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6800 Varde

Vedr.: Tilladelse til ved hjælp af elektricitet at indfange ørred- og laksemoderfisk til af-

strygning.
Tilladelsen er givet i medfør af § 42, i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1615 af 11. december 2015 om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand, og uanset
bestemmelserne i § 37, punkt 2 i samme bekendtgørelse om forbud imod brug af elektricitet og § 4
i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 352 af 8. april 2014 om mindstemål og fredningstider for
fisk og krebs i ferskvand.
Tilladelsen omfatter de strækninger af Varde å systemet hvor Sammenslutningen disponerer over
fiskeretten.

For tilladelsen gælder følgende vilkår:
1.

Skriftlig tilladelse fra lodsejerne på begge bredder af vandløbene skal indhentes. Tilladelserne medbringes ved hver befiskning.

2.

Til brug for Fiskerikontrollen fremstilles en kortskitse udvisende de strækninger af
vandsystemet, hvor foreningen har en skriftlig tilladelse, jf. ovenfor, fra begge bredders lodsejere.

3.

Fiskerikontrollen kan kræve at overvære fiskeriet og påse, at de givne forskrifter
overholdes. Fiskerikontrollen skal orienteres med mindst 8 dages varsel før hver befiskning med oplysning om sted, dato og klokkeslæt.

4.

Til fiskeriet må kun anvendes elektroapparat af anerkendt type uden lyddæmpning,
og med jævnstrøm eller en impulsstrøm med en maksimal spænding på 600 volt.
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5.

Elektroapparatet skal årligt efterses af en autoriseret el-installatør. Eftersynet skal omfatte:
- prøvning af den afgivne DC’s størrelse
- prøvning af den afgivne AC’s størrelse
- prøvning af kondensatorers kapacitet
- prøvning af isolationsmodstanden
- prøvning af beskyttelse mod indirekte berøring
- prøvning af funktionen
Kvittering (rapport) for eftersynet skal medbringes under fiskeriet.

6.

Elektrodeføreren skal indenfor de seneste 10 år have gennemgået Danmarks Sportsfiskerforbunds, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark eller DTU/DFU afholdte
kursus i elektrofiskeri.

7.

Al anden fisk end den, der er omfattet af nærværende tilladelse og som fanges under
fiskeriet, bør så vidt muligt ikke optages af vandet, og skal straks genudsættes neden
for den befiskede strækning.

8.

Fiskeri efter moderfisk må højst foretages én gang om ugen på en og samme strækning i den gældende fredningstid for laks og ørred.

9.

Der føres protokol over hver befiskning. Protokollen indsendes en gang om året, senest 1. februar til Fiskeriinspektorat Øst, Afdelingen i Kolding, også selv om fiskeriet
har været negativt. I protokollen skal anføres antal og længde af moderfisk fordelt på
køn samt mængden af æg.

10.

Den afstrøgne rogn, max. 29 liter (målt som grønne æg), skal anvendes til opfyldelse
af udsætningsplaner for Varde å Systemet. Æggene opbevares på Hvilested Dambrug, Esbjergvej 338, 6000 Kolding.
Med henblik på at sikre en tilstrækkelig genetisk variation af laks, gives der en tilladelse til at indfange op til 120 laksemoderfisk til afstrygning.

11.

Umodne ikke strygefærdige ørredmoderfisk skal opbevares i damme på Varde
Sportsfiskerforenings klækkeri, eller Hvilested Dambrug.

12.

De fangede laksemoderfisk skal overføres til Dansk Center for Vildlaks (DCV) i
Skjern hvor gentestning, strygning og opdræt finder sted. Kun laks af Vestjysk oprindelse vil blive brugt til afstrygning og opdræt. Den pågældende klækkeanstalt skal
være godkendt af Fødevaredirektoratet, Fødevareregion Vejle, Tysklandsvej 7, 7100
Vejle,tlf.: 72 27 55 00. Fax: 72 27 55 01, E-post: region.syd@fvst.dk
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13.

Salg af rogn og yngel heraf er ikke tilladt uden særlig tilladelse fra Fiskeridirektoratet.
Eventuelt overskud af yngel skal anvendes til videre opdræt af ½, 1-, eller 2- års fisk
til udsætning i lokalområdet. Alle moderfisk skal straks efter afstrygningen genudsættes i det vand, hvori de er fanget.

Generelt:
Fiskerikontrollen skal til enhver tid have adgang til den klækkeanstalt hvor klækning og opdræt
finder sted.
Ovennævnte tilladelse, der til enhver tid kan ændres eller tilbagekaldes, er gældende indtil udgangen af december måned 2021.
Formanden for Varde å sammenslutningen er ansvarlig for, at tilladelsens vilkår overholdes, og at
misbrug ikke finder sted. Ethvert misbrug eller manglende overholdelse af tilladelsens vilkår vil
medføre øjeblikkelig inddragelse af denne.
Venlig hilsen
Jimmy Langelund Jensen
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
jlj@lfst.dk
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