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Vedr. Tilladelse til fiskeri og landing af laks i Ribe a vandsystem 2012
Med henvisning til ans0gning af 28. februar 2012 fra Samarbejdsudvalget for Ribe a. systemet om
tilladelse til fiskeri og landing af laks, meddeler NaturErhvervstyrelsen hermed tilladelse til fiskeri
og landing af laks (salmo salar) i Ribe a. vandsystem fra den 16. april 2012 til og med den 31.
oktober 2012.
Tilladelsen gives i medf0r af § 5, stk. 1 og 2, i bekendtg0relse nr. 232 af 9. marts 2012 om saerlige
fiskeriregler og fredningsbselter i Vadehavet og i visse sydjyske vandl0b.
Tilladelsen gives pa f0lgende vilkar:
• Tilladelsen gselder for Ribe vandsystem.
• Tilladelsen meddeles til Ribe a. sammenslutningen. Sammenslutningen skal vsere en aben
sammenslutning af fiskeriberettigede. Det betyder, at ogsa fiskeriberettigede, der ikke er
direkte medlem af sammenslutningen, kan tilslutte sig sammenslutningen med henblik pa at
kunne deltage i laksefiskeriet pa de vilkar for laksefiskeriet, der er fastlagt af
NaturErhvervstyrelsen, og de vilkar for laksefiskeriet, der fastlaegges i sammenslutningen.
• Laksekvote: Der ma maksimalt landes 100 laks delt i 2 grupper 50 stk. under 75 cm og 50
stk. pa 75 cm og der over.
• Der ma hojst hjemtages en laks pr. mand inden for kvoten i Ribe a vandsystem.
• Senest 4 dage efter fangst og landing, skal oplysning om for- og efternavn, adresse,
fangstdato, laksens stoirelse og k0n samt fangststed vsere Ribe a Sammenslutningen i hcende.
Senest 3 dage herefter skal oplysninger om fangstdato og antal fangede og landede laks vaere
offentligt tilgaengelige pa en hjemmeside pa internettet
• NaturErhvervstyrelsen skal til enhver tid for hver enkelt landet laks have mulighed for at fa
oplysninger om fiskerens for- og efternavn, adresse, fangstdato, laksens st0rrelse og k0n samt
fangststed.
• Ribe a Sammenslutningen er ansvarlig for at indberetningspligten bliver overholdt.
» Der indf0res stop for fangst af laks, nar Ribe a Sammenslutningen har modtaget oplysning
om, at der er landet 97 laks. Dette stop meddeler Ribe a Sammenslutningen bl.a. til
medlemmer, ikke-medlemmer, dagkortsalgssteder, DTU Aqua samt fiskeriinspektorat 0st,
afdelingen i Fredericia. Tilladelsen er betinget af, at Sammenslutningen inden for 14 dage
over for fiskeriinspektorat 0st, afdelingen i Fredericia beskriver, hvordan denne
informationsforpligtelse vil blive gennemf0rt.
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Under hensyn til en effektiv og forsvarlig forvaltning af denne tilladelse, skal der vaere
tilknyttet opsynsmaend, som er godkendt af NaturErhvervstyrelsen i henhold til § 129 i
fiskeriloven.
NaturErhvervstyrelsen, fiskeriinspektorat 0st, afdelingen i Fredericia og fiskeriopsynsmasnd, som er
godkendt af NaturErhvervstyrelsen i henhold til § 129 i fiskeriloven, f0rer tilsyn med overholdelse af
de fastsatte regler og vilkar for tilladelsen.
NaturErhvervstyrelsen kan oplyse, at ovennaevnte laksekvote er fastsat pa baggrund af radgivning fra
Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer, DTU Aqua, samt under hensyn
til malsaetningerne for de internationale naturbeskyttelsesorrrrader, jf. § 10 d i fiskeriloven.
Hvis forudsaetningerne for denne tilladelse aendres, kan NaturErhvervstyrelsen til enhver tid aendre
eller tilbagekalde tilladelsen.
Hvis vilkarene i denne tilladelse ikke overholdes, kan tilladelsen uden varsel tilbagekaldes.
Det kan endvidere oplyses, at hvis den enkelte fiskeriberettigede overtraader regler fastsat i
ovennaevnte bekendtg0relse samt de sasrlige vilkar i denne tilladelse, kan den pagaeldende straffes
med b0de jf. § 19 i bekendtg0relsen.
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Der er sket en lille aendring i teksten til tilladelserne til at fange laks sa derfor denne nye tilladelse som skal
erstatte den tidligere udsendte.

Rettelsen er en tilf0jelse af nedennaevnte:

• Under hensyn til en effektiv og forsvarlig forvaltning af denne tilladelse, skal der vaere
tilknyttet opsynsmaend, som er godkendt af NaturErhvervstyrelsen i henhold til § 129 i
fiskeriloven.

MVH
Jimmy L. Jensen

