
Lystfiskeri i Rønbæk sø
Lergravene og Dammene

Fiskeri: Hvis du vil fiske i Rønbæk sø, Lergravene eller Dammen ved Århusvej, skal du bruge fisketegn og fiskekort.
Herudover skal du indberette din fangst og være opmærksom på mindstemål og fredningstider.

Borgerkort: Hvis du er bosat i Favrskov kan du frit erhverve et ”Borgerkort” der gælder til kommunalt fiskevand 
herunder Rønbæk sø, Lergravene ved Teglhøjen og Branddammene ved Århusvej. Du får Borgerkortet her 
www.fiskekort.dk  .  
Der kræves ikke Borgerkort for børn under 12 år.

Fiskekort: Hvis du ikke er bosat i kommunen, kan du købe Fiskekort ”Søkort” gældende til Rønbæk sø, Lergravene 
ved Teglhøjen og Branddammene ved Århusvej på www.fiskekort.dk  .  

Foreningskort: Medlemmer af Hadsten Lystfiskeriforening, (HLF) gælder ligeledes til disse søer.

Fisketegn: Hvis man er mellem 18 og 65 år skal man desuden have det statslige fisketegn som kan erhverves her 
www.fisketegn.dk . 

Registrering: Alle fangster skal registreres på https://lilleaaen.dk/registrer-fangst/ . Det er vigtigt at registrere 
fangsterne for at følge bestandenes udvikling og overvåge miljøet i søerne. Du er altid velkommen til at kontakte 
HLF hvis du gerne vil vide mere.

Art Mindstemål Fredningstid

Gedde 60 cm 15. marts - 30. april 

Hunflodkrebs   9 cm 01. oktober - 31. juli 

Hanflodkrebs   9 cm 01. oktober - 31. marts 

Forvaltning: Fiskeriet forvaltes af  HLF i samråd med Favrskov Kommune og tilses dels af fiskeribetjente og dels af 
medlemmer af de berettigede foreninger. Du har pligt til at fremvise dit fiskekort på forlangende og du skal være 
opmærksom på at uberettiget fiskeri er strafbart. 

QR koder: Det er hele er let tilgængeligt ved hjælp af QR koderne som du kan scanne med din mobiltelefon

      Fiskeri                            Fiskekort                                    Fisketegn                      Registrer Fangst

Lokal forening: Hadsten Lystfiskeriforening har tilbud til både juniorer, unge, seniorer og pensionister
Vi har været samlingspunkt for hele kommunens lystfiskere siden 1921 og vi samarbejder med de øvrige lystfiskere i 
Gudenåsystemet i ”Gudenåens Ørredfond” og er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund.

kontakt information på : www.lilleaaen.dk                                                            Hadsten Lystfiskeriforening 2022


