Skjern Å ved Skarrild / Clasonsborg -
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Den gule streg markerer hvor fiskeri er tilladt

Særlige regler for laksefiskeri i Skjern Å
Lovpligtige fiskerregler, der skal overholdes:
Der sælges dagkort til Skjern Å ved Clasonborg fra d. 16 maj - 15 oktober.
Laksefiskeriet er styret af en kvote som fastsættes af Landbrugsstyrelsen. Denne kvote er delt i forskellige underkvoter. Lystfiskeren skal inden
fiskeri påbegyndes, via Skjern Å Sammenslutningens hjemmeside, www.skjernaasam.dk orienteres sig om kvoterne og status på dem.
Når kvoten er opbrugt, må der kun praktiseres catch and release fiskeri.
Der må hjemtages / aflives en laks pr. person pr. år, men kun så længe kvoten ikke er opbrugt.
Havørreden er i øjeblikket totalfredet og må ikke hjemtages.
Der må maksimalt fanges og genudsættes to laks pr. døgn og højst 15 laks pr. år.
Der må kun anvendes en enkelt krog på linen. Krogen må være en enkeltkrog, dobbeltkrog eller trekrog. Det er ikke tilladt at anvende modhager
på krogen.
Anvendes der enkeltkrog må krogen højst være en størrelse 2 og højst have et kroggab på 10 millimeter.
Anvendes der dobbeltkrog må krogen højst være en størrelse 10 og højst have et kroggab på 7 millimeter.
Anvendes der trekrog må krogen højst være en størrelse 8 og højst have et kroggab på 7 millimeter.
Fiskeri med naturligt agn eller agn med duftstoffer er kun tilladt med cirkelkroge uden modhage. Dog må der ved anvendelse af agn benyttes
krogtyper med modhager, når der fiskes med en enkeltkrog i krogstørrelse nr. 12 eller en enkeltkrog, der er mindre med et max. kroggab på 6
millimeter.
Når en lystfisker har fanget en laks (nedgænger undtaget), må denne person ikke praktisere fiskeri med naturlig agn eller agn med duftstof resten
af sæsonen.
Der må kun fiskes med en fiskestang pr. person.
Det er ikke tilladt at fiske med rejer og rogn som agn, hverken i vandløb eller søer i Skjern Å-systemet.
Alle fangster af laks og havørreder, både hjemtagne og genudsatte fisk, skal samme dag de er fanget, inden klokken 24.00, indberettes til Skjern Å
Sammenslutningen, via Skjern Å Sammenslutningens hjemmeside: www.skjernaasam.dk
Der skal desuden afleveres skælprøve og vævsprøve af alle hjemtagne laks. Prøverne kan afleveres i Laksen Hus, hos Korsholm i Skjern, Fisk Nu i
Tarm og hos Seatrout i Herning, Sportshuset i Horsens.
Natfiskeri og færdsel forbudt
Fiskeri i Skjern Å ved Clasonborg er ikke tilladt mellem kl. 23 og kl. 06
Fiskekort og laksetegn:
Ud over dagkortet skal lystfiskeren desuden være i besidelse af det særlige laksetegn / Skjern Å kontingent, samt det pligtige statsfisketegn. Personer under 18 år og på 65 år eller ældre er fritaget for at købe det statslige fisketegn.
Mindstemål: laks 40 cm. havørred totalfredet, bækørred 30 cm. Gedde 60 cm. Stalling totalfredet.
Kortet giver adgang til fiskeri med en fiskestang.
Anbefalinger fra DTU: Brug knudefrit net ved landing. Laks der skal genudsættes, må ikke løftes i halen, de brækker ryggen. Laks der skal genudsættes skal blive i vandet. Ved foto, løft højst laksen i fem sekunder.
Kontaktperson vedr. dagkort: Svend O. Laursen, Nr. Viumvej 18,Troldhede, 6920 Videbæk, tlf.: 52 65 77 01.

