Lystfiskerforeningen af 1926 - dagkort-fiskevand

Skjern Å ved Skarrild / Clasonborg

Fiskeret på 3,7 kilometer af Skjern Å vest for Skarrild på sydsiden af åen ved Clasonborg. Fiskeri ved hyttebyen i Skarrild er ikke tilladt.
P-pladser findes ved at følge grusvejen mellem idrætspladsen og vindmøllen i Skarrild og siden køre efter Lystfiskerforeningen af 1926’
skilte.

Den gule streg markerer hvor fiskeri er tilladt

Særlige regler for laksefiskeri i Skjern Å
Lovpligtige fiskerregler, som skal overholdes

Der sælges dagkort til Skjern Å ved Clasonborg fra d. 15 maj - 15 oktober.
Laksefiskeriet er styret af en kvote som fastsættes af Naturerhvervsstyrelsen. Kvoten for 2014 er på 425 laks, delt i to størrelsesgrupper
185 laks over 75 cm og 235 laks på 75 cm eller mindre.
Når kvoten er opbrugt, må der kun praktiseres catch and release fiskeri.
Der må hjemtages / aflives en laks pr. person pr. år, men kun så længe kvoten ikke er opbrugt.
Der må hjemtages en havørrede årligt.
Der må kun anvendes en enkelt krog på linen. Krogen må være en enkeltkrog, dobbeltkrog eller trekrog. Det er ikke tilladt at anvende
modhager på krogen.
Fiskeri med naturligt agn eller agn med duftstoffer er kun tilladt på cirkelkroge uden modhager. Dog må der ved anvendelse af agn
benyttes andre krogtyper med modhager, når der fiskes med en enkeltkrog i krogstørrelse nr. 12 eller en enkeltkrog, der er mindre med
et max. kroggab på 6 m.m..
Det er ikke tilladt at fiske med rejer og rogn som agn, hverken i vandløb eller søer i Skjern Å-systemet.
Alle fangster af laks og havørreder, både hjemtagne og genudsatte fisk, skal senest fire dage efter fangsten indberettes til Skjern Å
Sammenslutningen, via opsatte kasser ved åen - eller Skjern Å Sammenslutningens hjemmeside: www.skjernaasam.dk

Natfiskeri og færdsel forbudt

Fiskeri i Skjern Å ved Clasonborg er ikke tilladt mellem kl. 23 og kl. 06

Fiskekort og laksetegn

Ud over dagkortet skal lystfiskeren desuden være i besidelse af det særlige laksetegn / laksekontingent for Skjern Å, samt det obligatoriske statsfisketegn. Personer under 18 år og på 65 år eller ældre er fritaget for at købe det statslige fisketegn.

Mindstemål: laks 60 cm. havørred 40 cm. bækørred 30 cm. Stallingen er totalfredet.
Kortet giver adgang til fiskeri med en fiskestang.

Kontaktperson vedr. dagkort: Svend O. Laursen, Nr. Viumvej 18,Troldhede, 6920 Videbæk, tlf.: 52 65 77 01.

