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Almindelige bestemmelser
1. Kort over fiskevandet i Kongeåen, Vejen å, Andst å, Gamst Å og Gesten Å kan findes på
foreningens hjemmeside www.vosf.dk.
2. Fiskekortet, der giver ret til fiskeri i de af VOSF´s lejede vande, er strengt personligt og skal
medbringes under fiskeri og på forlangende forevises.
3. Det lovpligtige fisketegn (statstegn) skal ligeledes forevises på forlangende.
4. Kortet giver ret til fiskeri med 1 stang. Vadefiskeri samt udsætning af ruser og bundliner er
strengt forbudt.
5. For at skåne bestanden af havørreder og bækørreder og få flere gydefisk i åen har bestyrelsen
besluttet, at man kun må hjemtage én havørred eller én bækørred pr. dag på VOSFs fiskevand.
Medlemmerne opfordres desuden til at begrænse hjemtagelse af havørreder og bækørreder i
løbet af sæsonen.
6. Det er kun tilladt at hjemtage én laks pr. medlem/år, og kun såfremt kvoten ikke er opfisket.
Ellers skal fiskene genudsættes så hurtigt og skånsomt som muligt.
7. Undermålsfisk skal straks genudsættes og må ikke fjernes fra åen. Foreningens kontrollører kan
forlange at få en evt. fangst forevist og kan bortvise og evt. indgive anmeldelse til
Fiskerikontrollen – hvis reglerne overtrædes.
8. En laksekvote for Kongeåen fastsættes forud for sæsonstart hvert år, og fangsten skal
indrapporteres samme dag inden midnat kl. 24.00, også selv om fisken bliver genudsat. Se de
særlige regler på foreningens hjemmeside www.vosf.dk.
9. Mindstemål:
a. Laks
b. Havørred
c. Bækørred
d. Gedde
e. Ål
f. Regnbueørred

40 cm
40 cm
30 cm
60 cm
45 cm
Ingen

g. Aborre

Ingen

10. Fredningstider
•
•
•
•

I Kongeåen og Vejen Å er fiskeri med stang og snøre ikke tilladt i perioden fra den
1. november til og med den 15. april. Dog er fiskeri i søer, som er en del af
vandsystemet, tilladt hele året.
Stalling er fredet hele året.
Gedde er fredet 16. april – 30. april.
Laks er fredet hele året, men kan fanges på dispensation i henhold til årlig fastsat
kvote.

11. Fiskeri med maddiker, melorme, rejer, rogn, samt levende og døde agnfisk er forbudt.
12. Fiskeri med orm er kun tilladt på cirkelkroge uden modhager.
13. Der må kun fiskes med én krog på linen. Krogen må være en enkeltkrog, dobbeltkrog eller en
trekrog uden modhager.
14. Nedfaldsfisk skal genudsættes.
15. Fiskeri er kun tilladt fra sydsiden.
16. Der henvises i øvrigt til generelle regler for fiskeriet udøvelse i ”Bekendtgørelse om særlige
fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb”.

De almindelige bestemmelser beskrevet herover, er gældende så vidt andet ikke er angivet i de
efterfølgende regler for de enkelte fiskevande (dog ikke for Gels å som har eget reglement)

Særregler

1. I Vejen Å, Gesten Å, Andst Å og Kongeåen opstrøms Knagemøllen er fiskeretten forbeholdt
fuldgyldige medlemmer og må ikke benyttes af dagkortløsere. Der kan dog købes årskort til en
særlig strækning i Vejen Å.
2. For Andst Å og Gamst Å gælder, at der kun må fiskes på nordsiden.

Fiskesøen i Drostrup
1. Fiskesøen kan anvendes af VOSF´s medlemmer under de gældende dagskortsatser og regler,
som er beskrevet ved søen.

Gels å
For Gelsåen gælder et regelsæt, som kan ses og rekvireres på www.gelsaa.dk Fiskevandet
fremgår af kortet herunder.

Anbefalinger til genudsætning af fisk

”Catch & Release” betyder grundlæggende at fisken genudsættes og vi anbefaler at anvende
følgende retningslinier således fisken lider mindst mulig skade.
1. Anvend modhageløse kroge eller kroge med klemte modhager.
2. Forsøg ikke at udtrætte fisken mere end nødvendigt.
3. Berøring af fisken bør kun ske med våde hænder (dyp dem i åen lige før landing). Fiskens
slimlag beskadiges let og kan medføre øget risiko for at fisken senere dør af infektioner m.v.
4. Hvis der anvendes et fiskenet (anbefales ikke) til landingen, bør det være med knudeløse
masker.
5. Tag slet ikke - eller kun ganske kortvarigt (10-15 sek) fisken op af vandet.
6. Læg aldrig en fisk i sneen eller på den frosne jord.
7. Pres ikke fisken imellem dine hænder/fingre da dens indre kan tage skade.
8. Løft aldrig en fisk i gællerne eller i halen.
9. Få en kammerat til at tage dit billede, så fisken ikke behøver at komme på land.
10. Smid ikke fisken tilbage i åen, men hold den under vandet (mod strømmen) til den er frisk og
selv svømmer væk.

