Ringkøbing og Stadil fjorde
samt Von Å

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. 1473 om fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand
Bek. nr. 1482 af 13/12/2013 om fiskeri og fredningsbælter i Ringkøbing Fjord, Stadil Fjord og Von Å
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

Beskyt den lokale fiskebestand!
Ulovligt fiskeri kan anmeldes her:
Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside:
www.anmeldelse.lfst.dk
Fiskeri Moniterings Centret (FMC)
E-mail: fmc@lfst.dk
Tlf.: 7218 5609

Denne folder er også gældende for Nyminde Strømmen,
nord og syd for Sønder Klitvej/Vestehavsvej.

Information om særlige regler for fiskeri i

Det udfyldte skema sendes til:
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst, Frejasvej 1, 4100 Ringsted

Vær opmærksom på, at den til enhver tid gældende
fiskerilovgivning også omfatter fiskeri i Ringkøbing og Stadil Fjorde
samt Von Å.

Ringkøbing og Stadil fjorde
samt Von Å

En rejepæleruse 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

Denne folder er fjerde udgave omhandlende særlige regler for fiskeriet i Ringkøbing fjord, Stadil Fjorde og Von Å. Der tages forbehold for fejl og mangler. Deltag i videreudviklingen af
folderen ved at indberette fejl og mangler til Fiskeriinspektorat Vest afdeling i Hvide Sande, Vesterhavsvej 302, 6830 Nørre Nebel. Tlf.: 3395 8000. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

I Von Å må der ikke anvendes faststående redskaber, hvor vanddybden er over 1 m.

Opdateret februar 2017
(Kun grafiske ændringer)

Særligt for fritidsfiskeri:
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 andres
redskaber, med mindre ejeren af disse redskaber er med
om bord.
Det er tilladt at medbringe et lovligt antal klargjorte
fiskeredskaber i båden, når man sejler ud for at
bjærge sine tidligere satte redskaber.
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.
Krogliner: Et redskab = 1 line = maksimalt 100 kroge.
Der må højest anvendes 6 krogliner pr. fritidsfisker.
Generelt:
Anvendelse af maskinkraft er kun tilladt ved fiskeri med
nedgarn og faststående redskaber. Vod- og notfiskeri er
ikke tilladt.
Plumpning af nedgarn er forbudt.

Mindstemål i Ringkøbing og
Stadil fjorde samt Von Å
Aborre

Gedde

Gulål

Helt

20 cm

60 cm

38 cm

34 cm

Sild

Skrubber

20 cm

25,5 cm

Laks og havørred
Totalt fredet

Røde felter = fredningsperioder

Redskabsbegrænsninger og fredningstider i Ringkøbing og Stadil fjorde samt Von Å

Orange felter = redskabsbegrænsninger

Januar

Februar

Marts

Helt er fredet fra 1. november til 28./29. februar.

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

Gedde fredet 1. apr. til 15. maj.
Laks og havørred er fredet hele året.

Garn med halvmaskemål mellem 36 og 50 mm
forbudt 1. nov. til 28./29. februar.

December

Laks og havørred er fredet hele året.

Garn med halvmaskemål mindre end 36 mm er forbudt fra 15.
Fritidsfiskere (hele landet). Garn med halvmaskemål mellem 50 mm og 65 mm forbudt fra 1. juli til 14. nov.
marts til 31. maj.
Bundgarn og ruseredskaber (bortset fra kasteruser) med halvmaske-størrelse
Garn med halvmaskemål mellem 36 og 50 mm
mindre end 20 mm i hovednettet forbudt 15. marts til 15. juni.
forbudt 1. nov. til 28./29. februar.
Brug af ruser forbudt fra 10. maj til 31. juli. Gælder ikke
I Stadil Fjord og Von Å er det tilladt at
anvende ruseredskaber med
erhvervsfiskeri med ålelicens.
halvmaskestørrelse i hovednettet på mindst
14 mm. Fra 15. marts til 30. april.

Bundgarn og ruseredskaber (bortset fra kasteruser) i Ringkøbing
Fjord forbudt 15. marts til 31. maj*
*Undtaget er erhvervs- og bierhvervsfiskere på særlige betingelser.

November

Helt er fredet fra 1. november til 28./29. februar.

Brug af krogliner forbudt fra 1. maj til 30. september.

