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Denne kortmappe indeholder 
informationer om mulighederne og 
betingelserne for fiskeri i Hadsten 
Lystfiskeriforenings fiskevande. Skulle 
der være forhold i kortmappen, som du 
finder forældede eller ikke stemmer med 
virkeligheden ved fiskevandet bedes du 
rette henvendelse til et 
bestyrelsesmedlem eller på e-mail 
webmaster@lilleaaen.dk.

Sker der revisioner af kortmappen, kan 
disse hentes på foreningens hjemmeside, 
www.lilleaaen.dk, eller du kan bestille en 
revideret udgave-- hos kassereren.

Kortmappe

Fiskeri forbudt

Kommunalt fiskevand

Parkering

Vandløb

Sø/Mose

Skov

Bymæssig bebyggelse

Vej/Grusvej
(Offentlig færdsel)

Skov-/markvej/sti

Jernbane

Kontaktoplysninger:

Fiskeriopsyn:
Bruno Kolding             tlf. 61 65 33 69
Flemming Neergaard   tlf. 23 44 16 20
Max Wolff                   tlf. 40 52 15 68
Morten Nielsen            tlf. 52 40 41 95
Karsten Olesen            tlf. 29 87 19 11
E-mail: fiskeriopsyn@lilleaaen.dk

Fiskerikontrollen         tlf. 86 44 89 11
E-mail: ran@fd.dk

Formand:
John Eistrøm              tlf. 22 90 96 75
E-mail: formand@lilleaaen.dk

Kasserer:
Mogens Kristensen      tlf. 42 22 29 05
E-mail: kasserer@lilleaaen.dk

Postadresse:
Hadsten Lystfiskeriforening
Grønningen 14
8370 Hadsten

Hjemmeside:  www.lilleaaen.dk



Bemærk:

Foreningen har ingen egentlige ordens-
regler, men forventer, at medlemmerne 
udviser en adfærd baseret på almindelig 
sund fornuft.

Skilte skal respekteres, ligesom anvis-
ninger fra foreningens fiskerikontrollører 
eller fra lodsejere skal følges.

Parkering i forbindelse med fiskeri skal 
ske under hensyntagen til den øvrige 
færdsel, særligt med henblik på lodsejer-
nes adgang med traktorer og markred-
skaber.

Skulle man ved et uheld forvolde skade 
på andres ejendom under udøvelse af 
fiskeri, kan man henvende sig til forman-
den. Foreningen vil så undersøge, om 
skaden kan dækkes gennem Danmarks 
Sportsfiskerforbunds kollektive ansvars-
forsikring.

DSF Medlemsfordele

Husk, at du gennem DSF har en række 
rabatordninger og medlemsfordele. 
Overnatningsmuligheder, fiskekort og 
meget andet til rabatpris er beskrevet på 
Danmarks Sportsfiskerforbunds hjemme-
side, www.sportsfiskeren.dk

Specielt kan nævnes muligheden for at 
leje DSF's båd på Fussingø Sø mellem 
Randers og Hammershøj. Båden lejes ved 
at kontakte DSF's sekretariat på tlf. 7582 
0699.

Fiskesæson:
I Lilleåen med tilløb:
1. marts - 31. oktober
I Gudenåen (zone 6):
16. januar - 31. oktober

Begrænsninger:
Der må kun fiskes med stang og snøre.
Der må højst hjemtages 3 hav- eller 
bækørreder pr. Døgn.
Der må ikke fiskes i tilløbene til Lilleåen, 
bortset fra Granslev Å og Voer Mølle Å.
Hunde må ikke medtages under fiskeri.

Mindstemål:
Havørred 40 cm
Bækørred 30 cm
Søørred 40 cm
Laks 40 cm
Gedde 60 cm
Ål 45 cm
Helt 36 cm

Fredningstider:
Gudenåen Zone 6:
Fangstbegrænsning kun to laks pr dag.
Havørred er fredet og skal genudsættes
Gedde over 80cm er fredet og skal 
genudsættes

Ud over foreningens indskrænkning i 
fiskesæsonen i Lilleåen og Gudenåen 
følger de øvrige fredningstider 
lovgivningen.

Hav-, sø- og bækørred 16/11 - 15/1
Laks 16/11 - 15/1
Gedde    1/4 - 30/4
Ål             16/10 – 31/7
Helt  1/11 – 31/1

Nedfaldsfisk er ikke fredede, men 
foreningen henstiller, at de genudsættes.

N.B. Mindstemål og fredningstider der 
her er nævnt gældende primo 2019. De  
ændres jævnlig.                                  
Se www.naturerhverv.dk/fiskeri for 
aktuelle regler.


