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Beskyt den lokale fiskebestand!
Ulovligt fiskeri kan anmeldes her:

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

For uddybende materiale henvises til følgende bekendtgørelser:
Lbk. nr. 17 Fiskeriloven
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. 1376 om fiskeri og fredningsbælter i Nissum Fjord
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
VDT. nr. 7001 for fiskeriet i Nissum Fjord m.v.
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

Denne folder er også gældende for Færgeløbet og Inderfjorden
indtil Sundbroen, samt Bøvling Fjord og Felsted Kog.

Nissum Fjord

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

Information om særlige regler for fiskeri i

0

Vær opmærksom på, at den til enhver tid gældende
fiskerilovgivning også omfatter fiskeri i Nissum Fjord.
Folderen er blevet til i samarbejde med Nissum Fjords Fritidsfiskerforening, Nordjysk Kystfiskerforening, DTU Aqua og
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen afdeling i Nykøbing Mors.

■ Fredningsbælte. Alt fiskeri forbudt
■ Nedgarn forbudt
■ Kun fiskeri med stang og snøre
■ Ingen faststående redskaber

Opdateret februar 2017
(Kun grafiske ændringer)

Erhvervs- og bierhvervsfiskeri i Nissum Fjord, må kun udøves med fartøjer,
der er registreret på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens licensliste! Andre fartøjer
kan kun opføres på denne licensliste, hvis der er tale om en fartøjsudskiftning.
Alle erhvervs- og bierhvervsfiskere, som ikke er registreret på Landbrugs- og
Fiskeristyrelsens licensliste, må dog fiske i Nissum Fjord efter samme regler,
som gælder for fritidsfiskere. Navn, adresse og fartøjsnummer skal oplyses til
fiskerikontrollen, inden fiskeriet påbegyndes!
Erhvervs- og bierhvervsfiskere må, pr. person, maksimalt anvende 405 m garn.
Heraf må højst 135 m være flydegarn.
Ingen samlet garnlængde må overstige 135 m.
Der skal være mindst 100 m mellem garnlængder fra samme fisker.

Generelt:
Flydegarn må kun anvendes med en maskestørrelse på 46 mm (halvmaske) og
en strakt højde på maksimalt 1,3 m.
Undtaget herfor er flydegarn til fangst af sild med halvmaskemål mindre end 30 mm.
Disse må ikke anvendes i perioden fra 15. marts til 31. maj. (se årskalenderen)
Bundsatte garn må have en flydeline mindre end, eller lig med nr. 1,25 og en strakt
højde på maks. 1,1 m.
Det er tilladt at medbringe et lovligt antal klargjorte fiskeredskaber i båden, når
man sejler ud for at bjærge sine tidligere satte redskaber.

Erhvervsfiskeri skal udøves personligt! Hvis redskaberne sættes eller røgtes
uden ejerens medvirken, skal medhjælperen have erhvervsfiskerstatus.
Fritidsfiskere må anvende krogliner, bundsatte og flydende garn, ruser og tejner.
Der må, på samme tid, maksimalt anvendes 6 af de nævnte redskaber.
Heraf må fritidsfiskere maksimalt anvende en samlet garnlængde på 135 m,
uanset om der anvendes 1, 2 eller 3 garn.
Anvendes der garn til og med 45 m, udgør det 1 redskab.
Anvendes der garn fra 45 m til og med 90 m, udgør det 2 redskaber.
Anvendes der garn fra 90 m til og med 135 m, udgør det 3 af de 6 tilladte redskaber.
Fritidsfiskeri er personligt og en eventuel fangst er kun til eget forbrug!
En fritidsfisker må derfor ikke sælge sin fangst, og en fritidsfisker må ikke sejle med,
eller tilse andres redskaber, med mindre ejeren af disse redskaber er med om bord.

Spærrenet eller stoprist i ruser
Alle former for ruser i Nissum Fjord, skal i
den forreste bøjle eller forreste kalv, være
forsynet med enten et fastmonteret
spærrenet eller en stoprist.

Spærrenettet må højest have en
maskevidde på 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.

Mindstemål
Art:

Aborre

Gedde

Gulål

Helt

Sild

Skrubber

Laks, ørred, regnbueørred

Mindstemål:

20 cm

60 cm

38 cm

36 cm

20 cm

25,5 cm

Total fredet

Grønne felter = anvendelsesperioder

Fritidsfiskergarn! Tilladte halvmaskemål og anvendelsesperioder
Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Brune felter = Anvendelsesperioder kun i Felsted Kog

Oktober

November

December

65 mm tilladt hele året
58 - 65 mm tilladt fra 16. nov. til 28. (29.) feb.

58-65 mm tilladt fra 16/11 til 28(29)/2
46 mm tilladt fra 1. april til og med 30. september. Dog maks 45 meter!
Kun i Felsted kog er 36 mm tilladt hele året. Men ikke i de gældende fredningsbælter, som findes der. (Se kort på bagsiden af denne folder).

28 - 32 mm tilladt fra 1. juni til 14. marts. Dog maks 45m!

30 - 32 mm tilladt fra 15. marts til 31. maj. Dog maks 45m!

28 - 32 mm tilladt fra 1 juni til og med 14. marts. Dog maks 45 meter!

Røde felter = fredningsperioder

Redskabsbegrænsninger og fredningstider i Nissum Fjord

Orange felter = redskabsbegrænsninger

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Garn med halvmaskemål mellem 40 og 50 mm forbudt
Helt er fredet fra 1. oktober til 31. marts

Juli

August

Brug af krogliner forbudt fra 1. maj til 30. september
Gedde fredet 1. apr. til 15. maj

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

Brug af ruseredskaber forbudt 15. mar. til 31. maj (dog ikke kasteruser)

September

Oktober

November

Helt er fredet fra 1. oktober til 31. marts

Fritidsfiskere (hele landet). Garn med halvmaskemål mellem 50 mm og 65 mm forbudt fra 1. juli til 14. nov.
Laks, ørred og regnbueørred er fredet hele året

December

Garn med halvmaskemål mellem 40 og 50 mm forbudt

