Information om særlige regler for fiskeri ved

Als og Sundeved

Mindstemål ved Als og Sundeved.
(Bælterne og Østersøen omr. 22)
Makrel

Opdateret juli 2018
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Pighvar Rødspætte
30 cm

25 cm

Særlige mindstemål i Flensborg inderfjord.
Se grænserne på kortet.
Pighvar Rødspætte

Skrubbe

32,5 cm

25,5 cm

26 cm

For uddybende materiale henvises til følgende bekendtgørelser:
Bek. nr. 11 om fredningsbælterne i Åbenrå Fjord
And. nr. 324 om fælles fiskeri i Flensborg inderfjord
Bek. nr. 702 om fredningsbælterne i Flensborg Fjord og farvandene omkring Als
Lbk. nr. 764 Fiskeriloven
Bek. nr. 791 om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand
Bek. nr. 1258 om fiskeri og fredningsbælter i Nybøl Nor
Bek. nr. 1473 om fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand
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
Vdt. nr. 7001 om fiskeriet i den sydlige del af de sønderjyske vande

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.fiskeristyrelsen.dk samt på: www.fiskepleje.dk

Folderen er blevet til i samarbejde med Fritidsfiskerforeningen for Als og Sundeved samt Fiskeristyrelsen.

*Hummer i Bælterne og Østersøen måles i fuld længde.

Vær opmærksom på at den til enhver tid gældende fiskerilovgivning, også omfatter fiskeri ved
Als og Sundeved!
Har du yderligere spørgsmål vedrørende gældende regler for
lyst- eller fritidsfiskeri, er du velkommen til at kontakte
Fiskeristyrelsens fiskerikontrol på
tlf.nr.: +45 7218 5600
Du kan også finde opdateret information på vores hjemmeside:
www.fiskeristyrelsen.dk
Vi har bemandede lokalafdelinger i Frederikshavn, Nykøbing
Mors, Randers, Hvide Sande, Kolding, Ringsted og Rønne.

Særligt for lyst- og fritidsfiskere:
Dørgefiskeri/trolling for motorkraft er forbudt inden
for 100 m fra land.

Åbenrå Fjord

Garnhøjder: Flydende garn maksimalt 3 m.
Bundsatte garn maksimalt 1,5 m

Åbenrå
Dyrhave Bæk

Åbæk

Garnlængder: 1, 2 eller 3 garn a 45 m eller en samlet,
maksimal længde på 135 m.

Mølle Å
Farversmølle Bæk
Skelbæk

Garn må ikke sættes nærmere land end 100 meter.
(gælder også for erhvervsfiskere)

Laksemølle
Bæk

Lyst og fritidsfiskeri er personligt.
En eventuel fangst må ikke sælges!

På fiskeriterritoriet, syd for denne
linje, er fiskeri med rejeruser forbudt
fra 1. nov. til 1. mar. kl 9:00

Melved Bæk
Vandløb fra Melved
Skov

Rørmose Bæk

Rud Bæk og
Felsbæk

Bovrup Bæk

Als Fjord

Ketting Nor

Snogbæk

Augustenborg
Strømmen

Adsbøl Bæk

Nybøl Nor

En rejepæleruse må generelt fiske hele året. Se
undtagelserne på kortet og i nederste årskalender.
Placeringen af rusen skal tilmeldes inden den tages i
brug. Tilmeldingsskemaet kan hentes på
Fiskeristyrelsens hjemmeside:
www.fiskeristyrelsen.dk

Vandløb fra Svendsmølle

Sønderborg
Trille
Broager

Kegnæs

Stranderød Bæk
Fruebæk

Krambæk

Vibæk

Hørup Hav

Sønderborg Bugt

Gårdbæk

Kegnæsfyr
Elbæk
Kruså

Flensborg Fjord Flensborg Fjord
(inderfjord)
(yderfjord)

På fiskeriterritoriet, vest for denne
linje, er fiskeri med rejeruser forbudt
fra 1. nov. til 1. mar. kl 9:00

Nykirke

Det udfyldte skema sendes til:
Fiskeristyrelsen
Fiskeriinspektorat Øst
Frejasvej 1
4100 Ringsted

Rødt felt = fredningsperioder
Orange felt = redskabsbegrænsninger

Vandløb fra
Blommeskobel

Nybøl Mølle Å

Hundsbjerg Bæk

Det vil ikke blive accepteret, at der på noget tidspunkt er
6 garn á 45 m i vandet (maks. 270 m). Det er ikke muligt,
at have mere en det ene sæt skiftegarn á 3 stk. på 45 m
(eller maks. 135 m) med om bord, når der kun er en
person i båden.

Februar

Stolbro Bæk
og Lillenor
Kornbæk

Rengjorte udskiftningsgarn!
Det accepteres at der medbringes 3 stk. rengjorte
udskiftningsgarn á 45 m (eller maks. 135 m). Det er
således muligt, kortvarigt, at have 6 stk. garn i båden á
45 m (eller maks. 270 m), 3 ”beskidte” garn á 45 m (eller
maks. 135 m) og 3 sæt rene garn á 45 m (eller maks.
135 m). De garn, der allerede fiskes med, skal bjærges
før erstatningsgarnene sættes.

Januar

Grønnebæk

Birknakke

Redskabsbegrænsninger og fredningstider ved Als og Sundeved
Marts

April

Farvet havHunrødspætte Flensborg inderfjord. Rognsæk
ørred/laks.
længere end fiskens midte. 15. jan. til 15. mar.
Ålekvabbe i Flensborg
Hunskrubbe i Flensborg inderfjord. Fredet 1. marts til 15. maj.
i.fjord 1. okt til 31. jan.
Fiskeri med rejeruser forbudt 1. november til 1. marts
kl. 9:00 (se hvor på tilhørende kort)

En rejeruseplads er vedtægtsmæssigt
indtaget, når der på pladsen d. 1. marts kl.
9:00 findes en pæl med navn.

Maj

Juni

Juli

August

September

Særlige fredningstider i Flensborg inderfjord

Oktober

November

Brug af ruser forbudt 10. maj til 31. juli.
Gælder ikke for ålelicens.
Brug af krogliner forbudt fra 1. maj til 30. september.

De anførte datoer er inklusive!

December

Farvet havørred/laks fredet
16. november til 15. januar.
Ålekvabbe i Flensborg inderfjord længere end 20 cm, samt drægtige ålekvabber
uanset størrelse er fredet 1. oktober. til 31 januar.
Fiskeri med rejeruser forbudt 1. november til 1. marts
kl. 9:00 (se hvor på tilhørende kort)

Fritidsfiskere hele landet. Garn m. halvmaskemål mellem 55 mm og 65 mm forbudt fra 1. jul. til 15. nov.

Rejerusers pæle skal
fjernes inden 1.
november.

