Information om særlige regler for UV-jagt

Undervandsjagt (UV-jagt) med lette håndredskaber må kun udøves som rekreativt fiskeri.
Hvis du vil udøve rekreativt fiskeri, skal du købe enten et lystfiskertegn eller et
fritidsfiskertegn. Du kan købe dit fisketegn online på fisketegn.dk og hos mange turistkontorer
og campingpladser.

Undervandsjagt

Det er ikke tilladt at sælge sin fangst fra UV-jagt.
UV-jagt må kun udøves i saltvand.
Lette håndredskaber til UV-jagt er for eksempel en harpun eller et spyd med kun én spids.
Redskaber med to, tre eller flere spidser er ikke tilladte at anvende.
Ved fiskeri med harpun eller spyd må der ikke anvendes dykkerudstyr med lungeautomat.
I stedet må dette fiskeri kun udøves med dykkermaske og snorkel eller ved vadefiskeri og kun
fra solopgang til solnedgang.

Opdateret maj 2022

Andre lette håndredskaber til UV-jagt kan være et håndnet, en kniv eller en fiskelasso.
Denne type redskaber er tilladte at anvende hele døgnet. Der må anvendes lys.

Du behøver ikke at købe et fisketegn, hvis du kan fange dit bytte med hænderne uden nogen
form for hjælpemidler.

Du kan læse om de gældende fredningstider og mindstemål på Fiskeristyrelsens
hjemmeside: Fiskeristyrelsen.dk
Du kan også få vist de gældende fredningsbælter på Fiskeristyrelsens hjemmeside:
Fiskeristyrelsen.dk

Vær opmærksom på at den til enhver tid gældende fiskerilovgivning, også omfatter UV-jagt
(undervandsjagt).

LBK. nr. 261/2019 om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven)
BEK. Nr. 769/2004 om fredningsbælter og om ophævelse af lov om saltvandsfiskeri
BEK. nr. 791/2018 om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand
RFO. nr. 1241/2019 om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af marine ...
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 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

Produceret af Fiskeristyrelsen

For uddybende materiale henvises til følgende love og bekendtgørelser:

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.

Aflæs de gældende regler for undervandsjagt her i skemaet:
Symbolforklaring:
Spyd, harpun med én spids



Hænderne
Håndnet, kniv, fiskelasso
Snorkeludstyr
Dykkerudstyr, lungeautomat
Dykkerlygte, kunstigt lys



Under udøvelse af UV-jagt, skal du
overholde fredningstider, mindstemål
og respektere fredningsbælter

Under udøvelse af UV-jagt, skal
du holde en afstand på mindst
300 m fra andres redskaber

Med fisketegn:
fra solopgang til solnedgang 🌞
fra solnedgang til solopgang 🌙
Uden fisketegn:
fra solopgang til solnedgang 🌞
fra solnedgang til solopgang 🌙
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OBS. Ål må ikke jages under UV-jagt, da det er en truet art!

