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Titel
Udkast til revision af bekendtgørelsen om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand
samt redskabsfiskeri i ferskvand – på baggrund af nye regler for ålefiskeriet fra
1. januar 2009 samt ajourføring i henhold til lov om ændring af fiskeriloven, jf.
lov nr. 489 af 17. juni 2008
Forslag til ændringer i forhold til den gældende bekendtgørelse nr. 1336 af 15.
december 2004 om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri
mv. i ferskvand (gældende bestemmelser er anført i parentes):
§§ 1-7 vedrørende definitioner og personkreds er uændrede.
§§ 8- 12 vedrørende administration og betaling af lyst- og fritidsfiskertegn er ajourført i henhold til
de nye regler i fiskeriloven, dvs. de forhøjede priser for lyst- og fritidsfiskertegn, som gælder ved
køb af fisketegn fra 1. januar 2009, er anført.

Ny § 13 om at cpr-nummer skal oplyses ved køb af fisketegn
I henhold til ny bestemmelse i fiskeriloven, skal cpr-nummer oplyses ved køb af fisketegn. Personer, der ikke har bopæl i Danmark og derfor ikke har cpr-nummer, skal oplyse fødselsdato.

§§ 14 og 15 er uændrede (gældende: §§ 13 og 14)

Nyt stk. 2 i § 16 om forbud mod blusning og stangning af ål for lystfiskere med henblik på beskyttelse af ål
Med henblik på beskyttelse af ål, foreslås en ny bestemmelse om, at blusning og stangning af ål ikke er tilladt.

§§ 17-19 om lystfiskeri er uændrede (gældende: §§ 16-18)

Nyt stk. 4 i § 20 om forbud mod at fritidsfiskere i saltvand anvender ruser i perioden 10. maj
til og med 31. juli med henblik på beskyttelse af ål
I henhold til Rådets forordning om genopretning af bestanden af europæisk ål skal der i saltvand ske
en 50 % indsatsreduktion i forhold til niveauet i perioden 2004-2006. Med henvisning til vedlagte
notat udarbejdet af DTU, Aqua vedrørende beregning af rusefiskeres fangstindsats og mulighed for
reduktion igennem en periodelukning af fiskeri efter ål med ruser foreslås at lukke for fritidsfiskernes rusefiskeri i perioden 10. maj til og med 31. juli.

Nyt stk. 5 i § 20 om forbud mod fritidsfiskeres anvendelse af krogliner i perioden 1. maj til og
med 30. september med henblik på beskyttelse af ål
I forbindelse med regulering af det erhvervsmæssige fiskeri efter ål er det foreslået, at fiskeri med
krogliner ikke tillades i perioden 1. maj til og med 30. september. Samme regel foreslås gældende
for fritidsfiskere i saltvand.

Fritidsfiskerpælerusen foreslåes at udgå (gældende: §20, stk. 2 – 7). I stedet gives som noget
nyt, efter ønske fra fritidsfiskerorganisationerne, mulighed for at anvende en nærmere beskrevet rejepæleruse

Ny § 22 – en nærmere beskrevet rejepæleruse
Der må kun anvendes én rejepæleruse pr. fritidsfisker. Rejepælerusen må anvendes hele året og skal
ikke anmeldes til Fiskeridirektoratet.

§ 23 om at fritidsfiskere ikke må opstille ruser i fredningsbælter, er uændret (gældende: § 20, stk.
6).

Nyt stk. 1 i § 24 om mulighed for sammenbinding af garn såvel i overliget som i underliget
§ 24 om fritidsfiskeres anvendelse af garn i saltvand er uændret, dog foreslås det tilladt at sammenbinde garn både i overliget og i underliget (gældende: § 21).

Ålehåndvoddet foreslås at udgå med henblik på beskyttelse af ål (gældende: § 22)

§ 25 om at en fritidsfisker under sejlads og fiskeri kun må medbringe de typer og det antal redskaber, det er tilladt at benytte ved fritidsfiskeri er uændret (gældende: § 23)

Ny § 26 om at fritidsfiskeri i saltvand skal udøves personligt, jf. § 6
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En fritidsfisker må således kun fiske med, røgte mv. redskaber, der er mærket med fiskerens eget
navn, adresse og fiskerinummer.

§§ 27-28 om mærkning af fritidsfiskeres redskaber i saltvand er uændrede (gældende: §§ 24-25).

Ny § 29 om rusefiskeri i ferskvand med henblik på beskyttelse af ål
Som nævnt i DTU Aquas ålenotat af december 2007 og senest drøftet på § 7-udvalgsmødet den 10.
juni 2008 foreslås ålefiskeri i ferskvand udfaset over en periode med henblik på opfyldelse af kravet
i Rådets forordning om genopretning af bestanden af europæisk ål. På baggrund heraf foreslås rusefiskeri i ferskvand tilladt i september måned i årene 2009, 2010 og 2011. Fra 1. januar 2012 foreslås
al rusefiskeri i ferskvand at ophøre. Undtaget herfra gælder kun de personer, der opnår særskilt tilladelse til erhvervsmæssigt fiskeri i henhold til bekendtgørelsen om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål.

§ 30 om opstilling af redskaber i ferskvand er uændret (gældende: § 26).

§ 31 om redskaber i vandløb er uændret (gældende: § 27).

Nyt stk. 1 i § 32 om at de nævnte ruser kun må anvendes i vandløb i september måned (gældende: § 28, stk. 1)
Ruser i vandløb er kun tilladt med de nævnte maskemål og er kun tilladt i september måned.
Stk. 2 og 3 i § 32 er uændrede.

§ 33 om redskaber i vandløb er uændret (gældende: § 29).

§§ 34-35 om redskaber i søer er uændrede (gældende: §§ 30-31).

Ny § 36 om anvendelse af ålekister med henblik på beskyttelse af ål (gældende: § 32 og 33)
Ålekister og andre spærrende fangstindretninger, som er anmeldt i henhold til fiskeriloven, må i
årene 2009, 2010 og 2011 kun benyttes i september måned. Det betyder, at de i perioden 1. oktober
til og med den 31. august skal holdes fuldstændig åbne og alle løse spærringer skal optages. Fra 1.
januar 2012 må de nævnte fangstindretninger ikke anvendes. Laksegårde og ørredtener, som er
nævnt i den gældende § 32 anses for ikke tilladte redskaber.

§§ 37-41 om ikke tilladte fangstmetoder i ferskvand, stoprist, Gudenå samt ordensregler og mærkning i ferskvand er uændrede (gældende: §§ 34-38).
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§ 42 om mulighed for fravigelser, hvor dokumenterede miljømæssige og erhvervsmæssige forhold i
ferskvand taler for det, er ajourført (gældende: § 39).

§ 43 om mulighed for fravigelse fra anvendelse af stoprist i ferskvand er ajourført (gældende: § 40).

§§ 44-48 om autorisation, kontrol, straf og ikrafttræden er ajourført (gældende: §§ 41-45).
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