Fiskeristyrelsen har den 15. marts 2018 tildelt Ribe Å vandsystem en laksekvote
på i alt 200 laks.
Her kan Fiskeristyrelsens tilladelse ses:
http://www.ribeaasystemet.dk/images/Laksekvote%20brev%202018.pdf
Tilladelse til hjemtagelse af laks skal ske på følgende vilkår:
















Tilladelsen gælder for Ribe Å vandsystem.
Tilladelsen meddeles til Ribe Å Sammenslutningen. Sammenslutningen skal være en åben
sammenslutning af fiskeriberettigede. Det betyder, at også fiskeriberettigede, der ikke er
direkte medlem af sammenslutningen, kan tilslutte sig sammenslutningen med henblik på
at kunne deltage i laksefiskeriet på de vilkår for laksefiskeriet, der er fastlagt af
Fiskeristyrelsen, og de vilkår for laksefiskeriet, der fastlægges i sammenslutningen.
Laksekvote: Der må maksimalt hjemtages 195 laks delt i 2 grupper: 110 stk. på 75 cm
eller derunder og 85 stk. over 75 cm i de § 1, stk. 1, nr. 4 nævnte områder (laksevand
A).
Endvidere må der maksimalt hjemtages 5 stk. laks i de i § 1, stk. 1, nr. 7, litra a, nævnte
områder i Ribe Å vandsystem (laksevand B). Disse laks er ikke opdelt i størrelsesgrupper. I
alt må der hjemtages 200 laks fra hele Ribe Å vandsystem.
Se kort hvorpå A-laksevand og B-laksevand er indtegnet, jf. bekendtgørelse nr. 1420 af 12.
dec.
2013.
http://www.ribeaasystemet.dk/images/A-og-B-vand-gaeldende-for-Ribe-Aa2014.pdf.
Der må højst hjemtages én laks pr. lystfisker inden for kvoten i Ribe Å vandsystem.
Senest kl 24:00 samme dag laksen er hjemtaget eller genudsat, skal oplysning om for- og
efternavn, adresse, fangstdato, laksens størrelse og køn samt fangststed være indberettet
til Ribe Å Sammenslutningens hjemmeside under fangstregistrering, hvorefter
indberetningen straks er offentligt tilgængelig på hjemmesiden. I forbindelse med
registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres,
om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede.
Fiskeristyrelsen skal til enhver tid for hver enkelt hjemtaget laks have mulighed for at få
oplysninger om fiskerens for- og efternavn, adresse, fangstdato, laksens størrelse og køn
samt fangststed.
Ribe Å Sammenslutningerne er ansvarlig for at indberetningspligten bliver overholdt.
Der indføres stop for fangst af laks, når Sammenslutningerne har modtaget oplysning om,
at der er hjemtaget 108 laks på 75 cm eller derunder og 83 laks over 75 cm. For de 5
laks, der er tildelt den øvrige del af Ribe Å vandsystem indføres der stop, når der er fanget
4-5 laks. Dette stop meddeler Sammenslutningerne bl.a. til medlemmer, ikke-medlemmer,
dagkortsalgssteder, DTU Aqua samt Fiskeriinspektorat Øst, afdelingen i Kolding.
Under hensyn til en effektiv og forsvarlig forvaltning af denne tilladelse, er der tilknyttet
opsynsmænd, som er godkendt af Fiskeristyrelsen i henhold til § 129 i fiskeriloven.

Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst, afdelingen i Kolding og fiskeriopsynsmænd, som er
godkendt af Fiskeristyrelsen i henhold til § 129 i fiskeriloven, fører tilsyn med overholdelse af
de fastsatte regler og vilkår for tilladelsen.
Hvis forudsætningerne for denne tilladelse ændres, kan Fiskeristyrelsen til enhver tid ændre
eller tilbagekalde tilladelsen.
Hvis vilkårene i denne tilladelse ikke overholdes, kan tilladelsen uden varsel tilbagekaldes.
NB: Det kan endvidere oplyses, at hvis den enkelte fiskeriberettigede overtræder regler fastsat i
ovennævnte bekendtgørelse samt de særlige vilkår i denne tilladelse, kan den pågældende
straffes med bøde jf. § 19 i bekendtgørelsen.

Samarbejdsudvalget for Ribe Å systemet
Samarbejdsudvalget for Ribe Å vandsystem har den 12. marts 2018 besluttet, at laksekvoten
på 195 laks (A-laksevand) fordeles efter meterfordeling, udregnet på A-vand, og at
ovennævnte vilkår i henhold til Fiskeristyrelses tilladelse overholdes.
Den enkelte forening, sammenslutning og konsortium er ansvarlig for, at den tildelte kvote
overholdes.
Samarbejdsudvalget indskærper, at den enkelte fisker inden start på fiskeri efter laks og i
løbet af dagen nøje holder øje med fangstrapporten på SU-hjemmesiden, så god fiskeetik
overholdes.
Ligeledes skal Bekendtgørelse nr. 1420 § 2 om ”Fiskeri i vandløb, der løber ud i Vadehavet”
angående kroge, agn mv. overholdes, ligesom ”Fiskeplejens” anbefalinger til nænsom
genudsætning bør overholdes.

Indberetning af fangst og genudsætning af havørred, bækørred og stalling
skal ske på Samarbejdsudvalgets ”Fangs registrering.” Indberetningen skal
ske senest 4 dage efter fangst/genudsætning.
Knæk& Bræk
Samarbejdsudvalget Ribe Å systemet

