
Lystfiskeri i Vadsted Storsø

Vær med til at passe godt på dette fine lille stykke natur vi finder her ved Vadsted. Vi har her mulighed for nyde
en gå- eller cykeltur eller blot sidde og nyde den smukke udsigt over Vadsted Storsø.

Vadsted Storsø modtager rent vand fra kildevæld og overfladevand. Afløbsvandet fra Hammel Renseanlæg er 
ført udenom Vedsted Storsø og til Vedsted Lillesø. Vandet i Storsøen er derfor rimeligt rent. Her kan du fiske 
efter Skalle, Brasen og Gedder.

Fiskeri: Hvis du vil fiske i Vadsted Storsø skal du bruge fisketegn og fiskekort. Herudover skal være opmærksom 
på mindstemål for Gedde 60 cm og fredningstiden 15. marts – 30 april.

Borgerkort: Hvis du er bosat i Favrskov kan du frit erhverve et ”Borgerkort” der gælder til kommunalt fiskevand 
herunder Rønbæk sø, Lergravene ved Teglhøjen, Branddammene ved Århusvej og Vadsted Storsø. 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, Branddammene ved Århusvej og Vadsted Storsø 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 .

Vi ser gerne at du genudsætter din fangst så balancen i søen bevares. Det er vigtigt for en god økologisk balance at 
mængden af skaller og brasen holdes nede af Geddebestanden.

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                      

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.
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