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Der må kun fiskes med 1 stang.
Det eneste naturlige agn, der er tilladt, er regnorm.
Rykfiskeri er forbudt.
Fiskeri må kun foregå fra å-bredden.
Fiskeriet skal foregå bevægeligt med strømmen. (dog efter forholdene).
Fiskeri fra broerne er forbudt.
Det er strengt forbudt at fiske forbi stopskiltene ved å-mundingen.
Det er også forbudt at lade snøre og agn drive forbi skiltene.
Vis hensyn over for andre lystfiskere.
For personer mellem 18 - 65 år, er kortet kun gyldigt sammen med gyldigt fisketegn.
Fisk fanget i Skive/Karup Å er, uanset fangstmetode, KUN til eget forbrug.
Undermålsfisk skal altid genudsættes, uanset tilstand.
Fisk under mindstemålet må ikke opbevares i keepnet.
Ved brug af ormekroge, skal krog gabet være min. 12 mm.
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Regler og bestemmelser for fiskeri i Skive/Karup Å
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Lystfiskerforeningen
For Skive og Omegn

Velkommen til

Skive-Karup Å

Reglerne for fiskeriet er fastsat af Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn, samt Skive Kommune.
Kontrollen med reglernes overholdelse er pålagt Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn.
Foreningens kontrollører skal på forlangende have forevist grej, fangst, fiskekort,
fisketegn og legitimation.

Denne folder indeholder kort
over Skive kommunes arealer
langs Skive-Karup Å.

Man har pligt til at følge kontrollørernes anvisninger.
Overtrædelse af reglerne kan medføre politianmeldelse.
Kortet er personligt og konfiskeres ved misbrug.
Det skal altid medbringes på fisketuren og bæres synligt.

Lystfiskeri i Skive-Karup Å er
tilladt fra 1. marts - 31. oktober,
begge dage incl.

Mindstemål: Havørred 40 cm.
Bækørred 30 cm.
Laks 60 cm.
Helt 36 cm.
Respekter evt. skiltning ved private strækninger.

I tilfælde af tvivlspørgsmål, kan der rettes
henvendelse til:
Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn
på tlf. 97 54 70 54,
eller til den kontrolansvarlige på
tlf. 20 90 30 93 eller 97 53 61 49.

Knæk og bræk

Centraltrykkeriet Skive A/S - 97 51 40 40

Hold naturen ren.
Smid ikke papir, flasker, dåser,
kroge, snører og andet affald.

Praktiske oplysninger VEDRØRENDE
fiskeriet kan findes på bagsiden.

