
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.fiskeristyrelsen.dk samt på: www.fiskepleje.dk  

Fo
ld

er
en

 e
r p

ro
du

ce
re

t a
f F

is
ke

ris
ty

re
ls

en
. 

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 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, tejner, fritidsfiskerrejepæleruse, garn 
og krogliner. 

Pæleruser  
Fritidsfiskerrejepæleruser skal holde en indbyrdes afstand på 150 m. En erhvervsfisker må 
godt sætte en rejeruse ind til 50 m fra en fritidsfiskerrejepæleruse. Der er ikke  
afstandskrav for fritidsfiskerrejepæleruser i forhold til lavvandslinjen. 

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 f.eks. 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  
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 hele trollingredskabet og båden.  
Det er vigtigt at huske, når båden drejer. 

For uddybende materiale henvises til følgende bekendtgørelser: 
Bek. nr. 505 om nedgarn 
Bek. nr. 1552 om fiskeredskaber (bundgarn m.v.) i saltvand 
Bek. nr. 1615 om rekreativt fiskeri i saltvand og ferskvand samt redskabsfiskeri m.v. i ferskvand 
 
 

Opdateret august 2022 

Information om lovbestemte afstande til andres fiskeredskaber 

Afstandsregler 

Vær opmærksom på, at den til enhver tid gældende fiskerilovgivning, også omfatter fiskeri 
ved faststående redskaber.

Har du yderligere spørgsmål vedrørende gældende regler for 
erhvervs- og bierhvervsfiskeri eller lyst- og fritidsfiskeri, er du 
velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsens fiskerikontrol på 
tlf.nr.: +45 7218 5600 

Du kan også finde opdateret information på vores hjemmeside: 
www.fiskeristyrelsen.dk 

Vi har bemandede lokalafdelinger i Frederikshavn, Nykøbing 
Mors, Randers, Hvide Sande, Kolding, Ringsted og Rønne. 

http://www.fiskeristyrelsen.dk/
http://www.fiskepleje.dk/
http://www.fiskeristyrelsen.dk/


Find de gældende afstandsregler her i skemaet: 

Fritidsfiskere anvender 
flytbare redskaber med 
undtagelse af den 
tilladte rejepæleruse. 

Lystfiskere 
anvender lette 
håndredskaber. 

Særligt ved anvendelse af lette håndredskaber 

De lovbestemte minimums afstande til andres redskaber ved 
udøvelse af dørgning, trolling, lystfiskeri, undervandsjagt, og 
hvor der ellers anvendes lette håndredskaber, gælder for både 
udøveren, fartøjet og alle dele af det lette håndredskab.  
Inklusiv eventuelle liner og agn. 

Erhvervs- og bier-
hvervsfiskere 
kan anvende alle typer 
af redskaber. 

Undervandsjægere 
(UV-jagt)  
anvender lette  
håndredskaber. 

Disse lovbestemte 
minimums afstande er 
gældende i saltvand. 

Fritidsfiskers 
rejepæleruse 

Erhvervs- og 
bierhvervsfiskers 

rejeruser 

Flytbare 
redskaber (gælder 

ikke for garn) 

Store bundgarn og 
bundgarnslignende 

ruseredskaber 
(ringen ≥ 20 m) 

Små bundgarn og 
bundgarnslignende 

ruseredskaber 
(ringen < 20 m) 

Lette 
håndredskaber 

(lystfiskeri) 

Undervandsjagt 
(UV-jagt) med let 

håndredskab 
Alle typer garn Afstand til kysten 

(lavvandslinjen) 

Fritidsfiskers 
rejepæleruse 150 meter 

50 meter 

150 meter 
150 meter 150 meter 150 meter 75 meter 300 meter 150 meter Ingen 

Erhvervs- og 
bierhvervsfiskers 
rejeruser 

150 meter 

50 meter 
ingen 150 meter 300 meter 150 meter 75 meter 300 meter 150 meter Ingen 

Flytbare redskaber 
(gælder ikke for garn) 150 meter 150 meter 50 meter 150 meter 150 meter 75 meter 300 meter 50 meter Ingen 

Store bundgarn og 
bundgarnslign. rusered-
skaber (ringen ≥ 20 m) 

150 meter 300 meter 150 meter 565 meter mellem 
radenes midtpunkt 

300 meter mellem 
radenes midtpunkt 75 meter 300 meter 150 meter Ingen 

Små bundgarn og bund-
garnslignende rusered-
skaber (ring < 20 m) 

150 meter 150 meter 150 meter 300 meter mellem 
radenes midtpunkt 

300 meter mellem 
radenes midtpunkt 75 meter 300 meter 150 meter Ingen 

Lette håndredskaber 
(lystfiskeri) 75 meter 75 meter 75 meter 75 meter 75 meter Ingen, men vis 

hensyn til andre 
Ingen, men vis 

hensyn til andre 75 meter Ingen, men vis 
hensyn til andre 

Undervandsjagt 
(UV-jagt) med let 
håndredskab 

300 meter 300 meter 300 meter 300 meter 300 meter Ingen, men vis 
hensyn til andre 

Ingen, men vis 
hensyn til andre 300 meter Ingen, men vis 

hensyn til andre 

Alle typer garn 150 meter 150 meter 50 meter 150 meter 150 meter 75 meter 300 meter 50 meter 100 meter 

Afstand til kysten 
(lavvandslinjen) Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen, men vis 

hensyn til andre 
Ingen, men vis 

hensyn til andre 100 meter - 

Dørgning og trolling 75 meter 75 meter 75 meter 75 meter 75 meter Ingen, men vis 
hensyn til andre 

Ingen, men vis 
hensyn til andre 75 meter 100 meter 




