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Gedde i saltvand (fiskeriterritoriet) er fredet fra 1. april - 15. maj . (begge dage inklusiv) . 
Mindstemål på gedde i saltvand: 60 cm . 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
Fiskeristyrelsen 

Beskyt jeres lokale geddebestand! 

Ulovligt fiskeri kan anmeldes på: 

Fiskeristyrelsen hjemmeside: 
Ulovligt fiskeri 

Eller hos: 

Fiskeri Moniterings Centeret (FMC) 
E-mail: fmc@fiskeristyrelsen.dk 
Tlf.: 7218 5609 

Der kan også rettes henvendelse til: 

Fiskeriinspektorat Øst 
Frejasvej 1 
4100 Ringsted 

Tlf.: 7218 5600 

For uddybende materiale henvises til følgende bekendtgørelser: 

Lbk. nr. 261/2019 Fiskeri/oven 
Bek. nr. 689/2020 om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn 
Bek. nr. 791/2018 om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 
Bek. nr. 1413/2021 om fiskeri og fredningsbælter omkring Sjælland 
Bek. nr. 1473/2016 om fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand 
Bek. nr. 1615/2015 om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand 

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 

Har du yderligere spørgsmål vedrørende gældende regler for 
lyst- eller 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. 



I de brakvandsområder, som er markeret med 
orange på kortene, er landing (hjemtagning) af 
gedde ikke tilladt. De skal straks genudsættes, 
så vidt muligt i levende tilstand! 

I samme områder må der ikke fiskes med 
nedgarn i perioden 1. februar til 31. maj. 
Begge dage inklusiv. 

Rød halvcirkel på kortene angiver et 500 meter 
fredningsbælte, hvor alt fiskeri er forbudt hele 
året. 

Blå halvcirkel på kortene angiver et 500 meter 
fredningsbælte, hvor alt fiskeri er forbudt i 
perioden 16. september til 15. marts. 
Begge dage inklusiv. 

Du kan se alle danske fredningsbælter her: 
Fredningsbælter i Danmark 

Gedden er fredet i saltvand (fiskeriterritoriet) 
i hele landet fra 1. april til 15. maj. 
Begge dage inklusiv. 

Mindstemål for gedde i saltvand (hele landet 
på fiskeriterritoriet): 60 cm. 




Tilgængelighedsrapport


		Filnavn: 

		Information om særlige fiskeriregler efter Gedde ved Sydsjælland og Møn - Geder_sydsjaelland_og_Moen.pdf




		Rapport oprettet af: 

		

		Organisation: 

		




[Angiv personlige og organisationsmæssige oplysninger fra dialogboksen Indstillinger > Identitet.]


Oversigt


Der blev fundet problemer i kontrollen, som kan medføre, at dokumentet ikke er fuldt tilgængeligt.


		Skal kontrolleres manuelt: 0

		Gennemført manuelt: 2

		Ikke gennemført manuelt: 0

		Sprunget over: 10

		Gennemført: 19

		Mislykkedes: 1




Detaljeret rapport


		Dokument



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Flag for tilgængelighedstilladelse		Gennemført		Der skal angives flag for tilgængelighedstiladelse

		PDF, kun med billede		Gennemført		Dokument er ikke en PDF, der kun er et billede

		Kodet PDF		Gennemført		Dokument er kodet PDF

		Logisk læsningsrækkefølge		Gennemført manuelt		Dokumentstruktur giver en logisk læsningsrækkefølge

		Primært sprog		Gennemført		Tekstsprog er angivet

		Titel		Gennemført		Dokumenttitlen vises i titellinjen

		Bogmærker		Gennemført		Der er bogmærker i store dokumenter

		Farvekontrast		Gennemført manuelt		Dokument har relevant farvekontrast

		Sideindhold



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Kodet indhold		Sprunget over		Alt sideindhold er kodet

		Kodede anmærkninger		Sprunget over		Alle anmærkninger er kodet

		Tabuleringsrækkefølge		Sprunget over		Tabuleringsrækkefølgen er forenelig med rækkefølgen i strukturen

		Tegnkodning		Sprunget over		Pålidelig tegnkodning er tilgængelig

		Kodede multimedier		Sprunget over		Alle multimedieobjekter er kodet

		Skærmflimmer		Sprunget over		Side giver ikke skærmflimmer

		Scripter		Sprunget over		Der er ingen scripts, der ikke er tilgængelige

		Tidsindstillede svar		Sprunget over		Side kræver ikke tidsindstillede svar

		Navigationshyperlink		Sprunget over		Navigationslinkene er ikke repetitive

		Formularer



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Kodede formularfelter		Gennemført		Alle formularfelter er kodet

		Feltbeskrivelser		Gennemført		Der er en beskrivelse for alle formularfelter

		Alternativ tekst



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Alternativtekst for figurer		Gennemført		Figurer kræver alternativtekst

		Indlejret alternativ tekst		Gennemført		Alternativ tekst, der aldrig vil blive læst

		Knyttet til indhold		Gennemført		Alternativtekst skal være knyttet til noget indhold

		Skjuler anmærkning		Gennemført		Alternativtekst må ikke skjule anmærkning

		Alternativtekst for andre elementer		Mislykkedes		Andre elementer, der kræver alternativtekst

		Tabeller



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Rækker		Gennemført		TR skal være underordnet Table, THead, Tbody eller TFoot

		TH og TD		Gennemført		TH og TD skal være underordnet TR

		Overskrifter		Gennemført		Tabeller skal have overskrifter

		Regelmæssighed		Gennemført		Tabeller skal indeholde det samme antal kolonner i hver række og rækker i hver kolonne

		Oversigt		Sprunget over		Tabeller skal have en oversigt

		Lister



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Listeemner		Gennemført		LI skal være underordnet L

		Lbl og LBody		Gennemført		Lbl og LBody skal være underordnet LI

		Overskrifter



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Passende indlejring		Gennemført		Passende indlejring






Tilbage til toppen


