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Regler – Anbefalinger – Genudsætning
Varde Sportsfiskerforening
Fiskeregler:
Fiskekort og statens obligatorisk fisketegn skal være betalt inden fiskeriet påbegyndes.
Obligatorisk fisketegn skal løses af personer fra 18 til og med 64 år.
Fiskeri kun tilladt med 1 stang pr. person.
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.
Det er ikke tilladt at fiske med rejer og rogn som agn.
Der må højest hjemtages 3 laksefisk pr. dag (laksfisk er, laks, havørred og bækørred). Dog må der kun
hjemtages én laks pr. år.
Medlem samt ægtefælde/samlever og børn under 12 år kan fiske på et kort. Dog skal familien fiske
sammen. (Gælder for Zone 1, 2 og 3).
Kun fiskeri for medlemmer i Linding Å. Linding Å er Laksevand-B. Det er ikke tilladt at fiske med orm i
Linding Å – undtaget er børn under 12 år ifølge med et medlem. Tatning dog tilladt.
Lystfiskeren har kun ret til at bevæge sig langs åen. Korn og højt græs må derfor ikke betrædes.
Der skal tages hensyn til bredejeren i ALLE tilfælde.
Teltslagning ikke tilladt.
Kørende må kun benytte afmærkede veje og parkeringspladser.
Fiskekroge, papir, flasker, fiskeline og lignende må ikke henkastes.
Ruser må ikke berøres.
Hunde må ikke medbringes.
Genudsætning:
Genudsætning af fisk skal ske så hurtigt som muligt.
Fredede fisk samt undermåls- og nedfaldsfisk skal genudsættes, uanset fiskens tilstand.
Når fisk genudsættes, sker det bedst ved, at man fjerner krogen fra fisken under vand, og dernæst lade
fisken slippe.
Løft – om muligt – ikke fisk, som skal genudsættes, ud af vandet.
Brug kun fangstnet med finmasket knudefri pose.
Tag dig ikke tid til at veje en fisk du vil genudsætte.
Skriv ingen ting i feltet vedrørende vægt når du indberetter en genudsat fisk.
Anbring målemærker på din fiskestang, så du nemt og hurtigt kan måle fiskens længde i vandet.
Medbring krogløsertang, krogfjerner og saks.
Klip linen tæt ved krogen, hvis skånsom afkrogning ikke er mulig.
Brug ikke gaf ved landing af fisk, der skal genudsættes.

Anvend tilstrækkelig kraftigt grej til at håndtere store fisk og undgå lang fight-tid.
Lad tvivlen kommer fisken til gode, hvis du er usikker på fiskens længde, når kvoten af storlaks er opbrugt.
Foto:
Send gerne et foto med i indberetningen af en hjemtaget fisk.
Varde Sportsfiskerforening anbefaler ikke, at tage sig tid til at fotografere en fisk, der skal genudsættes.
Varde Sportsfiskerforening forbeholder sig ret til at fjerne indsendte billeder af genudsatte fisk, som
dermed ikke lægges på hjemmesiden/fangstrapporten.
Havørreder:
Varde Sportsfiskerforening anbefaler, at man ikke hjemtager mere end 2 – 3 havørreder pr. sæson.
Obligatorisk indrapportering af fangst


Alle fangster af laks, havørred, bækørred og stalling indberettes.
Indberetningen er obligatorisk, uanset om fangsten hjemtages eller genudsættes, og
indberetningen skal ske senest kl. 24:00 samme dag.



Indberetningen sker på http://varde-sportsfiskerforening.dk/registrer-fangst/ under menuen
fangstrapport.

Fredningstid og Mindstemål:
Laksevand A:
Grindsted Å, fra opstemningen ved Utoft Dambrug og nedstrøms til udløb i Vadehavet.
Ansager Å, fra opstemningen ved Krogager Dambrug og nedstrøms til udløb i Vadehavet.
I Laksevand A er fiskeri med stang og snøre ikke tilladt i perioden fra den 1. november til og med den 15.
april.
Laksevand B:
Den øvrige del af Varde Å Systemet.
I Laksevand B er fiskeri med stang og snøre ikke tilladt i perioden fra den 1. november til og med udgangen
af februar.
Mindstemål:
Laks

Havørred

Bækørred

Gedde

Ål

Skrubbe

Stalling

Snæbel

40 cm.

40 cm.

30 cm.

60 cm.
(Fredet i
april måned)

45 cm.

25,5 cm.

Fredet

Fredet

Fiskens totallængde er regnet fra snudespids til halefinnens spids.

