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I Danmark er der langs med de mange kyster rige muligheder for alle former for
fiskeri. Der er god plads til alle, men det er vigtigt at huske at overholde visse
”færdselsregler” om afstand. På den måde undgår du at ødelægge de andre fiskeres
redskaber. Overtrædelse af reglerne om afstand mellem faststående fiskeredskaber er
undergivet privat påtale.

ERHVERVS- OG BIERHVERVSFISKERE
Erhvervs- og bierhvervsfiskere skal respektere afstandsreglerne til lovlige og lovligt
udsatte fiskeredskaber.

FRITIDSFISKERE
Som fritidsfisker må du bruge redskaber som ruser, pæleruser, garn og krogliner.
Pæleruser
Pæleruser skal holde en indbyrdes afstand på 300 m. En erhvervsfisker må godt sætte
en rejeruse ned til 75 m fra en pæleruse. Der er ikke afstandskrav for pæleruser i
forhold til lavvandslinien.
Garn, krogliner og ruser
Disse skal holde en afstand på 150 m i forhold til pæleruser og erhvervsfiskeres
bundgarn. Indbyrdes kan de 3 redskabstyper nøjes med en afstand på 50 m.
Garn skal holde en afstand på 100 m til: lavvandslinjen, sejlrender, landløse grunde,
havne, reder og moler. Vær opmærksom på, at der kan være lokale regler.
For krogliner og ruser er der ingen mindste afstandsregler i forhold til land, dvs.
lavvandslinjen.

LYSTFISKERE
Som lystfisker må du bruge ”lette håndredskaber” som fx en fiskestang.
Lette håndredskaber
Der er ingen indbyrdes afstandsregler, men tænk på at der skal være plads til alle.
Afstanden til udsatte redskaber (fx ruser og garn) skal være mindst 75 m.
Dørgning og trolling
Dette er lystfiskeri med liner, som trækkes efter en båd, der langsomt sejler fremad.
Fiskeriet skal foregå i en afstand af mindst 100 m fra lavvandslinjen. Desuden skal
man holde sig mindst 75 m fra udsatte redskaber – det gælder både trollingredskabet
og båden. Det er især vigtigt at huske, når båden drejer.

Undervandsfiskeri med håndredskaber
Afstanden til udsatte redskaber skal være mindst 565 m. I Øresund må det slet ikke
finde sted.

Reglerne om afstand findes i:
Bekendtgørelse nr. 706 af 29. juni 2004 om fiskeredskaber (bundgarn mv.) i
saltvand.
Bekendtgørelse nr. 1336 af 15. december 2004 om rekreativt fiskeri i saltog ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand.
Bekendtgørelse nr. 505 af 13. juni 1994 om nedgarn.

OVERSIGT
PÆLERUSER
Pæleruser indbyrdes
Pæleruser og bundgarn
Pæleruser og erhvervsfiskeres
rejeruser
Afstand til kysten
Pæleruser og flytbare redskaber
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BUNDGARN
Små bundgarnslignende redskaber
indbyrdes
Små og store bundgarnslignende
redskaber
Store bundgarnsredskaber indbyrdes
Afstand til kysten
Flytbare og bundgarnslignende
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GARN, KROGLINER OG RUSER
Garn, krogline og ruser indbyrdes
Garns afstand til kysten
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LETTE HÅNDREDSKABER OG TROLLING
Lette håndredskaber i forhold til
udsatte redskaber
Eventuelle lokale undtagelser ned til
Afstand til kysten
Dørgning og trolling afstand til
kysten
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UNDERVANDSFISKERI
Undervandsfiskeri med lette
håndredskaber i forhold til allerede
udsatte redskaber
Undervandsfiskeri i Øresund
Afstand til kysten: Vis hensyn!
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