
I 2021 er fiskeri i Kongeåen og Vejen Å tilladt  
fra den 16. april og slutter den 31. oktober. 

Laks er som udgangspunkt fredet, men VOSF og SSF deler i 2021 en kvote i Kongeåen. Der 

må fanges og hjemtages 23 laks over 75 cm. og 23 laks på 75 cm. og derunder. Desuden må 

der fanges 5 laks uanset størrelse på de såkaldte B-stykker. Det er Vejen Å opstrøms 

Gestenvej, samt i den øverste del af Kongeåen ved Skudstrup, opstrøms sammenløbet mellem 

Andst/Vejen Å og Kongeåen. 

Efter aftale i Kongeåens Sammenslutning er der i 2021 reserveret en særlig kvote til lystfiskere 

på VOSF’s fiskevand på 2 laks over 75 cm. og 2 laks på 75 cm. og derunder indtil mandag den 

31. august. Herefter fiskes på den samlede kvote, såfremt den ikke allerede er opfisket. 

 

(Tilsvarende er der reserveret to store og to små laks til Sydvestjydsk Sportsfiskerforenings 

fiskekonkurrence, som er planlagt i august måned). 

Der meldes stop for hjemtagelse af laks, når kvoterne for små og store laks er opfisket.   

Hold øje med hjemmesiden og kvoterne, inden du tager på fisketur efter laks, og vær 

opmærksom på alle regler – se nedenfor. 

Alle laks, som fanges i Kongeåen og Vejen Å, skal indrapporteres på Sydvestjydsk 

Sportsfiskerforenings hjemmeside eller via app’en ’Fangstjournalen’, - både hjemtagne og 

genudsatte fisk. Indberetning skal ske samme dag inden midnat kl.24.00. 

www.sydvestjydsk.dk/kongeaaen 

Alle havørreder og andre fiskearter skal også indberettes, så vi hvert år kan få en 

samlet oversigt over alle fangster i hele Kongeåens vandsystem. 

 

Vi gør opmærksom på følgende uddrag fra bekendtgørelsen om fiskeri i de vestvendte åer: 

• En fisker må fange max 1 laks i hvert vandsystem. 

• Det er ikke tilladt at fiske med rejer og rogn som agn. 

• Der må kun anvendes én krog på linen. Krogen må være en enkeltkrog, dobbeltkrog 

eller trekrog.  

• Det er ikke tilladt at anvende modhager på krogen, jf. dog stk. 8, 2. pkt.. 

• Fiskeri med naturligt agn er kun tilladt på cirkelkroge uden modhager. Dog må der ved 

anvendelse af agn benyttes krogtyper med modhager, når der fiskes med en enkeltkrog 

i krogstørrelse nr. 12 eller mindre. 

Det er til hver tid den enkeltes ansvar at overholde bekendtgørelsen som kan findes på 

følgende adresse: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160645 

Overtrædelser straffes i henhold til §19 i bekendtgørelsen. 

Overtrædelse af ovenstående regler vil desuden blive indberettet til bestyrelsen og kan betyde 

2 års eksklusion fra foreningen. 
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