
Fiskeplatser inom Kävlingeåns-Löddeåns FVO 

1. Mynning, norra sidan 

Norra sidan av Löddeåns mynningsdel är lätt tillgänglig från land. Bra plats för 
abborre. Obs! Fiskeförbud i mynningsområdet från 15 september till 30 
april. Gällande allmänna fiskeregler vid fiske i havet och 
mynningsområdet. Fiskeplatsen är belägen i naturreservat med beträdnadsförbud 15 
april – 15 juli! Det går att fiska från båt denna period. 

 

2. Mynning, södra sidan 

Södra sidan av Löddeåns mynningsdel är tillgängligt från land. Här fiskas efter 
abborre och gädda. Obs! Fiskeförbud i mynningsområdet från 15 september till 30 
april. 
Gällande allmänna fiskeregler vid fiske i havet och mynningsområdet. Fiskeplatsen är 
belägen i naturreservat. 

3. Vikhögsvägen 

Fiskeplats 3 vid Vikhögsvägen på Löddeåns norra sida är en bra plats för åns stora 
abborrar och gäddor. 

4. Borgeby 

På Löddeåns södra sida vid Borgeby ligger fiskeplats 4 som är en bra plats för åns 
stora abborrar och gäddor. 

 



5. Löddeköpinge 

Området vid Löddeköpinge är lätt tillgängligt från land. Bra plats för stor abborre och 
gädda. 

6. Hög 

Området vid Hög är lätt tillgängligt från land. Bra plats för abborre och gädda. 
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7. Furulund, södra sidan 

Södra sidan vid Furulund, bra plats för abborre, gädda och stor id. Observera att det 
är fiskeförbud vid Högs mölla hela året. 

8. Vikenområdet 

Här kan man fiska från land på såväl norra som södra sidan. Observera fiskeförbudet 
vid Högsmölla hela året. 

9. Kävlinge, strömmarna 

Strömmarna vid Kävlinge är ett bra område för havsöring och id under 
våren. Observera att det är fiskeförbud på södra sidan i anslutning till dämmet vid 
Silverforsen. 
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10. Rinnebäck 

Strömmen vid Rinnebäck är en bra plats för havsöring och id under våren. Här går 
det bra att fiska från land på båda sidor. 

11. Krutmöllan 

Fiskeplatsen är nedströms bron vid Krutmöllan, fiske sker efter mört, sarv, abborre 
och gädda. Observera fiskeförbudet vid Krutmöllan på båda sidor om ån från bron 
och uppåt. 

12. Lilla Harrie 

Här fiskar man bäst från norra sidan där det är nära till parkering. Observera 
fiskeförbudet vid Lilla Harrie valskvarn och Krutmöllan. Fiskevårdsområdets övre 
gräns går vid bron vid Bösmöllan. 
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