Ferring Sø, veserne, Hygum Nor
og tilhørende kanaler

Fritidsfiskeri er personligt og en eventuel fangst er kun til eget forbrug!
En fritidsfisker må derfor ikke sælge sin fangst.

Vær opmærksom på, at den til enhver tid gældende fiskerilovgivning
også omfatter fiskeri i Ferring Sø, veserne, Hygum Nor
og tilhørende kanaler.

Alle ruseredskaber skal være mærket og afmærket efter gældende regler.

Beskyt den lokale fiskebestand!
Ulovligt fiskeri kan anmeldes her:

Fiskeri Moniterings Centret (FMC)
E-mail: fmc@lfst.dk
Tlf.: 7218 5609

Stopristen skal værre lavet af metal eller et andet af Landbrugs- og
Fiskeristyrelsen godkendt, fast materiale. Den skal være
monteret med en ramme på 170 x 170 mm og have
et kryds, hvor sidelængden i hvert
hul ikke overstiger 85 mm.

For uddybende materiale henvises til følgende bekendtgørelser:
Lbk. nr. 17 Fiskeriloven
Bek. nr. 203 om fiskeri i Ferring Sø m.v.
Bek. nr. 674 om stoprist eller spærrenet i fiskeredskaber i visse salte vande
Bek. nr. 1360 om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand
Bek. nr. 1473 om fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand
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. 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 Nordvestjysk FritidsfiskerForening og Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Spærrenettet må højest have en maskevidde på 75 mm
fra knude til knude (halvmaske).

Ferring Sø, veserne, Hygum Nor
og tilhørende kanaler

Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside:
www.anmeldelse.lfst.dk

Stoprist eller spærrenet i ruseredskaber:
I Ferring Sø, veserne og Hygum Nor skal alle former for ruser i den forreste bøjle
eller forreste kalv, være forsynet med enten et fastmonteret spærrenet eller en
stoprist, der skal forhindre fugle og pattedyr i at drukne i rusen.

Information om særlige regler for fiskeri i

Afmærkning:
Bøje med to flag og to gule lysrefleksbånd i redskabets vestlige ende.
Bøje med et flag og et gult lysrefleksbånd i redskabets østlige ende.
Flagene må ikke være hvide.
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(Kun grafiske ændringer)

Helårsfredning. Alt fiskeri forbudt. Ved udløbet fra Hygum Nor til Nissum
Bredning findes 2 fredningszoner på hver 500 m.
Hvor kanalerne løber til og fra søerne er fredningszonernes radius 50 m. I disse 50
m fredningszoner er det tilladt at fiske med stang og snøre.

Hygum Nor

Fiskeri i kanalerne. I kanalerne, der forbinder Ferring Sø, veserne og Hygum
Nor er fiskeri kun tilladt med stang og snøre.

Smedshavevese
Nørrevese

Fiskeri i Ferring Sø, veserne og Hygum Nor må kun foregå med kasteruser, rejepæleruser samt stang og snøre.
Pæleruser må kun anvendes af erhvervs- og bierhvervsfiskere med gyldig licens!)

Mellemvese
Søndervese

Fritidsfiskere, erhvervs- og bierhvervsfiskere, uden gyldig ålelicens, må højest
anvende 6 kasteruser.
En af disse kan være en ”Fritidsfiskerrejepæleruse”.
En fritidsfiskerrejepæleruse må fiske hele året.
Placeringen af rusen skal tilmeldes, inden den tages i brug.
Tilmeldingsskemaet kan hentes på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside:
www.lfst.dk

Ferring Sø

Det udfyldte skema sendes til:

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
Fiskeriinspektorat Vest - N.A. Christensensvej 40 - 7900 Nykøbing Mors
Enhver anvendelse af ruseredskaber skal, inden de tages i brug og hvert år, anmeldeles på et særligt skema og den ønskede placering indtegnes på et kort, som sendes til
godkendelse og registrering hos det stedlige fiskeriinspektorat.
Erhvervsfiskere skal derforuden, før brug af ruserne, anmelde dette på særskilt blanket til det stedlige fiskeriinspektorat, som derefter udsteder et individuelt nummer, der skal
indgå i mærkningen af redskaberne.
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Røde felter = fredningsperioder

Redskabsbegrænsninger og fredningstider i Ferring Sø m.v.

Orange felter = redskabsbegrænsninger

Januar
Helt fredet. 1. nov. 31. jan.
Farvet
havørred

Februar

Marts

April

Alt fiskeri forbudt. 1. marts til 30. april
Gedde fredet. 1. apr. til 15. maj.

Maj

Juni

Juli

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

August

September

Oktober

November

December

Helt er fredet. 1. november til 31. januar
Farvet havørred fredet 16. nov. til 15.
jan.

