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Laksen er fredet i hele Ribe A Systemet, men Samarbejdsudvalget Ribe A Systemet har af
Fiskeridirektoratet f l e t tilladelse til hjemtagelse af et antal laks se tildelt lakse kvote og der skal
senest meldes stop, n l r der er indrapporteret hjemtagelse af laks s i der mangier at blive fanget
3 iaks af kvoten .
Fiskeri skal f o r e g l i henhold til gaeldende fiskerilov og NaturErhvervstyrelsen,s tilladelse til fiskeri
og landing af laks i Ribe a System for det pagaeldende Irstal - forudsat at der ikke er meldt stop
for laksefiskeriet.
Medlemmer, dagkortk0bere og lodsejere er, forud for ud0velse af fiskeri, forpligtet til at orientere
sig om et evt. laksestop, hvilket bekendtgores p§ Samarbejdsudvalg Ribe A Systemet,s
hjemmeside www.ribeaasystemet.dk og gennem de tilsluttede foreninger.
Hvem har tilladelse til hjemtagelse af laks:
A. Medlemmer i foreninger, der er medlem af Samarbejdsudvalg Ribe A Systemet
B. Fiskere, der har k0bt dagkort hos en af Samarbejdsudvalg Ribe A Systemet foreninger.
Hvert medlem. Dagkortk0ber ma max. Hjemtage 1 laks hvert I r fra Ribe A Systemet i
ovennaevnte periode - eller indtil der meldes stop for hjemtagelse af laks.
Uanset, hvor mange dagkort den enkelte lystfisker m l t t e have k0bt i I r e t s 10b, m l denne kun
hjemtage 1 laks.
Den der har fanget laksen, har dermed o g s l en personlig forpligtigelse til at indberette fangsten
eller evt. genudsaette laksen. Laksen kan ikke overdrages til en anden person.
Lodsejere er omfattet af samme regler som lystfiskerne og ma i alt o g s l kun hjemtage 1 laks
uanset om denne evt. har mere end 1 lodsejerkort.
Senest 4 dage efter fangst skal oplysning om for- og efternavn, adresse, fangst dato, laksens
st0rrelse og kon samt fangststed vasre Samarbejdsudvalg for Ribe 1 system i haende ved
indrapportere p i www.ribeaasvstemet.dk eller ved henvendelse til Preben Nielsen, N0rbyvej 8,
6200 Aabenraa. Og senest 3 dage herefter skal oplysningerne vaere offentligt tilgaengelige p i
internettet.
Medlemmer/foreninger/ dagkortfiskere, forpligter sig til altid at f0lge gaeldende reglement for
hjemtagelse af laks fra Ribe A Systemet. Se altid gaeldende regulativ p i www.ribeaasystemet.dk
f0r fiskeriet plbegyndes.
P i baggrund af Samarbejdsudvalg Ribe A Systemet,s forpligtigelser overfor Fiskeridirektoratet, er
det en forudsaetning, at medlemmet/foreningen har fiskeriopsynsmaend der er godkendt af
Fiskeridirektoratet, og at disse foretager en effektiv kontrol af fiskeriet.
Overtraedelse af ovennaevnte bestemmelser kan for medlemmer af foreninger, lodsejere,
foreninger eller konsortier, medf0re karantaane.
Ved overtraedelse af gaeldende bestemmelser er Samarbejdsudvalg Ribe A Systemet forpligtet til
at foretage indberetning til Fiskeridirektoratet.
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