
Aulum-Haderup Sportsfiskerforenings vand i Storå fra 2009 

 

Se information om Storålakse-kvote, fiskezonerne, mm. på bagsiden 



Information om fiskeriet i Storå 
Fiskesæsonen er fra og med den 1. april til den 31. september. 

 
Fiskezone Bemærkninger 

Sammelstedvej nr. 1 P-pladsen findes på N.siden af nr. 1. 
Zonen er nedstrøms fra Ø.siden af broen og er 1200m. 

Brohusvej nr. 5 P-pladsen er opad den V.lige staldbygning ved nr. 5.  
Zonen er bagved ejendommen og er 916m. Fiskeriforbudt i det gamle å-leje 

Brohusvej nr. 3 P-pladsen ligger til venstre inden sommerhuset.  
Zonen er opstrøms p-pladsen og er 500m.. 

Hallundbæk bro 
Dagkort på Ø.siden 

P-pladsen findes på NV.siden af Hallundbæk bro.  
På Ø.siden er der 1900m fiskevand. 
På V.siden er der 1708m fiskevand.   

Toppergårdvej nr. 5 
Dagkort 

P-pladsen forenden af markvej overfor nr. 5.  
1561m fiskevand. 

Stovbæk krat P-pladsen er den offentlige p-plads.  
Zonerne delt i to der ligger NV. for p-pladsen. Der er i alt 1975m fiskevand 

Hodsager Kirke 
Dagkort 

P-pladsen er p-pladsen ved kirken.  
Zonen starter ved broen og er1400m 

Gedbovej nr. 15, 21, 23 P-pladser ved tre ejendomme.  
Nr. 23 lige til højre inden ejendommen.  
Nr. 21 køres bagom ejendommens V.side og følger markvejen til hytten.  
Nr. 15 ved ejendommens vestlige bygning.  
Fiskevandet er sammenhængende og der er 4741m. 

Hodsagervej nr. 62, 64 3 stk. P-pladser,  
Første V for ejendom nr. 62, som også er p-plads for kanosejlads  
Anden forenden af markvejen hvor km pæl 31/4 ser på Hodsagervej, 
Tredje forenden af markvejen som ligger i vejsvinget på vejen udtil 
Hodsagervej.  
Fiskevandet er sammenhængende og der er 6076m 

Hodsagervej nr. 30 P-pladsen er ved V.siden af hal-bygningen inden nr. 30.  
Ingen gennemgang udfor huset, gå N. om grunden.  
1000m fiskevand. 

 
Ved alle fiskezoner er start- og slutstedet vist med skilte langs åbrinken. 

 

Max 3 bækørreder pr dag må hjemtages fra Storå 

 

Vigtigt.  
Storålaksen er totalfredet hvis der ikke er en tilgængelig kvote for AHSF. 
Bestemmelser vedr. en tildelt laksekvote ændres løbende. Overholdes lakse-

kvotebestemmelserne ikke kan det medføre eksklusion af foreningen.  
Du skal selv holde dig informeret via foreningens hjemmeside www.ahsf.dk 

 

Fiskeart Fredningstid Mindstemål  Fiskeart Fredningstid Mindstemål 

Laksen Totalfredet 60 cm.  Stallingen 15/03 til 15/05 35 cm. 
Havørreden 01/11 til 15/01 40 cm.  Helten 01/11 til 31/01 36 cm. 

Bækørreden 01/11 til 15/01 30 cm.  Gedden 01/04 til 30/04 40 cm. 


