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FISKERISTYRELSENS VEJLEDNING TIL
ERHVERVS- OG BIERHVERVSFISKERE OM
AFMÆRKNING OG MÆRKNING AF FISKEREDSKABER
INFORMATION

Natsejlads på havet
3 fiskemærker (vager) ret forude

Fiskeristyrelsens kontrolskibe har observeret, at rigtig mange flytbare, bundsatte
fiskeredskaber i havet, ikke er afmærket korrekt efter den gældende lovgivning1.
Redskaberne udgør dermed en alvorlig risiko for den øvrige skibstrafik, og er til
stor gene for andre fiskefartøjer.
Der er samtidig observeret omfattende mangel på mærkning af fiskeredskaberne.
Ethvert passivt, fiskende redskab skal være mærket med fiskerens registreringsnummer og fartøjets havnekendingsnummer2.
Med denne vejledning, varsler Fiskeristyrelsen fire ugers frit lejde til at få afmærkningen og mærkningen af de flytbare fiskeredskaber bragt i orden.
De fire uger, med frit lejde, starter fra og med d. 1. november 2021.
Efter d. 28. november 2021 vil der blive sanktioneret med bøder!
På de efterfølgende sider kan du læse, hvordan du afmærker og mærker dine flytbare, bundsatte fiskeredskaber korrekt. Flytbare, bundsatte redskaber er eksempelvis nedgarn, kasteruser og flere sammenbundne tejner (sat i lænke).
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§§ 9-17 i Bekendtgørelse nr. 307 af 22. april 1994 om afmærkning af fiskeredskaber
§ 1 i Bekendtgørelse nr. 934 af 16. november 1992 om erhvervs- og bierhvervsfiskeres mærkning af fiskeredskaber
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AFMÆRKNING AF FLYTBARE, BUNDSATTE FISKEREDSKABER
Vager i den vestlige sektor skal være
forsynet med:

To ens, firkantede flag. Afstanden
mellem de to flag, mindst 20 cm

To gule, lysreflekser på mindst 6
cm i bredde, der reflektere 3600

I mørke, helt eller delvist uden
for søterritoriet, skal
vager forsynes med to gule lys,
som blinker synkront hvert 5. sekund. Lysene skal kunne ses hele
horisonten rundt i en afstand af
mindst 2 sømil.

Vager i den østlige sektor skal være
forsynet med:

Et firkantet flag, som er magen til
dem i den vestlig sektor

En gul lysrefleks på mindst 6 cm i
bredde, der reflektere 3600

I mørke, helt eller delvist uden
for søterritoriet, skal
vager forsynes med et gult lys,
som blinker hvert 5. sekund. Lyset skal kunne ses hele horisonten rundt i en afstand af mindst
2 sømil.

Hvis det på grund af strøm- og vindforholdene, ikke er muligt at afgøre, i hvilken retning redskabet sættes, må det afmærkes med ens vager. Disse skal være udformet som vager i den østlige sektor.
Vager må ikke være grønne eller røde.
Afstanden mellem to lysreflekser skal være mindst 12 cm.
Udenfor 3 sømil:
Vager skal have en højde på mindst 2 meter over vandoverfladen.
Afstand mellem nederste flag og vandoverfladen, skal være
mindst 80 cm.
Flagenes korteste kant, skal være mindst 40 cm.
Redskaber skal afmærkes med en vager mellem enderne,
for hver sømil.
Inden for 3 sømil:
Vager skal have en højde på mindst 1,2 meter over vandoverfladen.
Afstand mellem nederste flag og vandoverfladen, skal være
mindst 50 cm.
Flagenes korteste kant, skal være mindst 25 cm.
Redskaber skal afmærkes med en vager mellem enderne,
for hver halve sømil.
Helt eller delvist uden for søterritoriet:
I mørke skal vager, mellem enderne af redskabet, forsynes
med et gult lys, som blinker hvert 5. sekund. Lyset skal
kunne ses hele horisonten rundt i en afstand af mindst 2
sømil.
Afstanden mellem to vager med lys, som markerer det
samme redskab, må ikke overstige 2 sømil.
Underste lys anbringes 1,5 m over vandoverfladen.
Afstanden mellem 2 lys, skal være mindst 50 cm.
Vager, mellem markeringerne af redskabets ender, skal
være forsynet med et hvidt flag og en gul lysrefleks.
Flag, der markerer enderne af et redskab, må ikke være
hvide.
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MÆRKNING PÅ BØJER (vager)
Fiskeredskaber, der afmærkes med bøjer (vager), skal, som et minimum, mærkes med
registreringsnummer og havnekendingsnummer på den yderste hovedbøje (vager)
Du skal selv fremstille dine mærker
i et saltvandsbestandigt materiale.
Materialet må ikke må være gult.
Mærket skal være forsvarligt fastgjort
på et synligt sted 1,2 meter over
vandoverfladen.

Mærket skal indeholde følgende
oplysninger:

registreringsnummeret på den fisker,
som driver fiskeriet

fartøjets havnekendingsnummer.
Oplysningerne på mærket skal være skrevet
med tydeligt, læselige blokbogstaver og tal.
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