Bornholm og
Christiansø

Vær opmærksom på, at den til enhver tid gældende
fiskerilovgivning også omfatter fiskeri ved Bornholm
og Christiansø.

For uddybende materiale henvises til følgende bekendtgørelser:
Lbk. nr. 17 Fiskeriloven
Bek. nr. 930 om særlige regler for fritidsfiskeri efter torsk i Østersøen, Bælterne og Øresund
Bek. nr. 1360 om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand
Bek. nr. 1405 om fredningsbælter omkring Bornholm
Bek. nr. 1406 om særlige regler for fiskeri og fredning af ørred for Bornholm og Christiansø
Bek. nr. 1551 om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri efter ål i saltvand og ferskvand
Bek. nr. 1552 om fiskeredskaber (bundgarn mv.) i saltvand
Bek. nr. 1473 om fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand
Bek. nr. 1615 om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand
Det er dit ansvar at være orienteret om ændringer i lovgivningen! Denne folder og tilhørende kort
forældes med tiden. Den nyeste version kan hentes som PDF-fil på følgende hjemmesider:
www.lfst.dk under ”fiskeri/erhvervsfiskeri/reguleringer/særlige lokale regler” og under:
”fiskeri/lyst-og-fritidsfiskeri/regler for lyst- og fritidsfiskeri” samt på: www.fiskepleje.dk

Folderen er blevet til i samarbejde med Dansk Amatørfiskerforening Bornholm, Bornholms Sportsfiskerforening og Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside:
www.anmeldelse.lfst.dk
Fiskeri Moniterings Centret (FMC)
E-mail: fmc@lfst.dk
Tlf.: 7218 5609

Information om særlige regler for fiskeri ved

Ulovligt fiskeri kan anmeldes her:

Bornholm og Christiansø

Beskyt den lokale fiskebestand!

Opdateret februar 2017
(Kun grafiske ændringer)

Mindstemål i farvandet omkring Bornholm og Christiansø
Gedde
60 cm

Gulål

Havørred

Ising

Laks

40 cm

40 cm

25 cm

60 cm

Makrel

Pighvar

Rødspætte

Rødtunge

25 cm

26 cm

Intet mindstemål 30 cm

Skrubbe

Slethvar

Torsk

23 cm

30 cm

35 cm

I farvandet omkring Bornholm og
Christiansø må der kun hjemtages
3 ørreder (Salmo trutta) pr. fisker,
pr. dag, dog højest 3 ørreder pr.
båd pr. dag.

Sild
Intet mindstemål

I Bornholmske vandløb er ørred
(Salmo trutta) fredet 16.
september til 28/29. februar.
Begge dage inklusiv.

30 m. kurven

Særlige regler for rekreativt fiskeri efter torsk i den vestlige Østersø 2017
I månederne februar og marts - maks. 3 torsk pr. fisker pr. dag. Øvrige måneder - maks. 5 torsk pr. fisker pr. dag.
Jan.

Feb.

Maks. 5
torsk.

Mar.

Apr.

Maj.

Jun.

Jul.

Maks. 3 torsk.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov

Dec.

Maks. 5 torsk.

En fritidsfisker må ikke sejle med,
eller tilse andres redskaber, med
mindre ejeren af disse redskaber
er med ombord.

Røde felter = fredningsperioder

Generelle redskabsbegrænsninger og fredningstider

Orange felter = redskabsbegrænsninger

Januar

Februar

Marts

Farvet Havørred i havet omkring Bornholm og
Christiansø 16. sep. til 28./29. feb.

April

Maj

Gedde fredet 1. apr. til 15. maj.

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

Farvet Havørred er fredet i havet omkring Bornholm og Christiansø (Erteholmene) fra 16.
september til 28./29. februar.

Ruser forbudt 10. maj til 31. jul. (Gælder ikke for ålelicens)

Fritidsfiskere (hele landet). Garn med helmaskemål mellem 100 mm og 130 mm forbudt fra 1. juli til 15. nov.
F. Laks
16/11 til 15/1

Brug af krogliner forbudt fra 1. maj til 30. september.
Torskefiskeri med garn skal foregå med et helmaskemål på mindst 110 mm.

Grønne felter = anvendelsesperioder

Februar

Marts

16. sep. til 28/29. feb. Tilladte garntypekombinationer
for fritidsfiskere: A): op til 6 bundsatte garn. B): op til
5 bundsattegarn samt 1 Laksegarn** eller 1
Bornholmergarn*. C): op til 4 bundsatte garn samt 1
Laksegarn** og 1 Bornholmergarn*.

Torskefiskeri med garn skal foregå med et helmaskemål på mindst 130 mm.

Fritidsfiskergarn! Tilladte antal og typer

Orange felter = Redskabsbegrænsninger

Januar

Farvet laks 16. nov. - 15. jan.
Torskefiskeri med garn. Helmaskemål
på mindst 110 mm.

April

Maj

Juni

Juli

August

September

1. marts - 15. september må en fritidsfisker, i farvandet omkring Bornholm og Christiansø (Ertholmene), anvende 6 garn (maks. 270 m. garn) hvoraf højst 3 af garnene (135 m.
garn) må være af typen flydegarn.

Oktober

November

December

16. september til 28/29. februar. Tilladte garntypekombinationer for fritidsfiskere: A): op til 6
bundsatte garn. B): op til 5 bundsattegarn samt 1 Laksegarn** eller 1 Bornholmergarn*.
C): op til 4 bundsatte garn samt 1 Laksegarn** og 1 Bornholmergarn*.

Begrænsninger for garnredskaber inden for 30 m. kurven***
Maks. 3 garn pr. fritidsfisker inden for 30 m. kurven***

Der må ikke anvendes flydegarn
fra 16. september til 28./29. februar.

Maks. 3 garn pr. fritidsfisker inden for 30 m. kurven***

1. mar. - 30. apr. Flydende garn inden for 30
m. kurven*** må højest have et
helmaskemål på 60 mm. (Sildegarn)

Der må ikke anvendes flydegarn fra 16. september til 28./29. februar.

Bornholmergarn* og Laksegarn** forbudt inden for 30 m. kurven*** (Begge garntyper er flydende garn)

Bornholmergarn* og Laksegarn** forbudt inden for 30 m. kurven*** (Begge garntyper er flydende garn)

Garnredskaber uden for 30 m. kurven***
Bornholmergarn* (flydende garn) forbudt.

Bornholmergarn* må anvendes 1. juni - 30. november. Maks 1 stk. pr. fritidsfisker. Maks. længde 45 m. Maks. højde/dybde 12 m. Maks. helmaskestørrelse 52 mm.
Skal sættes uden for 30 m. kurven! Skal mærkes med et "B" samt løbenummer, som udleveres af Fiskerikontrollen.

1 Laksegarn** (flydende garn) tilladt pr. fritidsfisker. Må kun sættes uden for 30 m. kurven***. Skal mærkes med et B.
* Bornholmergarn: Maks. 1 stk. pr. fritidsfisker. Maks. længde 45 m. Maks. højde/dybde 12 m. Maks. helmaskemål 52 mm.

Bornholmergarn* forbudt.

1 Laksegarn** (flydende garn) tilladt pr. fritidsfisker. Må kun sættes uden for 30 m. kurven***. Skal mærkes med et B.
** Laksegarn: Maks. 1 stk. pr. fritidsfisker. Maks. længde 45 m. Maks. højde/dybde 3 m. Min. helmaskemål 157 mm.

***se kortet øverst til højre.

