
Agersø 

Øen der løber nord syd og adskilles fra Sjælland af det dybe Agersø Sund. Øen har 

bortset fra 3 gode fiskepladser et imponerende fugleliv. 

1. Helleholm længst mod syd op i byen fra færgen og mod venstre på vejen paseres plads  

2 ’Knæet’ er det sidste 90 graders sving inden det sidste stykke. Et rev der især i 

sommertiden kan være rigtig godt. 

2. Knæet har forholdsvis god dybde og til tider mange fisk især forår, men også sommer 

hvor fedtemøj kan gøre fiskeri umuligt. 

3. Egholm Flak længst mod nord fremragende ørredvand. fra færgen køres op i byen og til 

højre ved gadekæret fortsættes ud til enden hvor der er parkeringplads. Der gås til højre 

mod Agersø Sund forbi den lille og helt ud til sundet. De første 300 m mod nord har nogle 

badekar som bør prøves. Så kommer et langt stykke med fladvand og blæretang, der dog 

kan give fisk med fluestangen. På spidsen kan der vades et godt stykke ud hvor der fiskes 

over det dybe vand til venstre altså nord - her er mange ørred og en del torsk om aftenen. 
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http://www.lystfiskeri.dk/fiskview_new.asp?key=61
http://www.lystfiskeri.dk/fiskview_new.asp?key=20
http://www.lystfiskeri.dk/fiskview_new.asp?key=22
http://www.lystfiskeri.dk/fiskview_new.asp?key=35
http://www.lystfiskeri.dk/fiskview_new.asp?key=36
http://www.lystfiskeri.dk/fiskview_new.asp?key=46


Omø 

Omø ligger bagved Agersø med meget dybt vand omkring. Vores tur rundt med uret 

beskriver 7 fiskepladser. 1: 600 m før Revet og hele vejen ud - ålegræs/blæretang. bedst i 

foråret. 2: Revet/revspidsen - der kan vades 300 m ud. PAS PÅ DER KAN VÆRE 

SÆRDELES KRAFTIG STRØM. Fiskeriet er bedst ved faldende vand. Strøm løber øst-

vest. Affiskningen skal foregå på vestsiden. Fisk hele året, men bedst i sommertiden på 

grund af det kolde vand fra dybderne. 3: Revkrogen - ca 1 km med ålegræs/blæretang. 

Kan fiske helt utroligt godt en lun forårsdag. Sandbanker der kan vades på. Kan generes i 

sommertiden af fedtemøj. 4: Ørespids - omkring 100 m kan der fiskes på. Altid strøm her, 

og ebbe/flod har ingen indflydelse på fiskeriet. Utrolig god sommerplads både til ørred og 

fladfisk. 5: Rensningsanlægget - omkring 1 km fiskevand. Vaders ikke nødvendige. Parker 

udenfor sommerhusområdet. Bedst i forårsmånederne. 6: Langelandsøre - en af de 

absolut bedste pladser. Fra før spidsen og 400 m mod Kirkehavn. Omkring fyret er "sikker" 

havørredplads og resten er utrolig god til hornfisk. 7: Restaurant Perlen - 300 m er der 

nogenlunde dybt vand og særdeles spændende bund. 
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http://www.lystfiskeri.dk/fiskview_new.asp?key=61
http://www.lystfiskeri.dk/fiskview_new.asp?key=20
http://www.lystfiskeri.dk/fiskview_new.asp?key=35
http://www.lystfiskeri.dk/fiskview_new.asp?key=36
http://www.lystfiskeri.dk/fiskview_new.asp?key=40
http://www.lystfiskeri.dk/fiskview_new.asp?key=46
http://www.lystfiskeri.dk/fiskview_new.asp?key=57


Glænø 

Glænø er forbundet med Sjælland med et dige. På begge sider af vejen kan der graves 

sandorm - ikke stampes. Vel ankommet til parkeringspladsen breder Smålandsfarvandet 

sig for vores øjne. Lige ud for parkeringspladsen er der et lavvandet område, der til 

venstre ved huset og høfterne, brydes af dybere vand der især i sommertiden er et forsøg 

værd fra høfterne. Ligeledes er der efter en 20 minutters spadsertur til venstre et 

digegennembrud med vanddybde på 3-5 meter. Dette er et særdeles godt sted i hele 

sommerhalvåret efter regnbuer, og er absolut bedst ved faldende vand. Til højre for 

parkeringspladsen kan der fiskes 2,5 km - dette stræk er godt i hornfisketiden. 
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Kørselsvejledning:  

På landevej 265 mellem Næstved og Skælskør køres der i 

Bøgelunde ned mod Ørslev. Igennem Ørslev og 300 meter 

på den anden side til venstre mod Glænø. Herefter er det 

bare at følge vejen til parkeringspladsen. 
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