Hillgaard’s 
Feriehusudlejning 

Vesterhavsgade 44, Vorupør, 7700 Thisted, 
Tlf. +45 97 93 80 22

E-mail: hillgaard@hillgaard.dk . www.hillgaard.dk

Thy-egnens bedste bud på et solidt lokalt udlejningsbureau med et bredt
udvalg af feriehuse ved Vesterhavet og Limfjorden.

Børnevenlige huse og gratis adgang til badeland.
Medlem af Fishing Denmark.

Efter en lang dag med... 
oplevelser for både krop og sjæl byder de mange gode over-
natningssteder velkommen - uanset om du er til luftmadras
eller gåsedun. Flere af overnatningsstederne i Thy har speci-
elle faciliteter til lystfiskere såsom fryser og renseplads.

Overnatning

Privat feriehusudlejning
og Bed & Breakfast - med hjertet

A1 plus 2 Formidling-Service, Hedegårdsvej 16, Svankær, 7755 Bedsted Thy 
Tlf. 86 27 22 42    Servicetlf. 97 94 82 81    mail@a1plus2.dk     www.a1plus2.dk
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Hanstholm Camping
Hamborgvej 95 · Febbersted . 

DK 7730 Hanstholm
Tel +45 9796 5198 . Fax +45 9796 5470

www.hanstholm-camping.dk . info@hanstholm-camping.dk

Lystfiskerne har fine forhold på Hanstholm Camping
Over 5000 lystfiskere vælger årligt at overnatte i særligt indrettede hytter på plad-
sen, og stedet er således blevet centrum for lystfiskere i Thy.
Det nye 300-kvadratmeter store fileteringhus danner rammen om fællesskab, når
turen fra Det Gule Rev er veloverstået og fiskene skal renses.
I huset findes også 16 rummelige frysere med stor indfrysningskapacitet til lyn-
indfrysning af fangsten.
Vi hjælper gerne med reservering af plads på fiskekutterne.
I mini-markedet finder du lystfiskernes egen butik, der har det helt rigtige udstyr i
alt fra spinnere til pirke og fra liner til fangstnet – og til de rigtige priser.
Her finder du også alt til madpakken samt øl, vin, vand, chocolade og friskbagt
brød.

Oplysninger vedr. afbestilling:
Ved reservation af hytte skal der betales kr. 500,- (70 euro). I forår- og efter-
årssæsonen gælder at: såfremt skipperen på kutteren aflyser pga. dårligt vejr,
tilbagebetales dette beløb. Ved annullation skal man oplyse hvilken kutter man
havde reserveret tur på. I højsæsonen tilbagebetales forudbetalinger ikke.

Tip: Book jeres hytte med det samme – samtidigt med bestilling af pladser på
kutterne. I februar måned er mere end 75% af hytterne reserveret! Er I her i
flere dage og en tur aflyses, er der ca. 10 put’n take søer indenfor en halv times
kørsel herfra. Fra molen i Hanstholm Havn er der et stort, fint fiskeri efter
makrel, sild, hornfisk samt fladfisk.

Overnatning
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Thy Turistbureau, Thisted

Thy Turistbureau, Hanstholm  

Thy Turistbureau, Hurup  

Thy Turistbureau, Vorupør  
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Hanstholm Havn

M/S Mølboen
M/S Yellow Reff
M/S Tindur
M/S Bonito
M/S Thailand
M/S NY-MINI

T 248 Skagerak

Bagsø
Nors Sø
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Morup Mølle Å,
(Hvidbjerg V. Å)

Ræhr Fiskepark
Ballerum Lystfiskeri
Skjoldborg Lystfiskersø
Snedsted Fiskepark
Nørhå FiskePark
Midtthy Fiskepark
Sydthy Fiskeland

Lystfiskeren
Fra mus til Elefanter
Krik Marine

Hanstholm SømandsHjem
og Hotel
A1 plus 2, Svankjær 
Købmand Hillgaard’s
Feriehusudlejning
Hanstholm Camping
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Havfiskeri

Fjord, so/ og a˚ fiskeri

Put & Take

Grejbutikker

Overnatning

Fra Vorupør Strand



16

W
ad

m
an

n 
G

ra
fis

k 
A

/S
 . 

Tl
f. 

97
 9

2 
31

 6
6

25

26

27

28

Turistkontorerne i THY er et godt
udgangspunkt for ferien, hvor gode 
fiskeoplevelser står højt på ønskesedlen

Thy Turistbureau
Tlf. +45 97 92 19 00
www.thy.dk
info@thy.dk

Thisted 
Store Torv 6
7700 Thisted

Hanstholm 
Bytorvet 9
7730 Hanstholm

Hurup
Jernbanegade 2
7760 Hurup

Vorupør  
Vesterhavsgade 21 
Nr. Vorupør
7700 Thisted

Brochuren er udgivet af Thy Turistbureau

Internetsider med nyttig information for lystfiskere:
www.fishingdenmark.com
National mærkningsordning indenfor turisme, der bl.a. har til formål at 
kvalitetssikre og forbedre lystfiskermulighederne i Danmark, hvilket bl.a. 
sker gennem en certificering af virksomheder indenfor området. 

www.dagkort.dk/fisketegn
Online bestilling og betaling af dagkort/ugekort og årskort 
til tilmeldte fiskevande i Danmark. 

www.skovognatur.dk/thy
Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside, med  information om bl.a. 
fiskeri i søer og åer.


