Lakseregler 2015
• S
 æsonen går fra den 16. april til og med den 15. oktober i
Storå og Skjern Å.
• Sæsonen går fra 16. april til og med den 31. oktober i Vadehavsvandløbene (Varde Å, Ribe Å-systemet, Kongeåen,
Sneum Å, Brede Å og Vidåen).
• Forbud mod brug af rogn og rejer.
• Der må kun bruges én krog på linen (enkelt, dobbelt eller
trekrog), som skal være uden modhager.
• Fiskeri med naturligt agn eller agn med duftstoffer er kun tilladt på cirkelkroge uden modhager.
• Dog må der anvendes andre krogtyper med modhager, når
der medefiskes med en enkeltkrog i krogstørrelse 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.
• I søerne gælder de ovenstående regler ikke – bortset fra, at
der ikke må fiskes med rogn og reje.
Gudenåen er ikke omfattet af de nye regler. Her kan der fiskes
laks fra 16. januar til 15. november på Bjerringbro Sportsfiskerforenings fiskevand (dagkort dog kun fra 1. april til 31. oktober.)
og hos Langå Sportsfiskerforening er sæsonen fra 1. marts til
31. oktober.

Laksekvoter 2015
Den vilde, danske laks er totalfredet, og derfor fiskes der på dispenserede kvoter, som ikke skader bestandene. Laksekvoterne for 2015 ser sådan ud:
Vandløb

Total 			>75 cm 		≤75 cm

Storå		

190		

90		100

Skjern Å		

420		

185		235

Varde Å		

155		

70		 85

Sneum Å		

80		

40		 40

Kongeå		

50		

25		 25

Brede Å		

50		

25		 25

Vidå		

60		

30		 30

Ribe Å 		

Der må maksimalt hjemtages 5 laks i de øvrige del af vandsystemerne
(ikke størrelsesopdelt).

Mindstemål på laks: 40 cm
NB! Der kan hjembringes én laks pr fisker pr år pr vandsystem.
Når kvoten er opfisket, skal al laks genudsættes. Se de respektive foreningers og sammenslutningers hjemmeside for yderligere information inden fiskeri påbegyndes.
Gudenåen er ikke omfattet af kvoteordningen.

