
HAVØRRED-
FISKERI

OMKRING
VENØ



Havørredfiskeri omkring Venø
På Venø og i den sydvestlige del af Limfjorden er det muligt at fiske uanset vejr- 
forholdene.  Mulighederne for fiskeri er meget alsidige. Der er også mulighed 
for isætning af båd eller kajak ved Venø Havn.

Når du ankommer til Venøs sydspids (figur 1)  åbner der sig en smuk og drama-
tisk plads med masser af strøm og stor dybde. På begge sider af odden er der 
en række små rev, som ofte holder fisk. Bunden er varieret med en blanding af 
sand, sten, muslinger, tang og ålegræs og er derfor et perfekt jagtområde for 
Limfjordens havørreder. Havnen ved færgelejet er ligeledes en kendt havørred-
plads, der holder godt med fisk i sæsonen. 

På vestsiden af Venø (figur 2) er der gode fiskemuligheder på begge sider af 
Venø Havn - ved Venø By. Her kan du fiske på odder og i bugter på en blandet 
bund af sand, sten, muslinger, tang og ålegræs. 



Fisketegn
Hvis du er mellem 18 og 65 år, skal du have fisketegn for at dyrke fiskeri med 
stang og andre redskaber i Danmark. Fisketegnet kan købes fra din smartphone 
eller på www.fisketegn.dk og på mange turistkontorer og campingpladser. 
Husk altid at medbringe fisketegnet ved fiskeri.

Mindstemål
De fleste sportsfisk har et fastsat mindstemål. I Danmark er mindstemålet for 
havørred 40 cm. For de øvrige arter du kan fange i Limfjorden henvises til  
www.fisketegn.dk.
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Omsætningsforbud
Lyst- og fritidsfiskere må kun hjemtage fisk til eget forbrug. Det er altså ikke 
tilladt at sælge fangsten.

Overnatning på Venø
Venø B&B ligger blot 100 meter fra Rønknæ, Kimingen, som er en af mange 
kendte fiskepladser i Limfjorden. Der er 3 værelser med plads til i alt 5 gæster 
(ét værelse med 2 enkeltsenge, ét med en dobbeltseng og ét med en sovesofa). 
Her er gode parkeringsforhold, WiFi, enestående natur og spændende kultur- 
historie. På www.venoe.dk/overnatning/venoe-bed-breakfast kan I læse mere 
om mulighederne og se billeder. Der er mulighed for at bestille morgenmad og 
madpakker med lokale specialiteter. Det certificerede overnatningssted for lyst-
fiskere, Venø B&B, kan vejlede jer om det lokale fiskeri. 

Bookning af guide
På www.havorredlimfjoden.dk kan du booke lystfiskerguiden Kennet Brask, der 
har 32 års erfaring med kystfiskeri i den vestlige del af Limfjorden. Kennet fisk-
er primært med spinnestangen og ofte sidder der et bombardaflåd og fluer på. 
Kennet kan guide i området fra Lemvig til Kås Hoved, nord for Venø. Primært er 
det Venø bugt, der er hans ”hjemmevand”, da han bor tæt på fjorden mellem 
Vinderup og Struer.

Informationsmateriale
Informationsmateriale fås hos Venø B&B, i Venø Café og Havnekiosk eller på 
www.havorredlimfjorden.dk.
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