Ordensregler for ”Pirken´s” fiskevande
1. Dagkort/fisketegn Skal bæres under fiskeri og fremvises på forlangende.
2. Der må udvises hensynsfuldhed ved kørsel på markveje og ved parkering! Benyt
fortrinsvis parkeringspladser, som er anvist på kortet. Mark- og arbejdsredskaber
har fortrinsret.
3. Med fiskeri følger pligt til hensynsfuld færden langs åen, med hensyntagen til
afgrøder.
4. Hunde må ikke medtages. Hegn skal respekteres. Efterlad ikke affald og smid det
ikke i åen.
5. Der må få hver fiskedag højst hjemtages 3 ørreder.
6. Der må kun fiskes med stang og line. Brug af ålejern og udlægning af krogliner
(åleline) er forbudt
7. Det medlemspligt at værne om foreningens fiskevand. Ethvert medlem eller løser
af dagkort har pligt til fremvisning af kort for lodsejer eller fiskekontrollører. Enhver
har pligt til inden fiskeriet påbegyndes at gøres sig bekendt med gældende
fiskeregler og lov.
8. Krog størrelse og Mindstemål.
Medekroge str. Min. 2/0 ”KUN Lerkenfeld å”
Havørred: 40 cm.
Bækørred: 30 cm.
Ål: 45 cm
Lerkenfeld å.
• Øvre stræk: IKKE DAGKORT FISKERI. Vøvelholmstykket. Den øverste strækning
består faktisk af to stykker dejligt bækørredfiskeri omkring Vøvelholmgården.
Gården ligger i trekanten som åens hovedløb danner med Skelbækken. Forår og
efterår, når der ikke er så meget grøde, er der her et meget naturskønt
bækørredfiskeri. HUSK at der er parkering lige øst for gården.
• Højslev Mølle til Østrup. Det andet af de øvre stykker går på nordsiden af åen fra
Højslev mølle og nedstrøms indtil Årupgårdene. På sydsiden går stykket fra
Højslev mølle til vejbroen Aars-Aalestrup. Her kan der fanges hav og bækørreder
og regnbueørreder.
• Lerkenfeld Møllegård IKKE DAGKORT FISKERI. Ådalen er fredet og en del af åstrækningen er ureguleret, hvilket giver nogle utrolige gode strømforhold som
skaber dybe huller og udhængende brinker . Opstrøms fra vejbroen ved gården
på nordsiden har vi ca. 1 km fiskevand- på sydsiden knapt så langt. Nedstrøms
begge sider ned til Lerkenfelt Gods . Der er forbudt at parkere ved Møllegården.
• Nedre strækning: IKKE DAGKORT FISKERI. Lerkenfeld-Svingelbjerg. På den
nedre strækning fra Lerkenfeld Gods og nedstrøms er åen væsentligt bredere
med flere sving og dybe huller, og her fanges de fleste havørreder og steelheads.
Den nedre strækning er på ca. 6 km til dels med fiskeri på begge sider, fra Røde
Bro ved Lerkenfeld Gods og nedstrøms Søkbækken på nordsiden. På sydsiden er
stykket knapt så langt. Vær opmærksom på spærrezonen på 100 m på hver side
af omløbsstryget ved Lerkenfeld dambrug. Her er al fiskeri forbudt.
Få yderligere info på www.pirken.dk

Velkommen i Sportsfiskerforeningen
Pirken

Foreningen er en blandet skare af havfiskere og å-fiskere med det sociale i
højsædet. I vinterhalvåret (okt. - apr.) er der klubaften om torsdagen i lige uger
og 5 tirsdage, hvor vi arrangere forskellige aktiviteter. Sommerhalvåret er i
fiskeriets tegn, så der ligger aktiviteterne stille.
Juniorerne U18 er meget høj prioriteret. Der arrangeres ture min.1 gang om
måneden, deltagelse i NM og DM i fluebinding og mange andre spændende
aktiviteter.
Havfiskerne arrangere flere gange om året 6, 8 og 10 timers ture med båd ud
på havet efter torsk, sej, makrel og hvad der ellers er at fange. Der sejles fra
Hirtshals og Hanstholm, samt der arrangeres en fladfiske tur til Fynshav. 1 gang
årligt er der en præmiehavtur, som afholdes kristihimmelfartsdag.
Å-fiskerne har Ryå. I samarbejde med Brønderslev lysfiskerforening og Nordjysk
lystfiskerforening råder vi over fiskerette i nedre Ryå. Det er et vandløb som er
velegnet for børn og nybegyndere, da der er mulighed for at fange havørred,
gedde, aborre og skalle næsten over alt på strækket..
Lerkenfeld å. Pirken har fiskeretten på en stor del af åen. En rigtig ørred å, her
fanges havørred, bækørred og regnbueørred. Åen er meget varieret med
ureguleret å-løb og dybe huller.

Skydebanevej 14, 9000 Aalborg

Fiskevandet ved Lerkenfeld å
Fiskeret kun medlemmer
Dagkort strækning
Foreningens hytte

Højslev Mølle til Østrup

Parker ved St. Binderup Kro.
Kællingtandhuset: Drej ind ad vejen ved nr.
131. Fiskehytten findes på højre hånd, hvor
der er parkering.
Der er også mulighed for parkering ved de
kommunale Shelters.

Øvre stræk:Vøvelholmstykket
Drej af fra Vøvelholmvej og parker
langs vejen (i rabatten) .

Fiskeri kun medlemmer

