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Fiskeri 
Strand, mole eller båd. 

Fiskeri fra strand, mole, stenhøfder, vadefiskeri eller 

en tur med Michael Frank ud på det åbne hav i hans 

lystfiskerfartøj, som er oprindelig er bygget til 

trawlfiskeri i 1956 og ombygget i 80erne. 

Mangfoldigheden er stor, uanset om du vil nyde en 

stille aftenstund eller stemningen blandt lystfiskere 

ombord på Michael Frank. 

Har du lyst til at sejle ud på vandet? Så kontakt MS Michael 
Frank, Vodbindervej 4, Hirtshals 
Ring til tlf. +45 51 74 31 08  

læs mere på hjemmesiden: www.ms-michaelfrank.dk  

Michael Frank er godkendt til max 30 personer og  

sejler oftest 6 – 8 timers ture til stenrevene langs med kysten. 

Synes godt om Skiveren Camping på Facebook og få 
inspiration til din ferie ved at følge med i hvad der 
sker, når vi løbende poster aktiviteter på siden. 

 

Tornby Stenrev 

Tag en tur til det lille rev, som ligger ved stranden i Tornby. 

Du finder det 300m syd for nedkørslen til Tornby strand.  

Revet strækker sig fra de store sten i vandkanten og ca. 

200m nordpå. 

Bunden består af store og små sten med muslinger. 

Mulighed for gode fangster fra dette rev. 

 

Kjul Strand 

Kysten her består mest af sand, men med enkelte 

undtagelser. Stenene ved Kjul Rev er en samling sten, som 

ligger på Kjul Strand. Du finder det ved at køre ned til 

stranden, dreje til højre op mod Skagen. Ca. 750m nordpå 

kan du parkere lige bag revet. Fiskeriet foregår bedst aften 

og nat, samt tidlig morgen i sommerperioden. 

 

Rugholmen Strandby 

Rugholmene er et lille stenrev nord fra Strandby. 

Revet er en forholdsvis lille plads til 4.5 mand. 

Fiskeriet foregår for det meste fra stenene. 

Vadning kan lade sig gøre. Vandet kan til tider være meget 

beskidt, men det skulle ikke være nogen hindring for at 

fange noget: Revet består af sten og sandbund. 

Fangst muligheder: 

- Havørred (marts – oktober) 

- Hornfisk (maj – august) og ål (juni – august) 
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