
 
 
 

 
 

Regler for fiskeri 2018 

1. Medlemmerne skal overholde fiskerilovene herunder indløse statsligt 
lystfiskertegn (for medlemmer fra 18-64 år). Desuden gælder følgende 
regler for fiskeri i foreningens vand. 
 
Fredningstider, fangstbegrænsning og fangstmetoder  

2. A. I foreningens fiskevande er fredningstiden fra den 1. november til den 
1. marts.  
 
B. Alle bækørreder skal genudsættes. 

C. Der må maksimalt hjemtages 2 havørreder pr. dag af hver fiskende.  
 
Fiskemetoder 

3. Fiskeri med orm, rogn og anden naturlig agn er ikke tilladt i perioden 1. 
marts til 1. maj. I denne periode må kun bruges kunstig agn – blink, flue 
og spinner - af hensyn til nedfaldsfisk og udtrækkende smolt. 
 
Om optræden ved åen 

4. Gyldigt medlemskort skal altid medføres under fiskeri og skal på 
forlangende fremvises for lodsejere eller personer, der legitimerer sig 
med medlemskort, fiskekort, gæstekort eller på anden måde.  

5.  Medlemmerne har pligt til at påse, at ulovligt fiskeri ikke finder sted.  
Det kan være lidt ubehageligt at skulle udøve kontrol, men sig hvem du 
er og optræd høfligt. Bedøm situationen. Er det uagtsomhed eller 
ungdommelig uvidenhed, bortvis da den pågældende med en passende 
belæring.  
I grovere tilfælde: få den pågældendes adresse eller bilnummer og 
kontakt straks bestyrelsen.  
Ulovlige ruser må ikke fjernes, men skal meldes til foreningens 
fiskerikontrollør. 



6. Fiskeri må kun finde sted på de af foreningen lejede strækninger. Skilte 
vil være opsat på strategiske punkter. Mangler ved skiltningen skal 
straks meldes til bestyrelsen.  

7. Under fiskeri og færdsel langs åen skal der tages hensyn til andre 
fiskere. Respektér lodsejerne, deres børn og eventuelle gæster. 
Respektér hegn og afgrøder.  
Husk vi har lejet fiskeretten og dermed tilladelse til at færdes langs åen, 
men ikke til at gå tværs igennem korn- eller græsmarker.  

8. Parkering af biler skal ske på en fornuftig måde. Bilen må ikke være til 
gene for den almindelige færdsel, og den må ikke være til gene for 
færdslen med landbrugsmaskiner.  
 
Fiskende gæster 

9. Medlemmers børn og børnebørn under 18 år fisker gratis i følge med 
medlemmet.  

10. Hvert medlem har ret til at medtage 2 gæster pr. fiskedag, heri 
medregnet eventuelle børn.  
Gæster skal have behørigt udfyldt gæstekort og må kun fiske i følge med 
medlemmet. Gæstekort kan rekvireres hos foreningens kasserer.  
 
Fangstrapporter og brug af hytter 

11. Medlemmerne har pligt til at afgive rapport om fangede fisk. Det 
sker ved at udfylde fangstrapport på foreningens hjemmeside. Alle 
fangede fisk samt havørreder under mindstemålet skal indrapporteres. 

12.  Foreningens hytter skal rengøres efter brug.  
Tag altid affald med hjem.  
Tag vare på foreningens ting og på naturen. Hvert enkelt medlem er 
ansvarlig for foreningens omdømme. 
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