Korsør Inderhavn
Meget specielt fiskeri. Det er det ideele sted for lystfiskere, som godt vil sidde og drikke en
kop kaffe under fiskeriet. Fiskeri med forfang og sandorm eller børsteorm efter skrubber er
den mest brugte form for fiskeri her. Det er også muligt at fange en enkelt ørred eller torsk
på blink og/eller spinner. Der er en del bylarm - trafik - men er samtidig et godt sted at
oplære nye fiskere "børn". HUSK at tage hensyn til de både der ligger og de både der
sejler. Der er en del bådtrafik, men det er ikke til gene for de der fisker, så vi skal heller
ikke være til gene for dem. Der er påskrevet de steder der ikke må fiskes fra, Bla. fra
broen som deler Korsør og Halskov. Det er ikke muligt at bruge vaders.
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Kørselsvejledning:
Ind til Centrum af korsør og over på Halskov siden "modsatte side af
Føtex". Lige efter broen kan man dreje til venstre. Hvis man kommer fra
Korsørsiden kører man bare med rundt til man har broen på venstre side.
Herfra og hele vejen rundt om de bygninger der ligger kan man fiske. Hvis
man ønsker det kan man også stå på modsatte side, altså lige bag ved
Føtex. Her parkerer man bare ved føtex´s parkeringsplads, men der er
oftest flest skibe på denne side. Det perfekte sted til stegetorsk og
fladfisk. Om natten er der desuden godt at fiske efter ål på forfang.

Halsskov Rev
God kystplads som strækker sig fra lige under storebæltsbroen og hele vejen til venstre og
ud til spidsen af revet. Hele strækningen er god med masser af badekar og en blanding af
sten tang og sand. Waders kan med fordel bruges, men en god idé er at fiske det første
badekar af, inden man vader ud i det, da fiskene ofte er tæt inde ved land. På lune
sommeraftener kan man undertiden se enorme torskestimer der trækker rimelig tæt på
land. Der skal kastes langt ud - men det kan lade sig gøre. Torskene er 1-3 kilo.
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Kørselsvejledning:
Kør ad motorvej E20 tag frakørslen til Halsskov og kør mod Revet og
Isbådsmuset fra rundkørslen og hele vejen ud til revet der er masser
af parkeringspladser tæt på vandet.

Halsskov Molen
Halsskov Molen er meget tæt på Halsskov revet, og bunden er derfor det samme med
tang og sten. Men vandet er betydeligt dybere så waders er udelukket. Men ellers kan
molen indeholde store pæne fisk som holder til i lidt dybere vand.
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Kørselsvejledning:
Hvis man kører ad motorvej E20 tager man frakørslen til Halsskov og
derefter kører man ud mod Isbådsmuseum fra rundkørslen. Inden
man kører ud mod revet drejer man til venstre. Der er gode
muligheder for parkering 20 meter fra molen.

Lejeodden
Lejeodden er en rigtig god kystplads som gennem den seneste tid har givet mange og
store ørreder. God strækning med masser af tang og sten. De første par meter ud i vandet
rummer meget tang, så waders er utrolig nødvendigt.
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Kørselsvejledning:
Der køres samme vej som ud til Halsskov Rev, da man skal
tage gåturen fra revet og ud til Lejeodden. Masser af
parkeringspladser findes ved Revhuset og Isbådsmuset, og
der går en sti fra revet og under broen ud til odden.

Korsør Skov
Der er meget strøm i vandet, men det er bedst at vadefiske. Der er ligeledes temmelig
mange sten, men der er sjældent tang. Hvis man efter at have fulgt kørselsvejledningen
går mod venstre ved vandet og ca. 300-500 meter længere, er der et perfekt sted med en
stenmole, som man kan gå ud på hvis man har et par vaders på. Her er der en vanddybde
på ca 5 meter lige under. Der er godt derfra hvis man skal fiske efter fladfisk - skrubber er
der mange af.
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Kørselsvejledning:
Fra Korsør bymidte kører man mod Skælskør og lige inden man kommer ud af Korsør
ligger der en campingplads- Lystskov Camping på højre side. Der kører man ned og
fortsætter mod Klarskovgård (er skiltet). I svinget ved Klarskovgård kører man bare
fortsat videre ca 1 km. Derefter kommer der " Hundeskoven " på højre hånd. Der
passerer man bare videre ca 200 meter så kommer man til et skarpt højresving, hvor
der ligger et offentligt toilet på venstre side. Der skal du parkere og fortsætte til fods
forbi toilettet. Ca 300 meter længere fremme er der en nedgang til vandet, og du
befinder dig så på et af Korsørs bedste steder efter Skrubber, Ising og Rødspætter.

