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GODE RÅD 
TIL DIN FISKETUR
I Københavns Havn er det tilladt at fiske med 
stang næsten overalt. 

I havnen kan man blandt andet fange havørred, 
torsk, hornfisk og ulk. Selvom vandet i havnen 
er så rent, at man kan bade i det, ligger der 
sedimenter med koncentrationer af kviksølv på 
bunden. Derfor skal man ikke spise bundfisk 
fanget i havnen, da de indeholder for meget 
kviksølv.

•  Fisk, når du fisker. Der er en rig trafik i  
havnen. Vær altid opmærksom på din line,  
og lav ikke andre ting, mens du fisker

•  Spis ikke bundfisk. De kan indeholde for  
store mængder kviksølv

•  Ryd op. Det er god havnestil at rydde op  
efter dig selv, når du er færdig med at fiske 

HUSK ET GYLDIGT FISKETEGN 
Du skal altid have et gyldigt  
fisketegn, når du fisker i  
havnen. De kan købes online  
via fiskeristyrelsen på  
fisketegn.dk

Med enkelte undtagelser er det tilladt at fiske 
med stang langs kajkanten i hele Københavns 
Havn.
 
•  Du må kun fiske med stang. Ikke med garn, 

ruser og lignende
•  I sommersæsonen fra 1/5 – 30/9, hvor der er 

ofte er tæt trafik både på vandet og på kajen, 
må du ikke fiske i inderhavnen – altså fra  
bryggebroen i syd til Langelinie i nord

•  I særlige erhvervsområder (ISPS-områder)  
er det ikke tilladt at fiske, uanset tidspunkt  
på året

•  Du må ikke fiske fra båd, flydering og lignende
•  Bund- og medefiskeri er ikke tilladt i havnen 
•  Træk altid din line ind for havnens trafik –  

og pas på andre, når du kaster

Selvom man må bruge vandarealet i havnen  
til lystfiskeri, skal man være opmærksom på,  
at der kan være lokale ordensbestemmelser  
og private bolværker og bådebroer langs hav-
nen, som gør det nødvendigt med en særlig  
tilladelse til at fiske på et givent sted. De fleste 
sejlklubber og bådebroejere tillader ikke fiskeri 
fra deres anlæg.
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MEGET MERE 
OM HAVNEN
På By & Havns hjemmeside finder du  
mere information om fiskeri i havnen.

Du kan også tilmelde dig nyhedsbrevet og  
få nyheder om havnen direkte i din indbakke.  

byoghavn.dk/fiskeri

byoghavn.dk/nyheder-om-havnen

ISPS Område 
Al fiskeri forbudt

Fiskeri med stang tilladt

Fiskeri med stang tilladt 
(1. okt - 30. apr.)

Lavvande

Erhvervshavn – al sejlads er forbeholdt 
erhverstrafikken
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LÆS HAVNE-
REGLEMENTET

HAVNEN ER  
PÅ INSTAGRAM

Læs den korte udgave af det  
gældende havnereglement på 
byoghavn.dk/pixi-havnereglement

BYENS HAVN
. Vi giver inspiration til aktiviteter    

afholder konkurrencer og fortæller om havnens 
brug og udvikling. Tag dine  med #voreshavn 

byoghavn.dk/byenshavn

HAVNEREGLEMENT
BLIV KLOG PÅ REGLERNE OG MULIGHEDERNE 

 I KØBENHAVNS HAVN

DEN KORTE UDGAVE 

Instagram.com 
/byenshavn


