Egerup
Egerup er meget kendt kystplads på vestsjælland hvor der kan fanges havørred, torsk,
hornfisk i maj, lidt skrubber, og der kan også tages multer hvis man fisker med det rigtige.
Havørrederne tages hovedsageligt om foråret og efteråret hvor der kan gøres store
fangster. Mine erfaringer er at små blink fra 10 til 16 gram og selvfølgelig den kendte
gladsaxe wobler kan give store fangster i disse måneder. Torsken kan tages tidligt forår
efterår og vinter. De kan tages på næsten alt blink wobler og flue. Et af de bedste steder er
et rev derude - man kán ikke undgå at se det da det ligger ca 150 meter fra p-pladsen.
Men ellers kan der faktisk fanges fisk på hele stykket. Knæk og bræk.
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Kørselsvejledning:
Fra vej 265 (Korsør Landevej) drejes mod Skælskør
ad vej 265/259 (Slagelse Landevej). Ca. 5 km efter
drejes til højre mod Egerup ad Rennebjergvej. Efter
ca. 1 km drejes til venstre ad Egerupvej mod Egerup. I
den lille by Egerup fortsættes mod højre lige før det
sidste hus på vejen. Fortsæt ad denne vej til T-kryds
og drej til højre. Fortsæt ca. 500 meter og hold til
venstre ned mod vandet og lille p-plads.

Espe Strand
Espe er ikke så kendt en fiskeplads men der kan fanges mange havørreder. Mine
erfaringer er at fluestangen er bedst på dette stykke - men spinnestangen kan også
bruges. De bedste blink her er Jensen seatrout 12g blå, gladsaxe wobler 16 orange/guld
er nok de blink der giver mest. Til fluefiskerne er de bedste den sorte general red tag.
Faktisk alle fluer der er mørke. De bedste tidspunkter er morgen og aften. Der kan fiskes
over alt dernede da der er godt over det hele.
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Kørselsvejledning:
Fra Korsør køres ad Korsør Landevej mod Skælskør (vej
265). I rundkørslen før Boeslunde drejes til højre ad
Rennebjergvej. Efter ca. 500 meter drejes til højre ad
Espevej. Følg Espevej og parkér tæt ved vandet hvor
vejen drejer 90 grader. Der spadseres små 150 meter
langs hegn til kysten. Husk at parkere hensynsfuldt i
vejsiden (det er vist nok privat vej.)

Vester Bøgebjerg
Vesterbøgebjerg er en suveren god kystplads da der er mange havørreder på dette stykke
- og de er store. Det bedste er vadefiskeri med bobbelflåd og flue eller fluestang hvis man
er til dette. Men små blink er heller ikke i vejen. Brug derfor blink fra 8-24g. De bedste blink
er nok jensen seatrout 12g blå og sølv.
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Kørselsvejledning:
Fra Korsør køres ad vej 265 mod Skælskør. Efter ca. 4 km drejes til højre
ad Lille Egedevej. Fortsæt til T-kryds og drej til højre ad Klarskovvej. Følg
Klarskovvej og fortsæt lige ud til kysten, hvor der kan parkeres
(hensynsfuldt på lille grusvej).

Longen, Stigsnæs
Longen er en stor sø der ligger omkring Stigsnæs, hvor der kan fanges gedder, aborre,
skaller, brasen og flire. Søen er ca 250 meter lang og har en dybde på op til 12 meter.
Hvis man går efter gedder kan man gøre "MEGET" store fangster, da der er mange
gedder i denne sø. Det bedste er nok levende eller død agn, der fiskes i omkring 1,5-3,0
meters dybde. Der kan enten bruges glideflåd eller bobbelflåd. Hvis man vil fiske i den
nordlige del af søen skal man have et fiskekort til søen, da Skælskør lystfiskerforening har
dette stykke. Fiskekortet koster omkring 30-50 kroner. Men det er gratis at fiske i den
sydlige del. Ellers så spørg nogle af lodsejerne de er flinke nok. Gedderne fanges bedst i
marts, august,
september og maj.
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Kørselsvejledning:
Kør ad vej 265 mod Skælskør.
Ved Skælskør drejes mod Stigsnæs. Efter ca. 4 km
(midt mellem Skælskør og Stigsnæs) ligger Longen på højre hånd.

