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Fisk fra kutter og kaj

Så er der bid! En fladfisk hives ombord af den stolte fisker.

Vind i håret og saltsmag i
munden, havet kan være
et råt sted at fiske. Men
des større er glæden, når
der er bid.

I havnen/på molen
Her er et godt sted at begynde for alle.
Stå gerne 2/3 ude på molen og fisk på
havnesiden, da her er mange småfisk,
og dermed kommer også de større fisk.
Kampestensmoler kan være rigtig glatte og er ikke et sted for mindre børn.

Det er en fantastisk oplevelse, at se
børn vente på bid og at fornemme den
fantasi, der ruller sig ud om, hvad der
kan bide på krogen dernede i dybet.
Hvis I er lidt velforberedte, kan I sagtens
komme tomhændede hjem og alligevel
have haft en rigtig god fisketur.

Fisk fra stranden
Her skal I have en lidt længere fiskestang og et tungere lod for at kunne
kaste ud til cirka 1,5 meters dybde, hvor
fiskene ofte er.

I Danmark er der mere end 7200 km
kystlinje og dertil mange fjorde, og I kan
på nettet undersøge gode fiskesteder
nær ved hjemmet

Fra jolle/båd
Dette er naturligvis en god måde at
fange fisk på, og flere fiskepladser kan
afprøves. Små fiskestænger er bedst
her, og redningsvest er obligatorisk.
Så kom fangsten ombord.

Havets hugorm
Hvis I er så heldige at få en
fjæsing på krogen (den smager
udmærket og er en flot fisk), skal I
passe på de pigge, den har forrest
på ryggen. De indeholder en gift,
som er ret smertefuld, hvis man
bliver stukket. Men hvis uheldet
er ude, så kom hånden i meget
varmt vand, og ring eventuelt til
lægen/giftlinjen 82121212.
Fiskegrej med mere
Brug gerne færre fiskestænger end der
er hoveder, da der hele tiden er lidt ekstra arbejde med at vikle snøre fri, sætte
madding på, tage fisk af krogen osv.
Huskeliste
Følgende grej er en god ide at medbringe på fisketuren. Har I ikke fiskestang og blink, men vil alligevel gerne
på kuttertur, så er det ikke det store
problem, for I kan ofte leje begge dele af
skipperen.
•
•
•
•
•
•
•

Stang med hjul
Kniv
Tang (til at tage krog ud med)
Spand
Madding/blink/kroge (tjek nettet
eller spørg i fiskegrejbutikken)
Pose til fangsten
Kamera

Fiskeri er både for store og små. Alle under 18 og over 65 år kan fiske gratis i Danmark.
Regler og moral omkring fiskeri
Alle under 18 og over 65 år kan fiske
gratis i hele Danmark. Alle andre skal
have fisketegn, som kan købes og betales via nettet, www.fisketegn.dk eller
på posthuset. Man kan få både dagskort
og årskort, og det er en meget billig
fornøjelse.
Tag kun fisk med hjem, som I skal spise,
og smid de små fisk ud. Tag billeder af
de fisk, I smider tilbage, så børnene har
gode minder og historier med hjem.
Der er mindstemål for alle fisk, fx torsk:
38 cm og rødspætte: 27 cm. Se mere
på www.fisketegn.dk

Børn og fiskeri
Det er sjældent, at fiskene bider på krogen første gang, linen kastes i vandet.
Det kan godt være svært for nogle børn
at klare ventetiden med et smil på læben, men det hjælper dog, hvis de ikke
også skal bekymre sig om, at de fryser
eller er sultne. Derfor er det en god ide
at medbringe:
•
Meget tøj – på og med
•
Ekstra vanter, når de andre bliver
våde
•
Proviant: varm saft, madder, lune
pølser i en termokande m.m.
•
Pose m. vaskeklude til aftørring af
fiskesnask m.m.
•
Eventuelt tæppe og liggeunderlag
•
Redningsvest er godt og/eller 100
% opsyn, specielt på mole.

Gigant-fisk
Der er fanget torsk på over 40
kilo med fiskestang, og fisken var
mere end en meter lang.
I havet omkring Danmark findes
der ingen farlige dyr, der angriber
mennesker. Dog findes der dyr,
som fjæsing og brandmand, der
ikke er rare at komme i nærheden
af.

Vil I vide mere?
Forlaget Klematis har udgivet
bogen ”På fisketur med børn – i
saltvand” af Per Drustrup Larsen.
Den giver en god gennemgang af
alt, I måtte få brug for at vide, for
at få en vellykket fisketur.
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Dagens største fangst, man er stolt!
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