Hummer i Limfjorden er fredet i perioden
1. juli - 31. august. (begge dage inklusiv).

Anmeld ulovligt fiskeri på:
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen hjemmeside:
www.anmeldelse.lfst.dk
Eller hos:
Fiskeri Moniterings Centeret (FMC)
E-mail: fmc@lfst.dk
Tlf.: 7218 5609
Der kan også rettes henvendelse til:

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

Produceret af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Fiskeriinspektorat Vest
N.A. Christensensvej 40
7900 Nykøbing Mors
Tlf.: 7218 5830

Hummer med rogn er fredet hele året.

Information om lokalfredning og mindstemål for

Hummer i Limfjorden

Beskyt jeres lokale hummerbestande!

Opdateret februar 2017
(Kun grafiske ændringer)

BEK nr. 1144 af 01/12/2008 Gældende

Bekendtgørelse om regulering af hummere i
Limfjorden

I medfør af § 30 og § 130, stk. 2 og 4 i fiskeriloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af
26. september 2008, og efter bemyndigelse fastsættes:

Særligt for erhvervs- og bierhvervsfiskere
Erhvervs- og bierhvervsfiskeri efter hummere i Limfjorden skal foregå fra et
registreret fartøj.
Alle redskabsrækker skal markeres med vager!

Afmærkning af erhvervs- og bierhvervsfiskeres garn, ruser og tejner
sat i lænke
1 vager med to flag og to gule lysrefleksbånd i redskabets vestlige sektor og
1 vager med et flag og et gult lysrefleksbånd i redskabets østlige sektor.
Flagene må ikke være hvide.
Vagerne skal have en højde af mindst 1,2 meter over vandet.

§ 1. Bekendtgørelsen gælder ved fiskeri efter hummer (Humarus gammarus) i Limfjorden.

§ 2. Hummer i Limfjorden er fredet i perioden 1. juli – 31. august (begge dage inklusiv).
Stk. 2. Uanset stk. 1 er hummer med rogn (rognhummer) fredet hele året.

§ 3. Mindstemål for rygskjoldets samlede længde skal være mindst 87 mm.
Stk. 2. Rygskjoldets samlede længde måles parallelt med midterlinjen fra en af øjenhulernes
bagkant til den bagerste kant af rygskjoldet.

§ 4. Med bøde straffes den, der overtræder eller forsøger at overtræde §§ 2-3.
Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i
straffelovens 5. kapitel.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. december 2008. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr.
79 af 26. januar 2005 om regulering af hummere i Limfjorden.

Enkeltstående tejner kan afmærkes med én vager eller en fiskekugle med en
diameter på mindst 15 cm.
Flere tejner, der er sat i lænke, afmærkes efter samme regler som garn og ruser.
Mærkning af erhvervs- og bierhvervsfiskeres garn, ruser og tejner
Alle vager og fiskekugler skal, på en forsvarlig måde, være påført fartøjets nummer
og ejerens fiskerinummer.
Stoprist eller spærrenet i ruseredskaber
I Limfjorden skal alle redskaber, hvori der anvendes ruser, være forsynet med enten
et fastmonteret spærrenet eller en stoprist af hensyn til oddere.
Det er muligt for erhvervsfiskere at søge dispensation for brug af odderrist, når der
fiskes på mere end 3 meter vand.
Ansøgning om dispensation sendes til:

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
Fiskeriinspektorat Vest
N.A. Christensensvej 40
7900 Nykøbing Mors

Fiskeridirektoratet, den 1. december 2008

Esben Egede Rasmussen
/ Lene Jensen Scheel-Bech

Erhvervs- og bierhvervsfiskeres mulighed for fiskeri med særlige ruser i
perioden 10. maj til 31. juli
Det er muligt for erhvervs- og bierhvervsfiskere at fiske efter hummere med særlige
ruser i perioden fra den 10. maj til den 31. juli, hvis der anvendes de, af Landbrugsog Fiskeristyrelsen, godkendte skaldyrsruser.

Afmærkning af garn, ruser og tejner sat i lænke
1 vager med to flag og to gule lysrefleksbånd i redskabets vestlige sektor og
1 vager med et flag og et gult lysrefleksbånd i redskabets østlige sektor.
Flagene må ikke være hvide.
Vagerne skal have en højde af mindst 1,2 meter over vandet.

Enkeltstående tejner kan afmærkes med én vager eller en fiskekugle med en
diameter på mindst 15 cm.
Flere tejner, der er sat i lænke, afmærkes efter samme regler som garn
og ruser.

Mærkning af garn, ruser og tejner
Alle vager og fiskekugler skal være forsynet med et forsvarligt fastgjort, gult
mærke med brugerens navn, adresse og fritidsfiskernummer.
Skriften skal være tydeligt læselig og skrevet med et saltvandsbestandigt
materiale.

Særligt ved dykning efter hummer i Limfjorden
Hvis man som dykker ønsker at fange et marint væsen - fisk, hummer eller
lignende, med et let håndredskab, skal der som et minimum indløses
lystfiskertegn.
Et fritidsfiskertegn giver samme rettigheder.
Undervandsfiskeri må ikke udøves inden for en afstand af 300 meter fra andres
fiskeredskaber.
Et håndredskab til undervandsfiskeri må kun være forsynet med en spids.
En dykker, som udøver undervandsfiskeri, skal også respektere de gældende
fredningsbælter.
En dykker, som udøver undervandsfiskeri, skal respektere alle gældende
mindstemål og fredningstider.

Mindstemål for rygskjoldets samlede længde skal være mindst 87 mm.
Rygskjoldets samlede længde måles parallelt med midterlinjen fra en
af øjenhulernes bagkant til den bagerste kant af rygskjoldet.

Det er ikke tilladt at anvende ruser i perioden fra den 10. maj til den 31. juli.
(begge dage inklusiv).

Generelle regler for fiskeri efter hummer i Limfjorden

Stoprist eller spærrenet i ruser

Dette tillæg beskriver de regler, som vedrører fiskeri efter hummer i Limfjorden.

I Limfjorden skal alle redskaber, hvori der anvendes ruser, være forsynet med enten
et fastmonteret spærrenet eller en stoprist af hensyn til fugle og pattedyr.
Generelt
Hummer fanges traditionelt med garn, ruse, hummertejne eller ved dykning.
Hummer i Limfjorden er fredet i perioden 1. juli til 31. august (begge dage inklusiv).
Hummer med rogn er fredet hele året.
Mindstemål for rygskjoldets samlede længde skal være mindst 87 mm. Det måles
fra øjenhulens bagkant til den bageste faste kant af rygskjoldet.

Fredede hummere og hummere under mindstemålet må ikke opbevares om bord
eller bringes i land, men skal straks genudsættes.

Fredningszoner
Hvor åer og bække har udløb til fiskeriterritoriet (saltvand), er der etableret
fredningszoner.
I en radius af 500 meter fra udløbet er alt fiskeri forbudt.
I særligt følsomme områder kan der være udvidet fredningszoner med enten
redskabsbegrænsninger eller totalt fiskeriforbud.

På Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside er der link til kortmateriale, med
alle fredningszoner: http://lfst.dk/fiskeri/kort/kort-over-fredningsbaelter

Spærrenettet skal være monteret i den forreste bøjle eller forreste kalv på en sådan
måde, at nettets maskevidde højest må være 75 mm fra knude til knude (halvmaske)..
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.

Særligt for fritidsfiskere
Hvis man ikke er registreret erhvervs- eller bierhvervsfisker, og ønsker at fange
hummer i Limfjorden med garn, ruse eller hummertejne, skal der indløses
fritidsfiskertegn.
Fritidsfiskeri er fiskeri til eget forbrug og fangsten må ikke sælges.
Et fritidsfiskertegn er personligt, og må ikke overdrages til andre.
Som registreret fritidsfisker må man anvende i alt 6 af følgende redskaber,
Krogliner, bundsatte garn, flydende garn, ruser og tejner.
Ét af redskaberne må være en rejepæleruse.
Højst 3 af de 6 redskaber må være garn Den samlede garnlængde må maksimalt
være 135 m. Det vil i så fald tælle for de 3 garnredskaber.

Garn må ikke sættes nærmere end 100 meter fra land.

Garn
En garnlængde på op til 45 meter betragtes som et redskab.
En garnlængde fra 45 til 90 meter betragtes som to redskaber.
En garnlængde fra 90 til 135 meter betragtes som tre redskaber.

Tyveri af fangst, redskaber eller dele heraf, samt hærværk
Ethvert tyveri eller hærværk skal anmeldes til politiet.
Dernæst bør Landbrugs- og Fiskeristyrelsen/Fiskeriinspektorat Vest underrettes.

Et bundsat garn må have en maksimal højde på 1,5 meter.

Afstandsregler mellem redskaber
Afstand til anden mands redskaber, det være sig ruser, tejner eller nedgarn, skal
være mindst 50 meter.
Stridigheder om indbyrdes afstandsregler mellem redskaber, er undergivet privat
påtale, hvilket betyder, at den forurettede part selv skal rejse privat søgsmål.
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen er ikke myndighed i denne slags sager.

I perioden 1. juli til 15. november må der kun anvendes garn med maskemål på:
100 mm og derunder (helmaske) svarende til 50 mm og derunder (halvmaske) eller
130 mm og derover (helmaske) svarende til 65 mm og derover (halvmaske).
Et garn må ikke sættes nærmere end 100 m fra land.

Ruser
En registreret fritidsfisker må anvende op til 6 enkelte eller dobbelte kasteruser.
En kasteruse må højest måle 90 cm i den forreste rusebøjle.
Maskestørrelsen i radgarnet må ikke overstige 40 mm (helmaske)

