Vær opmærksom på, at den til enhver tid gældende fiskerilovgivning, også omfatter fiskeri i Randers Fjord m.m.

Fiskeri med nedgarn er forbudt fra solopgang søndag til solopgang mandag.
Maskemålet i nedgarn skal mindst være 130 mm (helmaske). Gælder for alle.
Fritidsfiskeres nedgarn skal være bundsatte og må maksimalt være 1,5 m høje.
Særligt om erhvervsfiskeri efter ål.
Alle, der ikke har fået tildelt en ålelicens, kan kun fiske efter ål
på fritidsfiskerlignende vilkår. Der må derfor maksimalt anvendes 6 kasteruser pr.
bruger, og disse skal tilmeldes hos den lokale fiskerikontrol hvert år.
Salg af ål er dermed kun tilladt for erhvervs- og bierhvervsfiskere enten med
en gyldig ålelicens eller med de før omtalte 6 tilmeldte kasteruser.
Fritidsfiskere må kun anvende bundsatte garn og ruser i Randers Fjord.
Der må på samme tid maksimalt anvendes 6 af de nævnte redskaber.
Fritidsfiskere må maksimalt anvende én samlet garnlængde på 135 m, uanset om
der anvendes 1, 2 eller 3 garn.
Fritidsfiskeri er personligt og en eventuel fangst er kun til eget forbrug!
En fritidsfisker må derfor ikke sælge sin fangst, og en fritidsfisker må ikke sejle
med, eller tilse andres redskaber, med mindre ejeren af disse redskaber er med
om bord.
Det er tilladt at medbringe et lovligt antal klargjorte fiskeredskaber i båden, når
man sejler ud for at bjærge sine tidligere satte redskaber.

For uddybende materiale henvises til følgende bekendtgørelser:
Bek. nr. 674 om stoprist eller spærrenet i fiskeredskaber i visse salte vande
Bek. nr. 706 om fiskeredskaber (bundgarn mv.) i saltvand
Bek. nr. 788 om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand (med senere ændringer)
Lbk. Nr. 828 Fiskeriloven
Bek. nr. 895 om fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand
Bek. nr. 1199 om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand
Bek. nr. 1200 om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri efter ål i saltvand og ferskvand
Bek. nr. 1409 om regulering af fiskeriet i Randers Fjord m.m.
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.naturerhverv.dk under ”fiskeri/erhvervsfiskeri/reguleringer/særlige lokale regler” og under:
”fiskeri/lyst-og-fritidsfiskeri/regler for lyst- og fritidsfiskeri” samt på: www.fiskepleje.dk

KONTAKT TIL RANDERS FJORD FRITIDSFISKERFORENING: LEIF JEPSEN TLF.: 2423 5202

Bundgarn og bundgarnslignende redskaber må kun anvendes efter tilladelse fra
NaturErhvervstyrelsen.

Folderen er blevet til i samarbejde med Randers Fjord Fritidsfiskerforening og NaturErhvervstyrelsens afdeling i Nykøbing Mors.

Fiskeri i Randers Fjord må kun foregå ved brug af bundgarn,
bundgarnslignende redskaber, kasteruser, nedgarn og lette håndredskaber.

Information om særlige regler gældende for
fiskeri i Randers Fjord m.m.

Beskyt jeres lokale fiskebestande!
Anmeld ulovligt fiskeri på:
NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: www.anmeldelse.fd.dk
eller
Fiskeri Moniterings Centeret (FMC)
E-mail: fmc@naturerhverv.dk
Tlf.: 7218 5609

Fiskeriinspektorat Øst afdelingen i Randers
Haraldsvej 60, 2. L32, 8900 Randers
Tlf.: 3395 8000
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Sådan kan man selv måle
maskerne i sit garn
(ved kontrol anvender
NaturErhvervstyrelsen elektronisk
måleudstyr til maskemåling)
Halvmasker. Længden måles
fra knude til knude i en maske.

Spærrenet eller stoprist i ruser

Helårsfredning.
Alt fiskeri forbudt.

Alle former for ruser, i den inderste del af Randers
Fjord (markeret med tern på kortet), skal i den
forreste bøjle eller forreste kalv, være forsynet
med enten et fastmonteret spærrenet eller en
stoprist af hensyn til pattedyr og fugle.

Alt fiskeri forbudt
I perioden 16. september til 15. marts.

Spærrenettet må højest have en maskevidde på
75 mm fra knude til knude (halvmaske).

I Randers havn og i hele
fjordens, markerede sejlløb, er det kun tilladt at
fiske med stang og
snøre.
Nedgarn forbudt fra og
med øen Piggen og ind til
Randers havn, inklusiv
Grund Fjord.

Helmasker. Hele maskehullet
måles i strakt tilstand.

Vildtreservat. Færdsel
forbudt i perioden
1. april til 15. juli.
Stopristen skal værre lavet af metal eller et andet
af NaturErhvervstyrelsen godkendt fast materiale.
Den skal være monteret med en ramme på 170 x
170 mm og have et kryds, hvor sidelængden i
hvert hul ikke overstiger 85 mm.

Ved Melbank Fyr i en
radius på 3 km og 100
meter på hver side af
hele fjordens markerede
sejlløb, er det forbudt at
anvende nedgarn.
Påbudt brug af stoprist
eller spærrenet i
ruseredskaber.

Mindstemål i Randers Fjord
Art
Aborre
Gedde
Gulål
Havørred
Helt
Laks
Multe
Rødspætte
Sandart
Sild
Skrubbe
Torsk
Ålekvabbe

Mindstemål
20 cm
60 cm
40 cm
40 cm
36 cm
60 cm
Intet mindstemål
27 cm
50 cm
18 cm
25,5 cm
30 cm
23 cm

I Årshjulet, til højre for denne
tekst, er alle perioder med
redskabsbegrænsninger og
fredningstider i Randers Fjord
indtegnet med farve og tekst.
(Med undtagelse af de særlige
regler der omfatter fiskeri efter
ål med gyldig ålelicens).

Brug Årshjulet på følgende
måde:
Før du sejler ud for at sætte
redskaber, så find det tidsrum,
hvor redskaberne skal fiske i
den inderste ring, hvor
månederne er indskrevet.
Aflæs så udefter, om der er
farvede felter.
Alle farvede felter har en tekst,
der informerer om enten en
fredningsperiode for en
fiskeart eller om redskabsbegrænsninger.
Vi håber, du får glæde af
denne nye måde at informere
om gældende regler for
fiskeriet i dit lokalområde.

Med venlig hilsen
NaturErhvervstyrelsen

