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Regler for fiskeri

Revideret 17. august 2017

1. Regler for fiskeri
a. Bestyrelsen fastsætter reglerne, som kan ændres løbende.
b. Reglerne på hjemmesiden er til hver en tid de gældende, og medlemmer har pligt til at holde sig ajour med disse.
c. Hvis samme regel er forskelligt beskrevet i nærværende regelsæt og i vedtægterne, er det
vedtægtens ordlyd, som er gældende.
d. I fiskevand med lokale regelsæt er det, i tilfælde af forskel mellem lokale regler og Vejle
Sportsfiskerforenings regler, de mest restriktive regler, der skal respekteres.
e. Statsfisketegn er påkrævet, jf. Fiskeriloven.
f. Fisk fanget i foreningens vand må ikke sælges, eller på anden måde omsættes.
g. Udnyttelse af foreningens fiskevand i privat kommercielt øjemed, som f.eks. guidede fisketure, kurser eller lignende er som udgangspunkt ikke tilladt. Bestyrelsen kan give dispensation til et arrangement, men ønsker som udgangspunkt at det skal forgå i VSF regi. Ansøgning
om dispensation skal indsendes skriftlig til bestyrelsen.
2. Fiskesæsonen
a. Fiskesæsonen i åerne løber generelt fra 1. april – 31. oktober. Enhver form for fiskeri i åerne
uden for denne periode er forbudt.
b. I åer hvor fiskesæsonen lokalt er fastsat en til anden periode er denne gældende.
c. I Vingsted Sø og Fåruphuse Sø må der fiskes hele året, med undtagelse af april måned, hvor
begge søer er fredet.
3. Fiskeriets udførelse
a. Der må maksimalt hjemtages 3 laksefisk pr. døgn pr. medlem. Der er ingen begrænsning for
antallet af hjemtagne regnbueørreder.
b. Der må kun fiskes med én stang ad gangen. Ved medefiskeri i søerne tillades dog op til 3
stænger ad gangen pr. fisker.
c. Der må kun fiskes med kunstagn og regnorm. I søerne er det desuden tilladt at fiske med
dej, majs, brød, boillies og døde agnfisk. Agnfisk skal være fanget i samme sø, som de benyttes i.
d. Forfodring er strengt forbudt.
e. Ved Vingsted Sø må der maksimalt samtidig benyttes to flyderinge og to både. Ved Fåruphuse Sø må der kun fiskes fra land.
f. Mindstemål og fredninger skal overholdes. Undermålsfisk skal skånsomt genudsættes, uanset fiskens tilstand.
g. Ved åerne udøves bevægeligt nedstrøms fiskeri. Opstrømsfiskeri må kun finde sted, hvis det
kan foregå uden gener for andre medfiskere.
h. Man skal orientere sig om andre medfiskeres placering både før og under fiskeri, herunder
tage gensidigt hensyn og holde god afstand. Der skal fiskes i et jævnt tempo uden unødige
stop. Færdsel langs vandet sker langs bredden eller på anviste stier. Opstrømsfærdsel umiddelbart langs å bredden bør om muligt undgås.
i. Enhver skal i videst muligt omfang sikre sig, at der ikke fiskes med sygdomsinficeret grej.
j. Ormefiskeri er ikke tilladt med kroge mindre end str. 2/0 (12 mm kroggab). Dog tillades
mindre kroge ved fiskeri søerne.
4. Parkering, færdsel og adfærd
a. Foreningens anvisninger skal altid respekteres, herunder enhver form for skiltning.
b. Vis hensyn overfor lodsejere, medfiskere og andre brugere af naturen ved fiskevandet.
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c. Der skal parkeres hensynsfuldt og så vidt muligt på anviste parkeringspladser. Parkeringen
skal ske, så der skabes plads til flest mulige andre. Ved klubhuset er det tillige tilladt at parkere på grusvejens sydlige side af vejen. Ved Knabberup skal der parkeres på den anviste
parkeringsplads.
d. Støjende adfærd er ikke tilladt.
e. Båltænding uden for de dertil indrettede steder er strengt forbudt. Brug af grill tillades, såfremt det kan ske uden fare for antændelse af bevoksning eller lignende.
f. Det er ikke tilladt at foretage handlinger, der forandrer eller er til skade for lodsejeres eller
andres ejendom.
g. Skader forvoldt på lodsejeres eller andres ejendom skal straks anmeldes til et medlem af opsynet eller bestyrelsen.
h. Henkastning af liner, kroge og andet affald må ikke finde sted. De opstillede affaldsbeholdere skal benyttes, eller affaldet skal tages med hjem.
i. På handicappladserne har kørestolsbrugere og gangbesværede fortrinsret.
j. Hunde og andre husdyr må ikke medtages under fiskeri.
5. Fiskekort og kontrol
a. Ved fiskeri skal medlemskort, dagkort eller gæstekort bæres synligt.
b. Medlemmer kan om nødvendigt kontrollere medfiskeres medlemskort, dagkort og gæstekort. Afviser et medlem at fremvise medlemskort, kan medlemmet indberettes for opsynet
eller bestyrelsen.
c. Medlemmer er forpligtet til at fremvise medlemskort på forlangende.
d. Kun foreningens opsynsmænd samt Fiskerikontrollen er fra Fiskeridirektoratet bemyndiget
til at kontrollere statstegn, samt at udstede evt. afgift.
e. Børn under 12 år fisker gratis ifølge med et medlem over 16 år, dog kun på VSF-vand.
f. Uden medlemskab må samlever/ægtefælle i månederne juni, juli og august, fiske gratis i følgeskab med sin samlever/ægtefælle, som er medlem.
g. Foreningens opsynsmænd og medlemmer af bestyrelsen, kan ved overtrædelser af regler,
etik eller anden utilstedelig opførsel, bortvise et medlem, samt inddrage medlemskort og
overdrage det til bestyrelsen. Herefter beslutter bestyrelsen det videre forløb.
h. Alle henstillinger fra foreningens opsynsmænd skal følges uopholdeligt.
6. Rapportering af fangster
a. Enhver fangst skal indrapporteres efter senest 10 dage.
7. Særlige begrænsninger
a. I juni, juli og august reguleres fiskepresset på zone 6 i Vejle å (Nørager) således: Hvert medlem må højst have 1 fisketur pr. kalenderuge, når fisketuren, helt eller delvist, foregår tidsrummet fra kl. 20 aften til kl. 6 morgen. Uden for dette tidsrum er der ingen begrænsning.
b. Der sælges ikke dag- eller gæstekort til zone 6.
8. Dagkort og gæstekort
a. Der henvises generelt til foreningens salgsbetingelser.
b. Gæstekort udstedes altid i gæstens navn.
c. Et medlem kan maksimalt købe 2 gæstekort pr. døgn. Medlemmet skal sikre sig, at gæsten
er i besiddelse af gyldigt statstegn og skal sikre sig, at gæsten er bekendt med VSF’s regler
for fiskeri.
d. Dagkort er gyldige fra midnat til midnat inden for samme dato.
e. Gæstekort er gyldige fra fiskeriet påbegyndes og 24 timer frem.
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Fiskeregler for Omme Å, zone 1 (Farre-stykket)
Omme Å er en del af Skjern Å vandsystemet og er derfor på visse områder underlagt skærpede krav til
fiskeriets udførelse jf. ’Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for Skjern Å vandsystem’ nr. 1422 af 12.
december 2013.
Laks:
Der må maksimalt hjemtages 1 laks pr. medlem.
Der er pligt til at indrapportere både hjemtagne og genudsatte laks til Skjern Å Sammenslutningens
indberetningssystem senest kl. 24 på dagen, hvor laksen er fanget. Indberetning til Vejle Sportsfiskerforenings fangstrapporter skal ske inden for 10 dage, og her er det kun hjemtagne laks, der kræves
indrapporteret.
Ved fiskeri på foreningens vand ved Farre er der ikke krav om betaling af det særlige laksekontingent.
Forinden fiskeri igangsættes skal det kontrolleres, om den tildelte lille laksekvote for de øverste dele af
Skjern Å vandsystemet (af SÅS betegnet ’B-kvoten’) er opbrugt.
Havørred:
Fangster skal rapporteres både til Vejle Sportsfiskerforenings og Skjern Å Sammenslutningens indberetningssystemer senest efter 10 dage.
Stalling:
Er nationalt totalfredet og skal derfor genudsættes.
Fredningstider:
Fiskeriet følger vores øvrige å-sæson. Således er fiskeri forbudt fra 1. november til 31. marts, begge
dage inklusive. Laks må dog først fiskes/hjemtages/aflives fra 16. april.
Agn:
Det er ikke tilladt at fiske med rejer og rogn. Eneste tilladte naturlige agn er orm jf. vores egne regler for
fiskeri.
Krogstørrelse og type:
Der må kun fiskes med én krog på linen. Krogen må være en enkelt-, en dobbelt- eller en trekrog, og
krogen skal være uden eller med helt nedklemte modhager. Ved fiskeri med kunstagn tillades dog enkeltkroge med modhager, hvis krogstørrelsen er nr. 12 eller mindre og med kroggab på højst 6 mm.

Etiske regler ved fiskevandet
1.
2.
3.
4.

Fastlagt af Bestyrelsen

Brug din sunde fornuft og husk, at vi er gæster ved fiskevandet. Husk også at du opfattes som
en repræsentant for VSF.
Fisk til hjemtagning skal aflives omgående efter landing.
Fisk ikke hvor der er stimer af små fisk. Ofte er der tale om havørredsmolt. Gå videre til et andet sted.
Genudsætning af fisk
a. Bør ske under hensyntagen til, om fisken under krogning, fight og håndtering er påført
varige skader og deraf har dårlige overlevelseschancer.
b. Fisk under mindstemål skal altid genudsættes uanset fiskens overlevelseschance, jf. lovgivningen.
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c. Minimering af skader på fisk kan forebygges ved fiskeri med modhageløse kroge.
d. Udsætning skal ske uden unødigt ophold og uden at tilføre fisken yderligere skader. Man
bør fugte sine fingre, inden man rører fisken, så skader på fiskens slimlag undgås. Et
skadet slimlag gør fisken meget modtagelig for sygdomme.
e. Hold fisken forsigtigt i strømmen til den har fået "vejret" og selv svømmer væk fra din
hånd. Hvis det ikke er muligt at nå ned til vandet, så drop fisken forsigtigt i vandet.
f. Vejning af fisk til genudsætning bør ikke finde sted. Vægten må skønnes.
g. Evt. fotografering af fisk til genudsætning bør kun finde sted, hvis det kan ske uden at
skade fisken. Det er uacceptabelt at placere fisken på et uegnet underlag som f.eks. tørt
græs, jord, mudder eller lignende.
5. Tilpas dit grej til dit fiskeri. Undlad at fiske med let grej, hvis du fisker efter store fisk. En fight
kan blive unødvendig lang og vil ofte udtrætte fisken i en sådan grad, at overlevelse næppe er
mulig ved genudsætning.
6. Sørg desuden for at din line er stærk nok, så du undgår, at linen springer under fighten. En fisk
overlever næppe længe med fiskegrej i munden.
7. Ryd op efter dig selv. Smid aldrig fiskeline eller andet affald i naturen. Vi må alle hjælpe til
med at holde naturen ren og pæn.
Dette er eksempler på god etik og moral ved fiskevandet. I tillæg til ovenstående så brug sund fornuft og
husk bestemmelserne i VSF's vedtægter og regler for fiskeri, som skal overholdes.

Vedtægter for Vejle Sportsfiskerforening
Vedtaget på Generalforsamlingen d. 23. november 2017
§ 1 Foreningens formål og hjemsted
1. Vejle Sportsfiskerforenings formål er, at skaffe medlemmerne adgang til sportsfiskeri i Vejle å og
andre fiskevande, og at ophjælpe fiskebestanden i nævnte vandløb.
2. Foreningens hjemsted er Vejle.
§ 2 Medlemmer
1. Foreningen er en sammenslutning af sportsfiskere, og der kan optages aktive og passive medlemmer.
2. Anmodning om optagelse som aktivt medlem sker via hjemmesiden eller ved skriftlig henvendelse til
bestyrelsen.
3. Bestyrelsen kan nægte optagelse, ligesom den kan ekskludere medlemmer. Denne afgørelse kan dog
indankes for en generalforsamling, når mindst 30 aktive medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom
til bestyrelsen. Spørgsmål om et medlemmets genoptagelse i foreningen afgøres herefter ved afstemning jævnfør §3, stk. 4, til optagelse kræves dog, at ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
4. Som passive medlemmer kan optages enhver, der ønsker at støtte foreningens formål. Passive medlemmer har ingen stemmeret. Passive medlemmer kan, ved bestyrelsens accept, overgå til aktive medlemmer. Medlemmers ægtefælle, registreret partner og samlever kan optages som partnermedlem.
Minifiskere omfatter medlemmer, som pr. 1. januar er fra 10 til og med 12 år, Junior omfatter medlemmer, som pr. 1. januar er fra 13 til og med 17 år. Ungdom omfatter medlemmer som pr. 1. januar er
fra 18 til og med 25 år. Senior omfatter medlemmer som pr. 1. januar er fyldt 26 år. 5. Medlemstallet
skal afpasses efter det af foreningen lejede fiskevand. 6. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt, og
ved udmeldelse fortabes retten til foreningens midler.
§ 3 Generalforsamlingen
1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
2. Den ordinære generalforsamling afholdes i Vejle Kommune hvert år inden udgangen af november
måned, og indvarsles skriftligt senest 14 dage før, med angivelse af dagsorden.
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3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes på et at bestyrelsen fastlagt tidspunkt, eller når 30 aktive
medlemmer skriftligt anmoder formanden. Bestyrelsen er pligtig til at afholde en sådan senest 30 dage
efter anmodningen.
4. Enhver generalforsamlingsbeslutning træffes ved almindelig stemmeflertal, dog jævnfør §2 stk. 3, §4
stk. 4 og §7 stk. 3. Hvis en forslagsstiller ønsker skriftlig afstemning, tages dette til efterretning. Der kan
ikke stemmes ved fuldmagt, og medlemmer, der ikke har fast bopæl i Danmark, har ikke stemmeret
medmindre de har dansk indfødsret.
5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden inden 1.
oktober. Medlemmer kan ved skriftlig henvendelse til formanden inden 15. september anmode bestyrelsen om at gennemføre en legalitetskontrol af et forslag i forhold til foreningens vedtægter, samt så
vidt muligt en vurdering af konsekvensen af forslaget, som ønskes behandlet på generalforsamlingen.
Efter fremsendelsen af en sådan anmodning fremsender bestyrelsen sine bemærkninger til det fremsendte forslag indenfor en uge, således at forslagsstilleren får mulighed for at revidere forslaget i forhold til foreningens vedtægter og bestyrelsens bemærkninger, inden dagsordenen til generalforsamlingen udsendes. Bestyrelsens bemærkninger og forslagsstillerens bemærkninger tilstilles generalforsamlingen, såfremt forslagsstilleren måtte ønske det.
§ 4 Bestyrelsen
1. Til bestyrelsen vælges 11 medlemmer. På det første bestyrelsesmøde efter hvert valg konstituerer
bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær samt øvrige relevante poster. Desuden nedsættes et forretningsudvalg, hvor formand og næstformand er fødte medlemmer. Bestyrelsen
fastsætter forretningsorden for bestyrelse og forretningsudvalg. Bestyrelsen beslutter også, hvem der
skal have prokura til at administrere foreningens bankkonti. Foreningen tegnes af formanden eller
næstformanden eller kassereren og to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan uddelegere tegningsretten til udvalgsformænd for så vidt angår dispositioner, der vedrører det pågældende udvalg.
2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. På hver ordinær generalforsamling er skiftevis 6
og 5 bestyrelsesmedlemmer på valg. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i det 1. år af sin valgperiode, vælges en afløser på første generalforsamling efter fratrædelsen. Det nye bestyrelsesmedlem
indtræder i den fratrædendes valgperiode.
3. Til foreningen vælges 2 bilagskontrollanter + 1 suppleant. På hver ordinær generalforsamling vælges
skiftevis 1 bilagskontrollant + suppleant, og 1 bilagskontrollant. Valgperioden er 2 år.
4. Som bestyrelsesmedlem kan kun vælges medlemmer, der bor indenfor en afstand af 15 km fra Vejle
Rådhus. Denne bestemmelse kan kun ændres, hvis ¾ af medlemmerne stemmer herfor.
5. Beslutninger indenfor bestyrelsen træffes med almindelig stemmeflertal, og der føres referat, der
godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde.
6. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for fiskeriet i foreningens fiskevande,
herunder også regler for færdsel på arealer grænsende op til foreningens vand.
7. Bestyrelsen skal fremme opretholdelsen af en juniorafdeling, hvis formål er at øge interessen for og
fremme sportsfiskeriet blandt børn og unge.
§ 5 Kontingent og regnskab
1. Kontingent til foreningen for det følgende år, fastsættes på den årlige generalforsamling, og opkræves sammen med det til en hver tid gældende kontingent til Danmarks Sportsfiskerforbund.
2. Bestyrelsen kan som led i hvervekampagner, indslusnings-ordninger for nye medlemmer dispensere
fra kontingentbestemmelserne.
3. Kontingent skal være betalt inden 1. februar. Betaler et medlem senere, afkræves medlemmet et
ekspeditionsgebyr, som fastsættes af bestyrelsen.
4. Medlemmer, der pr. 01-11-2017 var på pensionistkontingent fortsætter hermed til den til enhver tid
gældende takst.
Medlemmer, der inden 1. januar, skriftlig dokumenterer, at de pr. 1. januar 2015, dels var berettiget til
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at modtage offentlig alderspension og dels havde været fuldt betalende medlem i mindst en sæson,
kan anmode om nedsat foreningskontingent til den til enhver tid gældende pensionistkontingent.
5. Regnskabet løber fra 1. oktober til 30. september, og fremlægges ved den ordinære generalforsamling i revideret stand.
§ 6 Sanktioner
1. Overtrædelse af foreningens love, herunder regler for fiskeri, kan medføre inddragelse af fiskekort
eller eksklusion. Foreningens opsynsmænd har bemyndigelse til at inddrage fiskekort, hvorefter bestyrelsen tager stilling til evt. genudlevering. Kun bestyrelsen er bemyndiget til behandling af eksklusionssager. Bestyrelsen fastsætter eksklusionens omfang og varighed.
2. Medlemmer, der er i restance med betalinger, kan ekskluderes, hvis medlemmet, efter en påmindelse om restance, ikke indbetaler. Under restancen har medlemmet hverken fiskeret eller stemmeret og
kan ikke fremsætte forslag til vedtægtsændringer. Er en betalingsfrist overskredet med 4 uger fra påmindelsen, betragtes medlemmet i udgangspunktet som udmeldt. Genindmeldelse sker herefter på
normale vilkår for optagelse af nye medlemmer.
3. Ved eksklusion og udmeldelse fortabes retten til foreningens midler.
§ 7 Særlige bestemmelser
1. Foreningen bør, under hensyntagen til egne interesser, samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund.
2. Medlemmer må ikke, uden på forhånd at have opnået bestyrelsens samtykke, leje eller indgå aftale
om personlig - herunder vederlagsfri - fiskeret ved foreningens primære fiskevande herunder: a. Vejle å
vandsystem b. Rohden å vandsystem c. Grejs å vandsystem d. Vingsted Sø e. Fåruphuse Sø Reglen gælder også for stykker hvor fiskeretten tilhører, eller har tilhørt foreninger under Danmarks Sportsfiskerforbund. Undtaget for reglen er: a. Medlemmer, der samtidig er lodsejere ved foreningens fiskevand og
som derved opnår fiskeret på egen matrikel. b. Medlemmer, som opnår fiskeretten via indmeldelse i
anden allerede etableret forening.
3. Til foreningens opløsning kræves, at ¾ af samtlige medlemmer stemmer herfor.
4. I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder foreningens midler Danmarks Sportsfiskerforbund, til
anvendelse til ophjælpning af fiskebestanden i vore ferske vande.
5. Medlemmer skal indsende eller indtaste deres fangster i foreningens fiskevand i henhold til gældende
regler for fiskeri. Alle fangster offentliggøres på hjemmesiden. Offentliggørelsen kan ske uden navneoplysning, hvis det ønskes.
6. I nærværende vedtægter anses begrebet ’skriftlig’ eller ’skriftligt’ som opfyldt, såfremt det, i henhold
til medlemmets ønske, sker enten via foreningens hjemmeside, pr. E-mail eller pr. brev.

Fiskeriopsynet
E-mail: opsyn@vsf-vejle.dk
Joe Ejlertsen (fmd)
Tom Jensen
Henrik Bach
Kent Gude
Leif Rasmussen
Michael Christensen
Per Andersen
Per Palm
Michael Gehrt
Bent H. Jensen

Miljøvagten
Ring 112 (Alarmcentralen kontakter miljø-vagten)
21 47 97 48
20 20 21 95
20 56 77 07
40 59 93 94
28 68 04 49
22 98 80 18
20 34 25 67
23 96 66 12
21 29 10 49
61 68 87 83

Skader
Ved skade forvoldt på lodsejers ejendom kontaktes
bestyrelse eller opsyn omgående.

Bestyrelse:
Formand: Torben Flyvholm, tlf. 81 61 81 69
Næstformand: Tom Jensen, tlf. 20 20 21 95
Lodsejerudvalg: Arne Rasmussen, tlf. 20 63 35 18
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