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Fangstbegrænsning af torsk i Østersøen. Gældende for det rekreative fiskeri i 2020.

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
Det er dit ansvar at være orienteret om ændringer i lovgivningen!
Denne folder, og tilhørende kort, forældes med tiden.
Nye regler offentliggøres på www.fiskeristyrelsen.dk

Vi har bemandede lokalafdelinger i Frederikshavn, Nykøbing
Mors, Randers, Hvide Sande, Kolding, Ringsted og Rønne.

Begrænsninger i torskefiskeriet for lyst- og fritidsfiskere i 2020
Gult område: I februar og marts måned må du maks. beholde 2 torsk om dagen. Resten af året - maks. 5 torsk om dagen.
Rødt område: Fiskeri efter og hjemtagning af torsk er forbudt hele året.
Er du lyst- eller fritidsfisker, må du i 2020, i de gule områder, maksimalt beholde 2
torsk om dagen i februar og marts måned. Resten af året må du maksimalt beholde
5 torsk om dagen.1
I de røde områder er alt fiskeri efter og hjemtagning af torsk forbudt hele året.
Reglerne gælder også, hvis du tager ud og fisker fra en turbåd.
Få mere information på:
www.fiskeristyrelsen.dk
Har du spørgsmål til de nye regler,
er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsen på tlf.: 7218 5600
eller sende en e-mail med dine spørgsmål til: fiskerikontrol@fiskeristyrelsen.dk
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Kullen
Hasenøre

Artikel 7 i Rådets forordning (EU) 2019/1838 af 30. oktober 2019 om fastsættelse for 2020 af fiskerimuligheder for
visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen og om ændring af forordning (EU) 2019/124, for så vidt
angår visse fiskerimuligheder i andre farvande.
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