
www.thy.dk

Sportvissen 
in THY

Denemarken



2

“Symbool voor kwaliteit”
Op meeredere plaatsen in deze brochure is dit symbool te vinden 
Dit teken geeft aan dat er aan een reeks kwaliteitseisen, zoals die zijn vastgesteld door
Fishing Denmark, wordt voldaan.
Fishing Denmark is het nationale symbool voor kwaliteit. Dit symbool duidt 
eveneens op kwaliteitscontrole en waar mogelijk verbetering van de sportvisserij.
Fishing Denmark zorgt voor de kwaliteitscertificering van de viswateren in Denemarken.
Meer over Fishing Denmark op www.visitdenmark.com/fishing

Visakte (Fisketegn)
Iedereen tussen 18 en 65 jaar moet een geldig visbewijs bezitten om in
openbaar viswater te mogen vissen. Put & Take-meren zijn uitgezonderd.
Een visakte kan men bijvoorbeeld kopen bij de toeristenbureaus in
Hanstholm, Hurup, Nr. Vorupør en Thisted. Er zijn dagkaarten, maar ook
visaktes die een week of zelfs een jaar geldig zijn.

Welkom in Thy
De regio Thy is een waar paradijs voor de sportvissers. Rijke viswa-
teren in een boeiende en zeer afwisselende natuur. Een verrassend
gebied met heel veel mogelijkheden voor de sportvisser en zijn
gezin. Thy heeft de hobbyvisser heel veel te bieden.

Dit noordelijke deel van Denemarken ligt aan de Noordzee, maar
heeft eveneens talrijke visrijke binnenwateren. Dus een heel gevari-
eerd ‘aanbod’ voor de mensen die graag een hengeltje uitwerpen.
Thy heeft variatie en ongekende vismogelijkheden. Met een kotter
vissen bij Het Gouden Rif bijvoorbeeld. De naam zegt al genoeg.
Het Rif is één van de mooiste en rijkste zeevisgebieden van Europa.

Maar ook vanaf de pieren en golfbrekers langs de westkust is het
prima vissen. Daarnaast kent het ‘binnenland’ van Thy heel veel vis-
rijke rivieren, meren en fjorden.

Met deze brochure in de hand hebt u een goede gids voor een
onvergetelijk visavontuur.

Waar kun je een plekje op een viskotter boeken die naar het
Gouden Rif gaat? Waar kun je overnachten en zijn er koelings- en
schoonmaakmogelijkheden? Het weer? En hoe zit het met een
visakte? 

De toeristenbureaus in Hanstholm, Hurup, Nr. Vorupør en Thisted
zijn een goed uitgangspunt voor een visdag. De mensen van deze
kantoren kunnen op veel vragen antwoord geven. Meer informatie
over deze toeristenbureaus elders in deze brochure.

Vis ze!
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Viskalender

Minimale grootte en beschermingsperioden
Let op: deze lijst is niet compleet
Minimumgrootte is de gemeten lengte van de bek tot staart

Minimum-Vis                           Bescherming                                 grootte
Zeeforel                   16 november – 15 januari 40 cm

(alleen zoutwaterzalm)             
Beekforel                                                                        30 cm
Regenboogforel                                                    geen *
Zalm    16 november – 15 januari             60 cm

(alleen zoutwaterzalm)
Kabeljauw(Noordzee) 40 cm
Kabeljauw(Limfjord) 35 cm
Schol                                                                27 cm
Bot                                                                   25,5 cm
Schar                                                                 25 cm
Snoek (zoutwater)                                                40 cm
Snoek (zoetwater)   1 april – 30 april                    40 cm
Snoekbaars              1 mei – 31 mei                     50 cm
Marene (zoetwater) 1 november – 31 januari 36 cm
Geep                                                                   geen *
* Veel sportvissers hanteren uit zichzelf al de afmeting van 40 centimeter.

Zeevisserij J F M A M J J A S O N D
Kabeljauw
Kookvis
Pollak
Leng
Makreel
Platvis
Hoogtepunt van het visseizoen
Goede vismogelijkheden; vaak goede vangst
Geen of zeer geringe aanwezigheid van vis

Kustvisserij J F M A M J J A S O N D
Zeeforel
Kabeljauw
Geep
Makreel
Haring
Platvis
Hoogtepunt van het visseisoen
Goede vismogelijkheden; vaak goede vangst
Geen of zeer geringe aanwezigheid van vis
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Zeevisserij
De schatkamer van de Noordzee zorgt voor
een onvergetelijk visavontuur
Probeer het geluk eens bij Het Gouden Rif

Thy biedt prachtige zeevismogelijkheden. Deze regio heeft de
mooiste visstekken van Denemarken en misschien wel van heel
Noord-Europa. Iedere visliefhebber kan er zijn – of haar – hart
ophalen. De veelzijdigheid en de talrijke mooie visplaatsen staan
borg voor een onvergetelijke visvakantie.
Zorg voor goede kleding en goed vismateriaal en ontdek de charme
en spanning van het vissen vanaf golfbrekers en pieren. Agger
Tange, maar ook de pieren van Vorupør en Hanstholm (oostelijke
pier) en Roshage ten noorden van Hanstholm Havn, worden door
kenners aanbevolen.

Is het weer goed dan lokt het grotere werk op zee. De kotter zet
vast en zeker koers naar Het Gouden Rif voor grote vangsten en
heel grote vissen. De maten variëren van L tot XXL.
Het Rif is rijk aan vis en vissoorten. Kabeljauw, zeewolf, koolvis,
schol, stekelhaai en tarbot zijn enkele van de vele soorten die bij Het
Gouden Rif voorkomen. De grootte van dit ‘gouden visgebied’ is
maar liefst 50 kilometer lang en tot ongeveer 15 kilometer breed.
Het Gouden Rif ligt op ongeveer twee uur varen vanaf Hanstholm
of Vorupør.

Wees er op tijd bij!
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M/S Yellow Reef M/S Mølboen

M/S Bonito M/S Tindur

M/S THAILAND (HET Gouden Rif)
Hanstholm Haven . Telefoon + 45  30 24 98 65  Fax. + 45 97 96 29 18

www.ms-thailand.dk

Vaart het hele jaar dagelijks met maximaal 28 personen.
Woensdag-zondag van 04.00-16.00 / 06.00-18.00 uur.           

Prijs per persoon DKK  700,-. Prijs voor de hele boot DKK 16.000,-
1/4-30/9 zijn er 2-daagse  tochten maandag/dinsdag

voor groepen met overnachting aan boord. Maximaal 22 personen.
Afvaart maandag 00.00 uur, aankomst dinsdag omstreeks 17.00 uur.
Prijs per persoon DKK 1.500,-. Volpension DKK 250,- per persoon, 

zelf zorgen voor beddengoed.

M/S NY-MINI (Het Gouden Rif)
Haven Hanstholm

Telefoon +45 96 18 20 09 . Mobiel  +45 20 64 63 38
www.ny-mini.dk . e-mail: tindur@get2net.dk

”Eén van de snelste tussen de riffen”
Vaart van 05.00-16.00 uur of op afspraak.

Prijs per persoon DKK 700,-
Prijs voor de hele boot DKK 7.700,-

Er wordt gevaren met maximaal 12 personen.
Aanmelden is noodzakelijk.

Rederij ”GOUDEN RIF”
Zeevissen naar Het Gouden Rif vanuit Haven Hanstholm met:

M/S Mølboen 12 personen DKK. 750,-

M/S Bonito 12 personen DKK. 750,-

M/S Yellow Reef 12 personen DKK. 750,-

M/S Tindur 20-25 personen DKK. 700,-

Vaart dagelijk van 06.00-17.00 uur
Aanmelden bij:

Tlf. +45 97 97 53 94 . Mobil +45 40 75 53 94 . Fax: + 45 97 97 58 94 
E-mail: gule-rev@moelboen.dk . www.gule-rev.dk . www.gelberiff.dk

Zeevisserij
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Het vissen in de Limfjord, de meren en
de rivieren van Thy geeft iedereen een
geweldige kick 

Het vissen in de Limfjord is een heel aparte ervaring. De fjord ligt in
de nabijheid van de zee, maar heeft wel een geheel eigen karakter.
De windkracht is er door de nabijheid van de Noordzee anders en
de omgeving heeft een bijzonder mooie natuur. In de fjord leven
vissen als zeeforel, haring en geep.

En dan is er altijd de mogelijkheid het succes uit te testen met de
wilskrachtige zoetwatervis. Het hele gezin kan dan mee. Thy is er
trots op meren te hebben met zeer helder water.
Na een dagje vissen is er grote kans dat er ’s avonds forel, paling of
snoek op het menu prijkt.

T248  “SKAGERAK” – Het Gouden Rif 
Aanvragen bij: Ole Jensen. Julius Poulsensvej 8, Nr. Vorupør

Scheepstelefoon: +45 30 22 57 84.  +45 97 93 85 77
E-mail: skagerakt248@mail.dk

www.skagerak-t248.dk

Vaart dagelijks met sportvissers als het weer het toelaat 
vanaf Vorupør Strand.

Dagtocht duurt ongeveer 10 uur.

Prijs per persoon DKK 600,-

Bier en frisdranken zijn op het schip te koop.

Zeevisserij vanaf Vorupør Strand

Fjord, meer en rivier
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Fjord, meer en rivier

Sportvissen bij Thy Statskovdistrikt
In de bossen bij Thy liggen talrijke meren met vismogelijkheden voor iedereen. 

Alle hengelaars tussen 18 en 65 jaar zijn wettelijk verplicht een visbewijs 
bij zich te hebben. 

Meren in Rønhede Plantage bij Bedsted
U mag vissen in alle meren, waarin kroeskarpers en vermoedelijk ook snoek,

voorn, paling en baars zit. In Skovhus Dam is een platform, 
speciaal voor hengelaars.

Vester Rosholm bij Vigsø
In de vier kleine meren aan het eind van de Krægpøtvej in Vigsø kan gevist 

worden op snoek, baars en paling.

Klastrup Dam in Østerild Plantage
Klastrup Dam is een vijver in een voormalige steengroeve. De vijver is verbonden

met het riviertje Østerild Å, waarin snoek, baars en voorn voorkomt. 

Tovsig Sø in Østerild Plantage
Tovsig Sø doet denken aan een meertje in een Oost-Deens bos met veel waterle-

lies en rietvelden. In de Tovsig Sø zitten onder meer snoek, voorn en paling. 
Aan de oever van het meer is een vuur- en grillplaats.

Lild Strandkær
Een lang meer in de duinen, parallel aan de kustlijn, dichtbij Lildstrand. 

Het meer heeft een boeiende flora en ’herbergt’ vissoorten als snoek en paling.

Søerne bij Nørklit in Lild Plantage
De meren zijn ontstaan in vroegere steengroeven en tamelijk diep. In deze

meren leven snoek, baars en voorn. Het vissen mag alleen vanaf de oevers in de
buurt van de kampeerplaats. Rij over de bosweg naar de Søvej.

Bagsø in Tved Plantage
Bagsø is een idyllisch meertje met het eerste visbruggetje van Thy, 

dat speciaal voor gehandicapten is gebouwd.
In de meren kan gevist worden op bijvoorbeeld snoek, voorn en baars.
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Nors Sø 
Nors Sø behoort tot het wildreservaat van Hanstholm.

Er kan gevist worden op snoek, baars, voorn, paling of op de grote 
marene. Hengelen in de meren is toegestaan van het bordje ten oosten van 

de kampvuurplaats tot het nieuwe bordje, ongeveer 1400 meter naar het oosten.
Dagkaart volwassenen 40 kr. en kinderen van 12 - 18 jaar 20 kr.

Vandet Sø  
Eén van de mooiste en meest populaire meren van Thy is Vandet Sø. 

De plaatselijke   bevolking nezoekt dit meer graag. Hier kan gevist worden op
bijvoorbeeld snoek, voorn, baars en Marene. Hengelen is toegestaan van de 

parkeerplaats aan de Egevej tot het bordje ca. 800 m naar het noorden. 

Let op: Om zover mogelijk te kunnen komen is het noodzakelijk 
lieslaarzen te gebruiken.  

Dagkaart volwassenen 40 kr. en kinderen van 12 – 18 jaar 20 kr.

De toeristenbureaus van Hanstholm, Thisted, Vorupør en Hurup kunnen hierover
nadere informatie geven, hier kan men ook een viskaart  of visakte kopen

Flade Sø
De mooie Flade Sø (661 ha) is dank zij de snoekbaars, snoek, baars, voorn, 
brasem en paling voor sportvissers heel aantrekkelijk. De ligging is uniek: 

slechts twee minuten van de Noordzee verwijderd.

Dagkaart kost 40 kronen, een weekkaart 125 kronen per hengel.

De viskaarten kunnen worden gekocht bij het toeristenbureau in Hurup, 
en Krik Marine. Roeiboten zijn te huur bij Krik Marine.

Van 1/5 tot 31/5 is het verboden om in dit meer te vissen.

Morup Mølle Å (Hvidbjerg V. Å)
De Morup Mølle Å ligt in een mooi natuurgebied dat aan de hele familie 

ontspanning kan bieden. Baars, brasem, grote marene, regenboogforel, paling, snoek
en nog andere vissoorten komen in de Morup Mølle-rivier voor.

Een dagkaart kost 50 kronen en kan worden gekocht bij 
Merko en “Svankjær Købmandshandel”.

Fjord, meer en rivier

Regels voor het vissen in de meren
• Alle hengelaars tussen 18 en 65 jaar zijn wettelijk verplicht een visbewijs bij zich te hebben. 
• Er mag alleen met hengel en snoer vanaf de oevers worden gevist
• Men mag vissen met zowel natuurlijk als kunstmatig aas
• Vanwege besmettingsgevaar mag dood of levend aas alleen gebruikt worden in het 

meer waar het vandaan komt
• U mag niet bijvoeren
• Hou rekening met het vogelleven rond het water en in het bos
• Verlaat het gebied in dezelfde staat als u het aantrof en zoals u het zelf zou wensen

De brochure Hengelsport in Thy Statskovdistrikt kan worden gehaald bij de toeristenbureaus 
of kijk op www.skovognatur.dk/thy.
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Ræhr Fiskepark 
Bybakken Ræhr, 7730 Hanstholm . mobiel +45 21 26 62 63

e-mail: loop@c.dk . www.xn--rhr-fiskepark-3fb.dk

10.000 vierkante meter meer, uitgegraven in zand met goede faciliteiten 
in een mooie natuur.

Geopend: april – november van 06.00 tot 21.00 uur. 
Geregeld uitzetten van forellen (1-6 kg).

Viskaart: per hengel voor 2 uur: 60 kronen; 4 uur 90 kronen; 
6 uur 120 kronen en 8 uur 150 kronen.

Er is één toilet en een gelegenheid om vis schoon te maken

Het meer ligt 4 km van Hanstholm en 17 km van Thisted.

Ballerum Lystfiskeri 
Tangrimme 14, Ballerum, 7700 Thisted; telefoon +45 97 98 53 35

Hele jaar geopend vanaf 06.00 uur tot zonsondergang.

Viskaart: per hengel: 2 uur 60 kronen; 4 uur 80 kronen; 
6 uur 100 kronen; 8 uur 120 kronen.

Zelfbediening: gelieve het geldbedrag in de brievenbus te deponeren.

Vissoorten: baars, forel (tot 1 kg), snoek (tot 10 kg), karper (tot 10 kg) 
en paling (tot 2 kg).

200.000 vierkante meter water met dammen.

Skjoldborg Lystfiskersø 
Oddesundvej 142, Nr. Skjoldborg, 7700 Thisted

Telefoon: +45 97 93 15 79/+45 51 74 32 79

Mooi gelegen meer van 5.500 vierkante meter
4 km ten zuiden van Thisted bij de A11.

Er worden regenboogforellen en palingen van 800 gram tot 4 kg uitgezet.

Prijzen voor een  hengel met een haak: 5 uur 75 kronen; 
6 uur 125 kronen; 9 uur 150 kronen.

Korting voor kinderen onder 12 jaar onder begeleiding van een volwassene die de vol-
ledige toegangsprijs tot het meer betaalt.

Toilet en schoonmaaktafel aanwezig; geopend van 06.00 uur tot zonsondergang.

12

Bezoek één van vele 
Put & Take-meren 
van Thy

met bijvoorbeeld ‘bijtgrage’ forellen. Maak geen fout, want 
deze manier van vissen is niet altijd eenvoudig en het vereist
vaak geoefendheid en technische handigheid om het 
avondmaal in huis te krijgen.

Put & Take
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Snedsted Fiskepark
Mosevej 40, Todbøl, 7752 Snedsted . Telefoon +45 97 93 48 95

Bezoek ons forellenmeer aan de Mosevej in Todbøl. Een gezellig en rustig 
paradijs voor de sportvissser, toilet en vuurplaats aanwezig. 

Dagkaart: per hengel: 3 uur 75 kronen; 6 uur 125 kronen; 
9 uur 150 kronen. 

Korting voor kinderen tot 12 jaar. 
Er worden dagelijks forellen uitgezet (1-7 kg).
Dagelijks geopend van 05.00 tot 24.00 uur.

U vindt ons tussen Snedsted en Sjørring aan de Todbølvej.

Nørhå Fiskepark                       
Kærgårdsvej 32, Nørhå, 7752 Snedsted . Telefoon: +45 97 93 43 48

e-mail: madsborregaard@hotmail.com . www.noerhaa-fiskepark.thyweb.dk

Het FiskePark is een belevenis voor het hele gezin.
Gehele jaar geopend van 06.00 tot 24.00 uur.

Prijzen: 2 uur: 60 kronen; 3 uur 75 kronen; 6 uur 125 kronen; 9 uur 150 
kronen. Korting voor kinderen tot 12 jaar onder begeleiding van een volwassene.

Forellen met een gewicht van 1 tot 7 kg worden dagelijks meerdere malen uitgezet.

U vindt ons tussen Snedsted en Stenbjerg.

Midtthy Fiskepark                      
Damsgårdsvej 3, Hørdum/Sønderhå

Telefoon: +45 97 93 91 11; mobiel +45 31 77 91 11; www.koustrupmolle.dk
U vindt ons tussen Sønderhå en Hørdum en Hassing.

Gehele jaar geopend van 06.00 uur tot 24.00 uur.
Er worden dagelijks forellen uitgezet.

Dagkaart: prijs 3 uur 75 kronen; 6 uren 125 kronen; 9 uur 150 kronen.
Korting voor kinderen onder begeleiding van een volwassene met een gedlige visakte.

Speciale prijzen gedurende de winter.
Gezelschappen en groepen volgens afspraak.

Sydthy Fiskeland
Gundgaardsvej 15, Villerslev, 7755 Bedsted

Telefoon: +45 97 94 62 11/21 42 62 11. SydthyFiskeland@mail.tele.dk

Sydthy Fisland ligt midden in een prachtig natuurgebied. 
Per verkochte dagkaart wordt 2 kg forel uitgezet.

Vrije vangst voor forellen; voor snoek is een vangstbeperking van kracht: 
2 stuks per viskaart.

Prijzen: 3 uren 75 kronen; 6 uur 125 kronen; 9 uur 150 kronen. 

Korting voor kinderen tot 12 jaar onder begeleiding van een volwassene.
Openingstijd: van 07.00 uur tot zonsondergang.

Put & Take
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Lystfiskeren
Klitvej 3, Nr. Vorupør, 7700 Thisted

Telefoon: +45 97 93 86 26

Kleine winkel met een grote keus aan visserij-artikelen en soorten aas.
Enkele van de in de winkel verkochte merken zijn ABU, Kinetic en Ron Tompson.

Groot assortiment vliegers en accessoires
Diverse geschenkartikelen

Mogelijkheid om de vis te wegen

Hele week geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Fra mus til Elefanter
Bredgade 125 (voetgangersgebied), 7760 Hurup

Telefoon: +45 96 88 22 35
E-mail: fmte@mail.dk 

Visspullen koop je bij Fra mus til Elefanter.
Uw vakhandel in ‘t hart van Sydthy.

Altijd een grote keus in ABU, MITCHELL, SHIMANO, RAPALA
en alle andere goede merken voor een redelijke prijs.

Aanbieding: Vislijnen vanaf kr. 7,-

Krik Marine 
Havnevej, Agger Haven, 7770 Vestervig

Telefoon: +45 97 94 15 43
E-mail: limbo@krikmarine.dk . www.limbo.dk

Bezoek de grootste hengelsportwinkel van Thy.

De winkel biedt én uitgebreid assortiment aan hengelsportartikelen. 
Iedere dag geopend.

ALTIJD DIVERSE AANBIEDINGEN

Speciaalzaken
Ontbreekt er wat bij de visspullen?
Ga naar één van de hengelsportzaken in Thy. 
Daar helpt men u  graag..
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Hanstholm SømandsHjem og Hotel 
Kai Lindbergs Gade 71, 7730 Hanstholm

Telefoon: +45 97 96 11 45; fax +45 97 96 27 80
e-mail: info@hshh.dk  .  www.hshh.dk

Geniet van het verblijf in Hanstholm; vooral voor sportvissers is het belangrijk 
dat alles functioneert zoals het behoort te functioneren. 

Zie voor speciale aanbiedingen www.hshh.dk

Een uitstekende keuken en mogelijkheden om lunchpaketten mee te nemen.

Købmand Hillgaard’s 
Feriehusudlejning 

Vesterhavsgade 44, Vorupør, 7700 Thisted
Telefoon: +45 97 93 80 22 . E-mail: hillgaard@hillgaard.dk  .  www.hillgaard.dk

Een veelzijdig aanbod van vakantiehuizen bij de Noordzee 
en aan de Limfjord.

Kindvriendelijke huizen met gratis toegang tot 
een attractief zwembad.
Deelnemer aan Fishing Denmark.

Na een lange dag met......
veel leuke ervaringen zijn er in Thy diverse goede 
mogelijkheden om te overnachten. 
Tal van plaatsen bieden speciaal voor de sportvisser 
koel- en schoonmaakmogelijkheden.

Overnachting

Verhuur vakantiehuizen
en Bed & Breakfast - met een warm hart

A1 plus 2 Bemiddelingsservice, Hedegårdsvej 16, Svankær, DK-7755 Bedsted Thy 
Telefoon +45 86 27 22 42    Telefoon +45 97 94 82 81    mail@a1plus2.dk     www.a1plus2.dk

Vakantiehuizen in Thy

A1 plus 2 Bemiddelingsservice
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Hanstholm Camping biedt hengelaars 
een prima verblijf.

Meer dan 5000 sportvissers kiezen ieder jaar deze camping om er te overnachten in
de gezellig ingerichte huisjes. Hanstholm Camping is dan ook een centrum en ontmo-
etingsplek voor de sportvissers in Thy.
De nieuwe fileerplek van 300 vierkante meter is een uitkomst, zeker wanneer een tocht
naar het Gouden Rif goed is doorstaan en de vis schoongemaakt moet worden.
Er zijn 16 ruime vriezers met een grote en snelle invriescapaciteit voor de vangsten
aanwezig.
We helpen graag met het reserveren van een plaats op een viskotter.
In de mini-markt is een speciale en uitgebreide afdeling voor de sportvisser. De prijzen
zijn alleszins redelijk.
In deze winkel vindt u ook alles voor uw lunchpakket en daarbij bier, wijn, water, cho-
colade en vers brood.

Bij reservering moet een voorschot van DKK 500,- (70 euro) worden betaald. In het voor-
en naseizoen geldt dat , wanneer de schipper de vistocht per kotter vanwege het slechte
weer afgelast, het voorschot wordt terugbetaald. Deze terugbetaling geschiedt niet tij-
dens het hoogseizoen.

Tip: boek het huis gelijktijdig met een plaats op de kotter. In de maand februari is al meer
dan 75 procent van de huizen gereserveerd. Worden er vistochten afgelast dan zijn er
nog zo’n tien Put & Take-meren in de buurt.

Overnachting

Hanstholm Camping
Hamborgvej 95, Febbersted, DK-7730 Hanstholm
Telefoon: +45 97 96 51 98; fax +45 97 96 54 70

www.hanstholm-camping.dk  .  info@hanstholm-camping.dk
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Thy Turistbureau, Thisted

Thy Turistbureau, Hanstholm  

Thy Turistbureau, Hurup  

Thy Turistbureau, Vorupør  
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Hanstholm Havn

M/S Mølboen
M/S Yellow Reff
M/S Tindur
M/S Bonito
M/S Thailand
M/S NY-MINI

T 248 Skagerak
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Ræhr Fiskepark
Ballerum Lystfiskeri
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Lystfiskeren
Fra mus til Elefanter
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Købmand Hillgaard’s
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Zeevissen:

Fjord-, meer- en riviervisserij

Put & Take

Speciaalzaken

Overnachting

Zeevissen vanaf Vorupør Strand
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De toeristenbureaus in Thy zijn een prima
beginpunt voor een vakantie, waarin 
vissen een belangrijk onderdeel vormt.

Thy Turistbureau
Tlf. +45 97 92 19 00
www.thy.dk
info@thy.dk

Thisted 
Store Torv 6
7700 Thisted

Hanstholm 
Bytorvet 9
7730 Hanstholm

Hurup
Jernbanegade 2
7760 Hurup

Vorupør  
Vesterhavsgade 21 
Nr. Vorupør
7700 Thisted

Deze brochure is uitgegeven door het 
toeristenbureau in Thy  

Internetsites met nuttige informatie voor sportvissers:
www.fishingdenmark.com  
klik op nl en ga naar ‘sportvissen’.
Op deze Nederlandstalige site is veel over het vissen in Denemarken te vinden.

www.dagkort.dk/fisketegn
Hier kunnen on-line viskaarten (dag-, maand- of jaarkaart) worden besteld voor het
gewenste viswater in Denemarken.

www.skovognatur.dk/thy 
Homepage van bos- en natuurvereniging met informatie over bijvoorbeeld vissen in
meren en rivieren.


