
 

Mine bedste fiskepladser i St.bælt 
Her er mine bedste positioner i Storebælt til fri afbenyttelse... 

 

 
 
Det var her jeg fangede bedst som skipper på lystfiskerkutteren MS NJORD tilbage i "halvfemserne" :-)  
 
På kortet kan man danne sig et overblik.  
De røde pletter er torske-pladser...  
De gule er fladfiske-pladser....  
Og de små "underlige" er så vragene....  
 
Jeg beklager billedkvaliteten, men de er fra en fjern fortid hvor et billed på nettet helst ikke måtte være større end 20kb. X-D  
 
Som tak ville det da være skønt med nogle gode og brugbare tips og positioner til Silkeborgsøerne, hvor jeg nu slår mine folder....  
 
GODE STEDER TIL TORSK....  
 
RØSNÆS  
Pos. 55.45´00"N 10.50´50"E  
Dybde 2-61 meter.  
En plads langt mod nord, der kun egner sig til fiskeri i godt vejr. Pga. de store dybdeforskelle kan pladsen fiskes hele året. Forår og efterår fiskes der 
på dybder mellem 2 og 20 meter. Sommer og vinter mellem 15 og 61 meter.  
 
ASNÆS  
Pos. 55.40´00"N 10.55´00"E  
Dybde 3-7 meter.  



En rigtig god plads til kastefiskeri efter torsk i april og maj. Prøv at drive hen over de mange små knolde ved Asnæs rev og Asnæs NV-flak. Det burde 
give bonus.  
 
RYGGEN  
Pos. 55.37´45"N 10.44´50"E  
Dybde 6-10 meter.  
En lille grund med masser af tang og sten der for- og efterår kan give nogle rigtig pæne tangtorsk. Ca. 1 km mod nordøst er der et par rimelig stejle 
skrænter man bør undersøge, når man nu er i området.  
 
STUBBERUP KNOLD  
Pos. 55.34´91"N 10.44´60"E  
Dybde 8-15 meter.  
En plads der minder meget om Ryggen, men med lidt dybere vand.  
 
ROMSØ TUE  
Pos. 55.33´52"N 10.49´30"E  
Dybde 8-22 meter.  
En "klassisk" plads der kan fiskes på hele året. Mange stejle skrænter og knolde med tang og sten. Pas i din fiskerus på ikke at drive ind i fyret 
(No.24). Det flytter sig ikke...  
 
KATTEPULLERNE  
Pos. 55.32´58"N 10.51´80"E  
Dybde 13-20 meter.  
Et rimeligt stort område hvor man kan bruge mange timer. Fra den ovennævnte position og ca. 1 sømil øst på er der et sandt mylder af små knolde 
og skrænter som man kan fiske på. Her har jeg fanget både torsk, sej, hvilling og lange.  
 
ELEFANTGRUND  
Pos. 55.31´92"N 10.55´88"E  
Dybde 4-7 meter.  
Til tider en rigtig god fiskeplads. Især for- og efterår hvor der kan fanges fisk op til 8-9 kg. Start i den ene ende (alt efter strømretningen) og driv hen 
over grunden. Bemærk positionen hvor fiskene begynder at bide og sejl tilbage der til når de stopper. De største fisk har tendens til at samle sig i 
den nordlige ende.  
 
TORSKEPLADEN  
Pos. 55.31´86"N 10.48´00"E  
Dybde 12-20 meter.  
Et område med en del små flade rønner hvor der af og til kan fanges en del stegetorsk. Et godt ekkolod kan være til stor hjælp , da torskene tit står i 
"buler".  
 
ØSTERHULLET(bøje 25)  
Pos. 55.30´70"N 10.52´30"E  
Dybde 31-36 meter.  
En meget god plads til vinterens "Bulefiskeri". I december, januar og februar Kan der fanges rogntunge torskedamer op til 15 kg eller mere. Et godt 
ekkolod er et must, da man skal ramme bulerne helt præcist. I april/maj kan der også fanges en del torsk mellem 2 og 4 kg. Er man heldig, ryger der 
også en lange på krogen. Pas på de store skibe da du faktisk ligger midt i T-ruten og har vigepligt...  
De fleste "målere" (+10kg) fanget på en dag i Storebælt, må være fanget på denne plads...  
Hvis det er frostvejr og kysten er snedækket den første hele weekend i januar vil jeg garantere for en god fangst lige her... Svag N-gående strøm. 
Driv fra 5 til 100 meter øst om bøjen og hold øje med ekkoloddet ;-)  
 
ROMSØ PULLER  
Pos. 55.29´75"N 10.49´07"E  
Dybde 12-16 meter.  
En meget brugt plads af de lokale pirkefiskere. Pladsen er dejlig tæt på Kerteminde og som regel god for mindst et par fisk eller tre. Fiskeriet foregår 
på skåningen der starter på ovenstående position og går op til den sort/gule bøje mod NNØ.  
 
SPROGØ NE-PULLE  
Pos. 55.21´65"N 11.00´34"E  
Dybde 7-10 meter  
En god plads for- og efterår. Egner sig godt til kastefiskeri efter torsk. Tiltider mange pæne tangtorsk på 3-5 kg.  
 
BØJE W26-W27  
Pos. 55.20´80"N 11.01´50"E  
Dybde 12-22 meter.  
Et godt sted til pirkefiskeri sommer og vinter. Her er mange gode skrænter og knolde og mulighed for gode lange drev. Her er fanget mange torsk på 
3-7 kg. og nogle stykker over 10 kg.  
 
BØJE E26  
Pos. 55.21´51"N 11.03´39"E  



Dybde ca.18 meter.  
En lille knold hvor jeg især om sommeren har haft held til at ramme en "bule" med pæne torsk. Uden et godt ekkolod dur det ikke.  
 
ØSTLIGE PYLLON  
Pos. 55.20´58"N 11.02´64"E  
En lille skrænt ca. 200 meter SØ. for den østlige pyllon. Skrænten starter i syd på ca. 32 m og stiger stejlt til ca. 26 m. Lige på toppen står der af og til 
nogle meget fine fisk.  
 
"HULLET"  
Pos. 55.20´03"N 11.01´65"E  
Dybde 40-70 meter.  
En af de mest sikre pladser til langer i storebælt. På den rimelig stejle og stenede skrænt kan der i september og oktober, på en god dag, fanges 
flere langer på op til 10 kg. Brug agnet pirk (200-500 g) eller en rimelig stor enkeltkrog agnet med sild, makrel eller børsteorm. Pas på skibstrafikken. 
Du ligger lige på kanten af T-ruten.  
 
BØJE E28  
Pos. 55.20´00"N 11.02´86"E  
Dybde 12-20 meter.  
Nord for bøje E28 er der en del kanter og grunde hvor der til tider kan fanges rigtig mange torsk på 1-3 kg. Prøv dig lidt frem og find det rigtige sted.  
 
GÆLLEGRUND/SPROGØ PULLER  
Pos. 55.18´70"N 10.57´20"E  
Dybde 4-12 meter.  
En god plads for- og efterår. Her kan både kastes og pirkes. Kastefiskeri er dog at foretrække. Pladsen strækker sig fra sydsiden af Sprogø og ca. 2 
sømil mod SSW. Et stort område med masser af muligheder. Fiskene har efter min erfaring tendens til at blive større jo længere syd på man 
kommer.  
 
KNUDSHOVED  
Pos. 55.16´95"N 10.51´70"E  
Dybde 12-18 meter.  
I juni og juli kan man her være heldig at finde store stimer af torsk fra målet (35 cm) og  
op til ca. 2 kg. Søg lidt rundt i området og kik på ekkoloddet efter "bulerne". Noter positionen og sejl tilbage når de ikke bider længere. God 
fornøjelse...  
 
VESTBROEN  
Pos. 55.18´60"N 10.53´80"E  
Dybde 5-36 meter.  
Hele vestbroen er et langt kunstigt stenrev. Her er masser af føde til områdets rovfisk og broen er derfor altid en sikker fiskeplads. Fisk dybt sommer 
og vinter (gerne nat og morgenfiskeri) og på det lavere vand ved Sprogø for- og efterår. Lige nord for mange af pillerne nær Sprogø er der huller 
med op til 18 m vand. Her står tit en del torsk.  
 
ØSTBROEN  
Pos. 55.20´50"N 11.02´00"E  
Dybde 0-40 meter.  
For østbroen gælder det samme som for vestbroen. Prøv dig frem og du skal nok finde fisken. Pas på de kunstige stenrev rundt om ankerblokkene 
og lad være med at fiske i sejlrenden mellem pylonerne.  
 
GODE FLADFISKE-PLADSER  
 
MÅLE STRAND  
Pos. 55.30´30"N 10.44´00"E  
Dybde 3-6 meter.  
Her kan der hele året fanges isinger, skrubber og rødspætter. Prøv dig frem og find den dybde hvor fisken bider. Pladsen er især god hvis vind og 
strøm er for kraftig længere ude.  
 
ROMSØ NW-REV  
Pos. 55.30´80"N 10.44´40"E  
Dybde 4-7 meter.  
Pladsen er bedst at fiske på når strømmen er nordgående og ikke for stærk. Start drevet lidt nord for den røde bøje på Klæben og driv op over den 
lange sandbanke. Der fanges ising, skrubbe og rødspætte. 2-3 km længere øst på, nord for Romsø kan der af og til fanges en del pigvarrer.  
 
REERSØ/MUSHOLM  
Pos. 55.30´00"N 11.06´00"E  
Dybde 4-6 meter.  
En god plads til pigvarrer. Fisk på grusbunden mellem Reersø og Musholm. Brug gerne fiskestykker i stedet for orm.  
 
RØNNEN  
Pos. 55.29´50"N 10.46´10"E  



Dybde 3-7 meter.  
En god plads til skrubber og rødspætter. Start drevet i nord eller syd alt efter strømmen og driv øst om den røde bøje på Rønnen.  
 
SPROGØ  
Pos. 55.20´00"N 10.57´50"E  
Dybde 3-7 meter  
Hele vejen rundt om Sprogø kan der på det flade vand af og til fanges nogle meget store rødspætter. Problemet for bundsnørefiskeren er at 
områdets mange småtorsk som regel kommer først til ormen.  
 
FÆRGEHAVNEN  
Pos. 55.17´60"N 10.52´00"E  
Dybde 5-20 meter.  
Langs molerne ved Knudshoved færgehavn kan der altid, også i hård vestenvind, fanges en håndfuld flade. Skrubbe og ising er de mest normale.  
 
GODE VRAG  
 
KUFFEN  
Pos. 55.35´17"N 10.48´11"E  
Dybde 27/23 meter.  
Et vrag på ca. 5 x 30 meter. Stævnen mod nord.  
Vraget er svært at finde, da bunden uden om er fuldstændig jævn. Her fiskes ikke så tit, derfor kan kuffen til tider give rigtig godt.  
 
DISPONITAL  
Pos. 55.32´89"N 10.57´56"E  
Dybde 17/13 meter.  
Et godt lille vrag på 6 x 18 meter, der før har givet fisk over 10 kg. Stævnen mod syd. Et oplagt valg hvis man har været en tur på Elefantgrund.  
 
WAVE  
Pos. 55.31´09"N 10.49´65"E  
Dybde 31/24 meter.  
Vraget ligger lige på 30 meterlinien og er det største i området. Ca. 8 x 50 meter. Pga. dybden også en af de mere sikre pladser til langer og store 
torsk.  
 
ROMSØVRAGET  
Pos. 55.30´54"N 10.49´71"E  
Dybde 20/16 meter.  
Et af de ælste vrag i storebælt (vistnok ca.1850). Vraget er ikke særlig stort, men kan til tider give rigtig godt med fisk.  
 
THORVALD  
Pos. 55.30´14"N 10.54´48"E  
Dybde 16/15 meter.  
Vraget er næsten væk og kan derfor være meget svært at ramme. Man finder det faktisk kun når der er fisk på det. Dem kan der til gengæld også 
være rigtig mange af. Med M/S Njord har jeg oplevet at se 5 tyske lystfiskere fange over 300 stk. torsk mellem 1 og 4 kg på ca. 3 timer.  
 
LIGTHEREN  
Pos. 55.25´50"N 10.49´25"E  
Dybde 20/17 meter.  
Vraget er det der ligger tættest på Kerteminde og også et af de nemmeste at finde. I den jævne sandbund , rundt om vraget, har strømmen i årenes 
løb lavet en ca. 1 m. dyb rende. Har man først fundet renden er man tæt på vraget. Her er fanget torsk op til 12,5 kg.  
 
STÅLSKIBET  
Pos. 55.25´45"N 10.52´93"E  
Dybde 24/22 meter.  
Vraget er efterhånden jævnet godt ud og kan være svært at ramme. Har man været over det 2-3 gange uden at få bid kan man lige så godt sejle 
videre.  
 
JERNFLÅDEN  
Pos. 55.24´70"N 10.52´59"E  
Dybde 22/16 meter  
Jernflåden er ikke ret stort i omkreds men står til gengæld ret højt op i vandet og man er ikke det mindste i tvivl om man rammer eller ej. Kan til 
tider give et glimrende fiskeri efter pæne torsk.  
 
AMIGO  
Pos. 55.22´80"N 10.51´42"E  
Dybde 22/17 meter.  
Vraget af et træskib på størelse med Fulton. Amigo sank midt i 60`erne, er ret velbevaret og står ret på kølen. Er næsten altid god for et par pæne 
torsk og ret nemt at ramme.  
 



ORION  
Pos. 55.22´06"N 10.49´17"E  
Dybde 15/14 meter.  
Et nedsprængt vrag af et mindre stålskib. Der er efterhånden ikke andet tilbage end et par strittende jernplader. På trods af dette er vraget altid god 
for et par stegetorsk. Et godt vrag når vestenvinden er hård. Lidt øst på (pos. 55.22´10"N 10.49´93"E) skulle der ligge en lille kutter, men det er aldrig 
lykkedes mig at ramme den. Hvis det lykkedes for dig hører jeg gerne om det...  
 
MUDDERPRAMMEN  
Pos. 55.22´04"N 10.59´88"E  
Dybde 26/23 meter.  
Et ret ukendt vrag der kan være meget drilagtigt p.g.a. den stærke strøm der tit er i området. Har man først fundet det er det dog rigeligt besværet 
værd. Mudderprammen er næsten altid god for et par torsk over 5 kg. Størrelse ca. 8 x 10 m.  
 
PHILLIP  
Pos. 55.16´95"N 10.52´35"E  
Dybde 20/15 meter.  
Et "kendt" vrag ud for Knudshoved. Phillip ligger lige på kanten af en skrænt og kan derfor være lidt svært at få øje på for den uøvede. Kom meget 
tidligt om morgenen eller lige efter en periode med dårligt vejr, da fisken ellers er fanget... 


