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 NYE MINDSTEMÅL PÅ LAKS OG GEDDE – STALLING FORTSAT FREDET      

NaturErhvervsstyrelsen har her 8. april 2014 og med ikrafttrædelse straks d. 11. april 2014 udsendt en ny ”Bekendtgørelse 

om mindstemål og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand”. Mindstemålet for laks er herefter 40 cm og mindstemålet 

for gedde 60 cm. Desuden forlænges totalfredningen af stalling til og med 15. maj 2017. 

Bekendtgørelsens fulde ordlyd kan ses her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162585 

 

NY ZONEOPDELING AF GELS Å - LAKSEKVOTEFORDELING 2014 

 
NaturErhvervsstyrelsen har undtaget de øvre dele af de vestvendte vandløb fra den nye laksebekendtgørelse: 
”Bekendtgørelse nr. 1420 af 12. december 2013 om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske 
vandløb”.  
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For Gels Å betyder det, at strækningen opstrøms Diagonalvej (Landevej 24) ved Bevtoft IKKE længere er underlagt 
bekendtgørelsens særregler. 
Bekendtgørelsens fulde ordlyd kan ses her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160645 
 
Gelsåsammenslutningen har dog besluttet, at der indtil videre gælder de samme regler for fiskeri i hele sammenslutningens 
fiskevand. Se ”Fiskeregler” på hjemmesiden www.gelsaa.dk 
 
På samme måde som sidste år er laksekvoten for 2014 delt i en kvote af laks til og med 75 cm og en kvote til laks over 75 
cm. Som noget nyt er den også opdelt i en kvote til den del af vandløbene, der er omfattet af laksebekendtgørelsen og en 
kvote til den del, der ikke er. 
Læs mere her: http://www.fiskepleje.dk/Fiskebiologi/laks/laksekvote/laksekvote_ribe_aa 
 
Gels Å er derfor fremover opdelt som følger (se ovenstående kort): 
Zone A – strækningen nedstrøms Diagonalvej ved Bevtoft (omfattet af laksebekendtgørelsen) 
Zone B – strækningen opstrøms Diagonalvej ved Bevtoft (ikke omfattet af laksebekendtgørelsen) 
og der skal ved indberetning angives, hvilken zone, fisken er fanget i. 
 
Samarbejdsudvalget for Ribe Å Systemet har tildelt Gelsåsammenslutningen følgende del af den samlede kvote: 
Gels Å – Zone A: 
 Egen laksekvote laks til og med 75 cm: 8 stk 
  laks over 75 cm: 7 stk 
 Fælles kvote laks til og med 75 cm: op til* 25 stk 
  laks over 75 cm: op til* 18 stk 
Gels Å – Zone B: 
 Fælles kvote uanset størrelse: op til* 5 stk 
  * dog maksimalt det antal laks der stadig er tilbage i kvoten 
 
Der fiskes først på egen kvote derefter på den fælles kvote. 
 

 FISKEPLEJEN VED GELS Å  

Gelsåsammenslutningen har oprettet et selvstændigt fiskeplejeudvalg. Læs alt om kontaktpersoner, formål, igangværende 

projekter, fremtidsplaner m. m.  på deres hjemmeside www.gelsaasammenslutningen.dk 


