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Varde Sportsfiskerforening har med Varde kommune indgået følgende aftale: 

Varde Sportsfiskerforening administrerer fiskeriet på alle de kommunalt ejede arealer, der grænser 

ned til vandløb i Varde kommune. 

Frit fiskeri for Varde kommunes borgere med 1 stang og snøre i perioden 16. april til 31. 

oktober følgende steder: 

Fra “Sommerlandets Bro” gennem Varde by til og med “Ophalerpladsen” vest for byen. (Af 

hensyn til bådene har Varde Sejlklub ret til at forbyde fiskeri, hvor bådene ligger). 

Ligeledes gælder for arealer nedenfor Vandmøllen i Ansager. (Matr. nr. 14an (ved 

Handicapfiskepladsen) og Nr. 8a). 

Ovenfor og nedenfor de nævnte steder markerer skilte, at man der skal være medlem af Varde 

Sportsfiskerforening for at kunne fiske. 

Der er dog en del love og vedtægter, som skal overholdes! Som følge af bekendtgørelse nr. 1420 af 

12. december 2013 ” Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i 

visse sydjyske vandløb” gælder nogle specifikke regler, som skal overholdes: 

Der må ikke fiskes fra den 1. november til og med den 15. april. (Åen fredet). 

Er man mellem 18 og 65 år skal man være i besiddelse af et fisketegn. (Kan bl.a. købes på posthus 

til 185 kr. pr. år) 

Snæbel, stalling og laks er fredet. (Skal genudsættes i åen – så vidt muligt i live). 

Det er ikke tilladt at fiske med rejer og rogn som agn. 

Der må kun anvendes én krog på linen. Krogen må være en enkeltkrog, dobbeltkrog eller trekrog. 

Det er ikke tilladt at anvende modhager på krogen. Fiskeri med naturligt agn eller agn med 

duftstoffer er kun tilladt på cirkelkroge uden modhager. 
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Dog må der ved anvendelse af agn benyttes andre krogtyper med modhager, når der fiskes med en 

enkeltkrog i krogstørrelse nr. 12 eller en enkeltkrog, der er mindre. Kroggabet på enkeltkroge med 

modhager må højst være 6 mm målt fra krogspids og vinkelret ind på krogskaftet. 

Fredningstid: 1. november til og med 15. april. 

Mindstemål: Bækørred 30 cm. Gedde 60 cm. Ål 45 cm. Havørred 40 cm. 

OBS! Kun hvis man er medlem af en forening (fx Varde Sportsfiskerforening), som er medlem af 

Varde Å Sammenslutningen, kan man få del i den kvote på 160 laks, som ifølge bekendtgørelsen 

gives til Varde Å Sammenslutningen i 2015. 

 


