FISKEREGLER I VOER Å SPORTSFISKERFORENING
For medlemmer af Voer Å Sportsfiskerforening samt dagkortløsere gælder følgende:
Særbestemmelser for Voer Å og Gerå.
Al færden foregår på brinken. Ikke i sprøjtespor, plovfurer, over sået jord eller lignende – dette vil
medføre eksklusion af foreningen og inddragelse af dagkort.
Det er ikke tilladt at færdes over Ormholts arealer mellem Ormholtvej og åen (Parcel 145, Try
Vestergård). Det gælder både krattet langs Thorshøj Bæk og den dyrkede mark øst for krattet –
marken tilhører Ormholt.
Fra 16. maj til 15. juli, og igen fra 1. oktober og sæsonen ud, er der grundet jagtaktivitet
parkeringsforbud på Blåkildevej ca. 200 meter ovenfor selve ”Blåkilde”, der hvor markvejen fører
ned til dalen. I disse perioder er det ved ”Blåkilde” kun tilladt at parkere efter
parkeringsanvisningen, som findes på hjemmesiden.
Langs åen er der skiltet med henholdsvis rødt og grønt for at indikere, hvor der er fiskeri tilladt
eller ej.
Alt fiskeri i Voer Å og Gerå er forbudt i havørredernes fredningstid.
Nedgængere, uanset om de er farvede eller blanke og/eller har løse skæl, er totalfredet og skal
genudsættes straks. Enhver tvivl skal komme fisken til gode. Hvis muligt bør afkrogning af
nedgængere foregå i vandet og i det hele taget så skånsomt som muligt. Dette er særligt
gældende i frostvejr, hvor fiskenes øjne kan tage voldsom skade, hvis fisken løftes ud af vandet.
Der må max. hjemtages 3 havørreder pr. dag.
Bækørred skal altid genudsættes uanset størrelse.
Fiskeri med rogn er forbudt.
Dagkort gælder ikke til Gerå.
Særbestemmelser for Dybvad Søpark
Al fiskeri i Dybvad Søpark er forbeholdt medlemmer af Voer Å Sportsfiskerforening samt
lystfiskere med gyldigt dagkort eller årskort. Årskort gælder fra 1. januar til 31. december.
Der skal udvises hensyn til andre lystfiskere, og det er således ikke tilladt at afspærre store
områder i søen ved f.eks. at fiske fra modsatte bred.
Det er ikke tilladt at fiske med lyster, garn, ruser, agnede krogliner eller andre selvfiskende
redskaber.
Der må fiskes med 1 stang pr. person. Ved medefiskeri efter gedder er det tilladt at benytte en
ekstra stang til fiskeri efter agnfisk. Ved karpefiskeri er maksimalt 3 stænger tilladt, men kun hvis
stængerne er opsat samlet.
Forfodring er tilladt, men kun på selve fiskedagen. Der må maksimalt anvendes 2 kg foder pr.
dag.

Gedder, karper og suder må ikke hjemtages eller fjernes og SKAL genudsættes hurtigst muligt,
uanset størrelse. Det er dog tilladt at opbevare karper fanget mellem solnedgang og solopgang i
retainerslynger med henblik på fotografering. Fisken skal genudsættes hurtigst muligt efter
fotografering. Anvendelse af carpsacks er ikke tilladt.
Geddefiskeri i geddernes fredningstid i april er forbudt.
Sejlads på søen er tilladt, dog er motordrevne fartøjer af enhver art IKKE tilladt. Under sejlads skal
der udvises størst muligt hensyn til dyreliv og andre lystfiskere ved søen.
Opstilling af udstyr til fiskeri og eventuel overnatning ved søen skal ske, så det ikke er til gene for
områdets øvrige brugere, og må ikke ske på stierne omkring søen.
Isfiskeri er forbudt.
Om foreningens fiskevande.
Voer Å udspringer nordvest for Østervrå og slynger sig smukt gennem det østlige Vendsyssel til
udmundingen i Voerså. Voer Å Sportsfiskerforening råder over omkring 40 km attraktivt fiskevand i
åen. Det meste ligger i åbent landskab med eng og mark. Der er enkelte skovstykker nederst i
åen. Takket være et stort vandløbsarbejde i tilløbsbækkene er det lykkedes at lave et
selvreproducerende vandløb med en god bestand af havørreder. Det store optræk af
sommerørreder går for alvor i gang i juli.
Foreningen råder over fiskeretten i Dybvad Søpark, der er smukt placeret ved Dybvad. Søen er en
tidligere mergelgrav og ligger lang og dyb, omkranset af store træer. Der er lavet platforme til at
fiske fra, bålsted og fiskesti hele vejen rundt om søen. Der er en god bestand af gedder, aborrer,
skaller og karper. Gedder, karper og suder er indtil videre total-fredet.
Foreningen har også fiskeret i dele af Gerå; men dagkort sælges ikke hertil.
Husk at tjekke foreningens hjemmeside på www.voeraaspf.dk . Her finder du også reglerne for
fiskeriet, samt kort over fiskevand mm. Find også foreningen på Facebook.

