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Karup Å ved Karup Kirke
Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred.

Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober.

Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. 

Der må fiskes på den nordøstlige side af Karup Å, mellem broen ved Åvej og den gamle jernbanebro. 
Matriklen, som ejes af Lystfiskerforeningen af 1926, er 220 meter lang, og fiskeriet her er forbeholdt 
medlemmer af foreningen.

Fiskeri kun på strækning markeret med grøn linie.

Der må ikke camperes på pladsen.

P: indkørsel fra Åvej, neden for Karup Kirke.





Karup Å ved Høgild Møllegård
Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred.

Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober.

Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926, medfiskeret Brabrand Lystfiskerforening. 

5 kilometer nordvest for Karup by. Der må fiskes på øst-siden af Karup Å fra Høgild Bro og 2,3 km 
opstrøms.

Fiskeri kun på strækning markeret med grøn linie.

Camping er forbudt, men der er mulighed for overnatning, i pensionat, på Høgild Møllegård, hvor 
lodsejeren også sælger dagkort i begrænset omfang.

For bestilling af overnatning kontakt: Gårdejer Jens Aage Jensen, Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 
7470 Karup. Tlf: 51 52 21 04 eller 97 47 23 04

P1: p-plads bag Høgild Møllegård.
P2: fra Rørgårdsvej køres ind ad en lille skovvej.
P3: fra Åhusevej køres ind ad en lille skovvej.





Karup Å ved Sdr. Resen
Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred, gedde.

Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober - gælder også i søen.

Fiskeret: forbeholdt medlemmer af Lystfiskerforeningen af 1926.

1,4 kilometer fiskeret på nordsiden af åen mellen Sdr. Resen og Fårbæk. Nær Sdr Resen Naturpark og 
Kongenhus Mindepark. Der må også fiskes i søen nærmest åen.

Fiskeri kun på strækning markeret med grøn linie.

P: Ved lodsejerens ejendom på Torpvej 4.





Karup Å ved Koldkur
Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred.

Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober.

Fiskeret: forbeholdt medlemmer af Lystfiskerforeningen af 1926. Lodsejeren har fire lodsejerkort.

Der må fiskes på øst-siden af Karup Å fra Karolines Høl og 1200 meter nedstrøms, hvor fiskeriet stopper 
før Store Bakke.

Fiskeri kun på strækning markeret med grøn linie.

P-plads: Kør fra Hagebro ad Koldkurvej, drej til højre ad grusvej, kort før Koldkurvej 3. 
Vejen og p-pladsen er afmærket med skilte.

Et klassisk, alsidigt og spændende, fiskevand med mange sving og dybe høller. Opstrøms starter 
stykket ved den berømte, Karolines Høl, siden følger historiske fiskepladser, som Karl Mølgaards Store 
Høl, Ajletønden, Faskinhøllen og Sandhølen.

På modsatte side af åen ligger Sandvilhus. Det var her Karup Å-legenden, landmanden, fluefiskeren og 
fluebinderen, Johannes Laursen, blandt venner kaldet Hannes, fiskede og bandt sine berømte 
klassiske Karup-Å-fluer, Lady Sandvil, Johannes, Maja, Høstrup, Røjbæk, Jonas, Karup Å Chlimps og 
Sidste Operation.





Karup Å ved Åkjær
Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred.

Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober.

Fiskeret: Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn, medfiskeret Lystfiskerforeningen af 1926. 

Der må fiskes på øst-siden af Karup Å fra Trevad Bro og 2,2 km nedstrøms – forbi Mogenstrup Spang til 
Drikkestedet.

Fiskeri kun på strækning markeret med grøn linie.

Se i øvrigt særlige regler for fiskeri i Karup Å på Åkjær-, Fly- og Estvad-stykkerne.

P1: fra Trandumvej køres ca. 2,2 km. ad Åkjærvej, herefter til venstre ad grusvej ned mod åen.
P2: fra Trandumvej køres ca. 300 m. ad Åkjærvej, herefter til venstre ad grusvej ned mod åen.
P3: på vest-siden af åen, hvor Trandumvej krydser Karup Å.





Karup Å ved Estvad
Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred.

Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober.

Fiskeret: Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn, medfiskeret Lystfiskerforeningen af 1926.
3,9 kilometer af Karup Å, på den vestlige side, ved Estvad

Der må fiskes på vestsiden, fra Nørkær Bro og nedstrøms, til broen ved Bilstrup.

Fiskeri kun på strækning markeret med grøn linie.

Se i øvrigt særlige regler for fiskeri i Karup Å på Åkjær-, Fly- og Estvad-stykkerne.

P1: kør ad markvej over for Bilstrupvej 103 og parker ved broen.
P2: kør til højre på Ådalsvej mod nr. 6 og 8 og fortsæt ad grusvej parallelt med omfartsvejen.
P3: kør ned ved Ådalsvej 12 og parker ved broen.
P4: parker ved Estvadgård Bro.
P5: parker ved Nørkær Bro.





Skjern Å ved udløbet i Ringkøbing Fjord
Fiskearter: laks, havørred, regnbueørred, helt, stalling, gedde, abbore, ål.

Fisketid: fra 16. april til og med 15. oktober.

Fiskeret i Skjern Å: Lystfiskerforeningen af 1926 
1,4 kilometer på nordsiden af Skjern Å’s øvre løb, fra udløbet i Ringkøbing Fjord og mod Pumpestation 
Nord og Lønborg.

Lodsejer har 10 lodsejerkort.

Fiskeri kun på strækning markeret med grøn linie.

Alle fangster af laks og havørred skal indrapporteres på SÅS hjemmeside - også genudsatte fisk.

P: Mellem Pumpestation Nord og Ringkøbing Fjord





Skjern Å ved Lundenæs, Albæk og Kodbøl, 
samt Omme Å ved Stovstrup
Fiskearter: laks, havørred, regnbueørred, bækørred, stalling, gedde.

Fisketid: fra 16. april til og med 15. oktober.

Fiskeret i Skjern Å: Lystfiskerforeningen af 1926 og Skjernådalens Lystfiskerforening. 
5 kilometer øst for Skjern. 9,7 kilometer af Skjern Å på nord- og syd-siden fra Kodbøl til Omme Å´s udløb 
i Skjern Å.

Fiskeret i Omme Å: Lystfiskerforeningen af 1926, medfiskeret Skjernådalens Lystfiskerforening. 
8 kilometer af Omme Å ved Stovstrup, på begge sider af åen, fra Gundesbøl Å ́s udløb og 5 km ned-
strøms, til Omme Å ́s udløb i Skjern Å. Omme Å ved Stovstrup er en del af Skjern Å-systemet og derfor 
omfattet af samme regelsæt og laksekvote. - Fiskeri kun på strækning markeret med grøn linie.

Alle fangster af laks og havørred skal indrapporteres på SÅS hjemmeside - også genudsatte fisk.
Fiskeri forbudt fra 1½ time efter solnedgang til 1½ time før solopgang.

P1 og P2: fra Stovstrup Engvej køres ned til gangbro, til Omme Å ́s udløb i Skjern Å. 
P3: fra Ånumvej drejes fra mod Skjern Enge. P4: kør ad Kodbølvej til Albæk Bro. P5: Fandens Enge, 
indkørsel fra Ånumvej. P6: fra Sønderskovvej køres ned ad lille markvej. P7: fra Ånumvej køres ind ad 
lille skovvej. P8: fra Stovstrup Engvej køres ned ad markvej. P9: nord-siden af åen ved vejbroen på 
Sønderskovvej. P10: fra Sønderskovvej køres ind ad grusvej og ned ad markvej.





Skjern Å ved Sdr. Felding
Fiskearter: laks, havørred, regnbueørred, bækørred, stalling.

Fisketid: fra 16. april til og med 15. oktober.

Fiskeret: Kun for medlemmer af Lystfiskerforeningen af 1926. 

650 meter af Skjern Å, på nord-siden af Skjern Å fra Jørgen Dongstrups skel i øst til hans skel i vest.

Fiskeri kun på strækning markeret med grøn linie.

Alle fangster af laks og havørred skal indrapporteres på SÅS hjemmeside - også genudsatte fisk.

Lystfiskerforeningen af 1926 har en hytte på Sdr. Felding Camping. Hytten kan lejes af medlemmer af 
foreningen for 50 kr. pr. person pr. døgn.

Hytten kan forudbestilles i højst tre sammenhængende dage ad gangen. For bestilling af hytte, kontakt 
Svend O. Laursen på tlf.: 52 65 77 01

P: øst for Skjernvej 147 køres ind ad skovvej.





Skjern Å ved Skarrild
Fiskearter: laks, havørred, bækørred, regnbueørred, stalling, gedde.

Fisketid: fra 16. april til og med 15. oktober.

Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Vest for Skarrild Bro har Brabrand Lystfiskerforening medfiskeret 
og Skarrildhus et begrænset antal frikort til rådighed.

4,5 kilometer af Skjern Å, omkring Skarrild. Stykkerne øst for Skarrild Bro er kun for medlemmer af 
Lystfiskerforeningen af 1926. Fiskeri kun på strækning markeret med grøn linie.

Clasonborg-stykket vest for Skarrild Bro er forbeholdt medlemmer af Lystfiskerforeningen af 1926, 
Brabrand Lystfiskerforening og Skarrildhus, fra premieren indtil d. 16/5, hvor dagkortsalget starter.

Alle fangster af laks- og havørred skal indrapporteres på SÅS hjemmeside - også genudsatte fisk.
Fiskeri og færdsel på Clasonsborgs arealer er forbudt fra kl. 00.00 til kl. 06.00.

P1, P2, P3 og P4: drej af fra Sdr. Ommevej mellem idrætspladsen og vindmøllen. Kør ad grusvejen. 
Afkørslerne til p-pladserne er markeret med foreningens skilte. 
P5: parkering på rastepladsen ved Skarrild Bro. Fiskeri er forbudt fra Skarrild Bro og 1.2 km. nedstrøms.
P6: omkring 50 meter før Ågård drejes til venstre ad et hjulspor ned mod åen.
P7: kør ind ved Skjernvej 103, og følg vejen t.h. - På vej til p-pladsen passeres lodsejerens gård. 

Der skal overalt på de små veje køres langsomt og forsigtigt.





Karstoft Å ved Skarrildhus
Fiskearter: laks, havørred, regnbueørred, bækørred, stalling, gedde.

Fisketid: fra 16. april til og med 15. oktober. Forbeholdt medlemmer af Lystfiskerforeningen af 1926, 
Brabrand Lystfiskerforening og Skarrildhus, fra premieren indtil d. 16/5, hvor dagkortsalget starter.

Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926, medfiskeret Brabrand Lystfiskerforening. Skarrildhus har et 
begrænset antal frikort tilrådighed. 

2,6 kilometer af Karstoft Å ved Skarrildhus, syd for Skarrild. Der er fiskeret på begge sider af åen, og der må 
fiskes opstrøms og nedstrøms fra p-pladserne. Start og slut på fiskestykkerne er markeret med skilte.

Fiskeri kun på strækning markeret med grøn linie. 

Karstoft Å ved Skarrildhus er en del af Skjern Å-systemet og derfor omfattet af samme regelsæt og laksekvote. 
Det er ikke tilladt at fiske med rogn eller rejer. Der må kun anvendes en krog på linen. Krogen må være 
en enkeltkrog, dobbeltkrog eller trekrog - men der må ikke være modhager på krogen. Fiskeri med naturlig 
agn, eller agn med duftstoffet, er kun tilladt på cirkelkroge uden modhager. Dog må der ved anvendelse 
af agn benyttes andre krogtyper med modhager, når der fiskes med en enkeltkrog i krogstørrelse 12, 
eller en enkeltkrog, der er mindre med et kroggab på højst 6 m.m.. Alle fangster af laks eller havørred 
skal indrapporteres på SÅS 
hjemmeside - også genudsatte fisk. Fiskeri og færdsel er forbudt fra kl. 00.00 til kl. 06.00.

P-plads nord: ved Sdr. Ommevej 23 køres ind ad skovvej. 
P-plads syd: kør ind ad Clasonborgvej. P-pladsen er markeret med et skilt.





Vorgod Å, syd, ved Ahler Gårde
Fiskearter: laks, havørred, bækørred, regnbueørred, stalling, gedde.

Fisketid: fra fra 16. april til og med 15. oktober.

Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926 samt Aarhus Lystfiskerforening, Herning Sportsfiskerforening, 
Sdr. Felding Lystfiskerforening, Skjernådalens Lystfiskerforening, Videbæk og Omegns Lystfiskerforening, 
Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn, Viborg Sportsfiskerforening. 

4,4 kilometer på begge sider af åen, neden for Gåsdal Bro til den gamle jernbanebro ved Ahlervej.

Fiskeretten og P-pladserne er afmærket med skilte pålydende: Borris / Nørre Vium Fiskeriforening - 
samt lystfiskerforeningernes navne. Fiskeri kun på strækning markeret med grøn linie.

Vorgod Å er en del af Skjern Å-systemet og derfor omfattet af samme regelsæt og laksekvote.

Alle fangster af laks og Havørred skal indrapporteres på SÅS hjemmeside - også genudsatte fisk.

Der må ikke parkeres på eller ved Gåsdal Bro.

P1: fra Arnborgvej drejes ind ad Ahlersvej, drej ind ad grusvej og kør over jernbanen. 
P2: fra Troldhedevej køres ad markvej over jernbanen. 
P3: fra Blichersgade køres ned ad skovvej. 
P4: 250 meter vest for Gåsdal Bro.





Vorgod Å, nord, ved Troldhede
Fiskearter: laks, havørred, bækørred, regnbueørred, stalling, gedde.

Fisketid: fra 16. april til og med 15. oktober.

Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926 samt Aarhus Lystfiskerforening, Herning Sportsfiskerforening, 
Sdr. Felding Lystfiskerforening, Skjernådalens Lystfiskerforening, Videbæk og Omegns Lystfiskerforening, 
Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn, Viborg Sportsfiskerforening.

2,9 kilometer på øst-siden af åen, oven for Gåsdal Bro til Ejsdal, og 3,4 kilometer på vest-siden af åen 
fra Gåsdal Bro til Ejsdal.

Fiskeretten og P-pladserne er afmærket med skilte pålydende: Borris / Nørre Vium Fiskeriforening - 
samt lystfiskerforeningernes navne. Fiskeri kun på strækning markeret med grøn linie.

Vorgod Å er en del af Skjern Å-systemet og derfor omfattet af samme regelsæt og laksekvote.

Alle fangster af laks og Havørred skal indrapporteres på SÅS hjemmeside - også genudsatte fisk.

Der må ikke parkeres på eller ved Gåsdal Bro.

P1: 250 meter vest for Gåsdal Bro.
P2: ved Nr. Viumvej 3-7 drejes ind ad en grusvej.





Omme Å ved Farre
Fiskearter: bækørred, regnbueørred og stalling. 

Fisketid: 1. marts til 31 oktober.

Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926, medfiskeret Brabrand Lystfiskerforening. Det vestlige stykke er 
forbeholdt medlemmer af Lystfiskerforeningen af 1926.

Der må fiskes i 3,7 kilometer af Omme Å ved Farre, på nord- og syd-siden opstrøms og nedstrøms fra 
broen i Ågade og ved Farrevej.

Fiskeri kun på strækning markeret med grøn linie.

Der må ikke camperes i området.

P: nordøst-siden af åen ved broen på Ågade ved Farre.
P: 50 meter øst for gården i sydsiden af vejkanten.





Omme Å ved Omvrå
Fiskearter: bækørred, regnbueørred og stalling. 

Fisketid: 1. marts til 31 oktober.

Fiskeret: Kun for medlemmer af Lystfiskerforeningen af 1926.

Der må fiskes på 420 meter af sydsiden af åen, fra broen på Marinebjerg og nedstrøms.

Fiskeri kun på strækning markeret med grøn linie.

P: Ved broen på Marinebjergvej.

P: Bag avlsbygningerne ved Marinebjergvej 7. Følg vejen gennem gårdspladsen, P-pladsen ligger til 
venstre for vejen.





Holtum Å - Tornvig ved Fasterholt
Fiskearter: bækørred, regnbueørred, stalling, laks, havørred.

Fisketid: 16. april til og med 15. oktober. - NB! d. 16. og 17. maj er fiskeri og færdsel forbudt på området, 
grundet jagt.

Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Kun for medlemmer. 

2,3 kilometer af Holtum Å, på nord-siden af åen ved Tornvigvej. Fiskeri kun på strækning markeret med 
grøn linie. Hunde må ikke medbringes, og henkastning af affald, campering, overnatning, rygning og 
brug af åben i området er forbudt.

Holtum Å ved Tornvig er en del af Skjern Å-systemet og derfor omfattet af samme regelsæt og laksekvote.
Fiskeri må kun ske med gyldigt fiskekort, fisketegn og laksekontingent. 
Det er ikke tilladt at fiske med rogn eller rejer. 
Der må kun anvendes en krog på linen. Krogen må være en enkeltkrog, dobbeltkrog eller trekrog - men 
der må ikke være modhager på krogen. 
Fiskeri med naturlig agn, eller agn med duftstoffet, er kun tilladt på cirkelkroge uden modhager. Dog må 
der ved anvendelse af agn benyttes andre krogtyper med modhager, når der fiskes med en enkeltkrog i 
krogstørrelse 12, eller en enkeltkrog, der er mindre. Kroggabet på denne krog må højst være 6 m.m.

Alle fangster af laks- og havørred skal indrapporteres på SÅS hjemmeside - også genudsatte fisk.

P: parker ved p-skiltet ved gården, Tornvigvej 10, 7400 Herning.





Storåen ved Bur Kirke
Fiskearter: bækørred, regnbueørred, stalling, laks, havørred.

Fisketid: 16. april til og med 15. oktober. 

Fiskeret: 2,75 kilometer af Storåen ved Bur Kirke. Kun for medlemmer af Lystfiskerforeningen af 1926.  

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.
Fiskeri med naturligt agn eller agn med duftstoffer er kun tilladt på cirkelkroge uden modhager. Dog må 
der ved anvendelse af agn benyttes andre krogtyper med modhager, når der fiskes med en enkeltkrog 
i krogstørrelse nr. 12 eller en enkeltkrog, der er mindre. Kroggabet på enkeltkroge med modhager må 
højst være 6 mm målt fra krogspids og vinkelret ind på krogskaftet. 
Fiskeriet efter laks i Storåen forgår efter en samlet kvote, som er tildelt Storå Sammenslutningen. 
Lystfiskerforeningen af 1926 har del i kvoten. Hver lystfisker må højst hjemtage en laks hvert år. 
Når kvoten på Lystfiskerforeningen af 1926’s fiskevand er brugt, skal alle laks genudsættes. 
Når du fisker i Storåsystemet, er du forpligtet til, forud for en fisketur, at orientere dig om den aktuelle 
status for Lystfiskerforeningen af 1926’s kvote og for delkvoterne. Oplysningerne findes på Storå 
sammenslutningens hjemmeside www.svstoraa.dk. Alle fangster af laks og havørred, både hjemtagne 
og udsatte fisk, skal indberettes på: www.svstoraa.dk senest fire dage efter fangst. 

P: parker bag laden, ved gården, ved Bur Kirke. Følg skiltene. Kørsel på markerne er forbudt. 
Hytte: ved fiskevandet findes en hytte, der frit må benyttes af foreningens medlemmer. Hytten skal ef-
terlades opryddet, i samme stand som forefundet, og der må ikke efterlades affald. Der må parkeres ved 
hytten efter aftale med lodsejeren, Johnny Jensen, på telefon 97 41 02 21 eller 22-17 82 20.   





Råsted Lilleå ved Nymølle
Fiskearter: bækørred, regnbueørred, stalling, laks, havørred, gedde.

Fisketid: 1. marts til og med 31. oktober. 

Fiskeret: 3 kilometer af Råsted Lilleå ved Nymølle. Kun for medlemmer af Lystfiskerforeningen af 1926.  

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 
kroge med et kroggab på 6 mm, str. 12 eller større.Fiskeri med naturligt agn eller agn med duftstoffer er 
kun tilladt på cirkelkroge uden modhager.

Mindstemål og særlige regler:
Bækørred 30 cm. Der henstilles til at fiskene genudsættes. Stallingen er totalfredet og skal genudsættes
Laks: mindstemål 40 cm. Se aktuel bestemmelse om kvote og fredningstid på www.svstoraa.dk
Havørred: mindstemål 40 cm. Gedde: mindstemål 60 cm. Fredet fra 1. april – 30. april.

P: på sydvestsiden af åen ved Gl. Råstedvej ved bænken. P: på nordøstsiden af åen ved broen, hvor 
Nymøllevej går over åen. P: på nordøstsiden af åen ved fiskehytten på Nymøllevej 4

Hytte: ved fiskevandet findes en fiskehytte, Lauth hytte, der frit må benyttes af foreningens medlemmer. 
Hytten ligger på Søren og Trines grund neden for Nymølle – nordvest for ejendommens driftsbygninger. 
Adressen er Nymøllevej 4, 7500 Holstebro. Der er indkørsel i det højre spor langs læbæltet. Husk kun at 
parkere ved hytten så vi ikke holder i vejen for Søren. Hytten er beregnet som hyggested under fiskeri, 
men kan også bruges til en primitiv overnatning. Der er indlagt strøm og vand findes inden for porten i 
maskinhuset.





Råsted Lilleå ved Engen
Fiskearter: bækørred, regnbueørred, stalling, laks, havørred, gedde.

Fisketid: 1. marts til og med 31. oktober.  

Fiskeret: 3 kilometer af Råsted Lilleå ved Engen. Kun for medlemmer af Lystfiskerforeningen af 1926. 

Mindstemål og særlige regler:
Bækørred 30 cm. Der henstilles til at fiskene genudsættes. 
Stallingen er totalfredet og skal genudsættes
Laks: mindstemål 40 cm. Se aktuel bestemmelse om kvote og fredningstid på www.svstoraa.dk
Havørred: mindstemål 40 cm. 
Gedde: mindstemål 60 cm. Fredet fra 1. april – 30. april.
Det er kun tilladt at fiske med flue eller spinner.
Der må kun anvendes én krog på linen. Krogen må være en enkeltkrog, dobbeltkrog eller trekrog.
Det er ikke tilladt at anvende modhager på kroge med et større kroggab end 6 mm – str. 12.

P: på nordsiden af åen ved p-pladsen kort efter Råstedvej 13





Hellegaard Å ved Handbjerg
Fiskearter: havørred, gedde, aborre, ål.

Fisketid: 16 januar til og med 15 november.

Fiskeret: 2,5 kilometer af Hellegård Å ved Handbjerg, på øst og vest-siden. Kun for medlemmer af 
Lystfiskerforeningen af 1926.

Fredninger og mindstemål:
Havørred: 40 cm.
Gedde: 60 cm. Fredet fra 1. April til 30. april.
Ål: 45 cm. Fredet fra 16. oktober til 31. juli.

P: nord for Struervej og på sydsiden af åen, syd for Struervej.





Regler for Karup Å ved Åkjær, Fly og Estvad
Fiskekort skal bæres synligt.
Alle fiskende mellem 18 og 65 år skal være i besiddelse af gyldigt fisketegn.
Der må kun fiskes med en stang - ålekroge og rusefiskeri er ikke tilladt.
Eneste tilladte naturlige agn er regnorm.
Der må ikke benyttes ormekroge mindre end str. 2/0 (kroggab 12 mm.).
Al fiskeri skal foregå fra bredden.
Fiskeriet skal foregå bevægeligt med strømmen efter forholdene.
Rykfiskeri er forbudt.
Fisk fanget i Karup Å er, uanset fangstmetode, kun til eget forbrug.
Undermålsfisk skal altid genudsættes - uanset tilstand.
Fisk under mindstemålet må ikke opbevares i keepnet.
Fiskekortet er strengt personligt og konfiskeres ved misbrug.
Fiskekort skal fremvises for enhver, der selv fremviser et gyldigt fiskekort og for kontrollører.
Kontrollørerne skal på forlangende have forevist grej, fangst, fiskekort og legitimation.
Alle fangster skal, via hjemmesiden wwwlf26.dk, indberettes til Lystfiskerforeningen af 1926 senest fire 
dage efter fangsten.

Husk mindstemålene, der gælder i alle vore fiskevande:
Laks: 40 cm. Havørred: 40 cm. Bækørred: 30 cm. Gedde: 60 cm. Stallingen er fredet.

Digitale kort: Lystfiskerforeningen af 1926 har også digitale kort over fiskevandene, og et oversigtskort som 
viser, hvor i landet de ligger placeret. De digitale kort findes på hjemmesiden: www.lf26.dk og kan med fordel 
anvendes på computere, ipads og smartphones.



Kvote og regler for Skjern Å-systemet 
Fiskesæsonen starter den 16. april og ophører den 15. oktober
Årets lakskvoter findes på Skjern Å Sammenslutningens hjemmeside www.skjernaasam.dk Her kan du 
også se, hvorledes kvoten er fordelt i å-systemet, og i to grupper - smålaks og storlaks. Vær opmærk-
som på, at størstemålet for smålaks er ændret til 70 cm - ligesom det er mindstemålet for storlaks.
Når kvoten er opbrugt, skal alle laks genudsættes skånsomt. Du skal via Skjern Å Sammenslutningen, 
holde dig orienteret om kvote og fangster, inden du tager ud at fiske. Se: www.skjernaasam.dk for regler, 
kvoter og anbefalinger.
Der må hjemtages / aflives en laks pr. person pr. år, men kun så længe kvoten ikke er opbrugt.
Der må hjemtages / aflives en havørred pr. person pr. år.
Det anbefales højst at fange og genudsætte 10 laks om året og højst to om dagen.
Der må kun anvendes en krog på linen. Krogen må være en enkeltkrog, dobbeltkrog eller trekrog. Det er 
ikke tilladt at anvende modhager på krogen.
Fiskeri med naturligt agn eller agn med duftstoffer er kun tilladt på cirkelkroge uden modhager. Dog må 
der ved anvendelse af agn benyttes andre krogtyper med modhager, når der fiskes med en enkeltkrog i 
krogstørrelse 12 eller en enkeltkrog, der er mindre. Kroggabet på enkeltkroge med modhager må højst 
være 6 mm målt fra krogspids og vinkelret ind på krogskaftet. Ormefiskere, der har fanget en laks, må 
ikke fiske med orm resten af sæsonen.
Det er ikke tilladt at fiske med rejer og rogn som agn, hverken i vandløb eller søer i Skjern Å-systemet.
Alle fangster af laks og havørred, både hjemtagne og udsatte fisk, skal indberettes til Skjern Å Sammenslutningen 
via registreringskonvolut eller online på: www.skjernaasam.dk senest fire dage efter fangst. I forbindelse 
med indberetning af fangsten, skal det indberettes om laksen havde fedtfinne eller om den manglede.
Alle fangster skal ligeledes, via hjemmesiden wwwlf26.dk, indberettes til Lystfiskerforeningen af 1926 
senest fire dage efter fangsten.
Laksekontingent, fiskekort og obligatorisk fisketegn skal være erhvervet inden fiskeriet påbegyndes.
Det anbefales at følge SÅS’s og DTU´s anbefalinger om skånsomt fiskeri, krogstørrelser m.m.



Kvote og regler for Storåen 
Årets laksekvoter for Storåen og for Lystfiskerforeningen af 1926s fiskevand ved Bur findes på 
Sammenslutningen for Storåens hjemmeside: www.svstoraa.dk

Lystfiskere er forud for en fisketur forpligtiget til at holde sig orienteret om kvote og antal fangede fisk på 
hjemmesiden: www.svstoraa.dk 

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.

Fiskeri med naturlig agn eller agn med duftstoffer er kun tilladt på cirkelkroge uden modhager. Dog må 
der ved anvendelse af agn benyttes andre krogtyper med modhager, når der fiskes med en enkeltkrog i 
krogstørrelse nr. 12 eller en enkeltkrog, der er mindre.

Hver lystfisker må højst hjemtage en laks hvert år. - Når kvoten er opbrugt, skal alle laks genudsættes.
   
Alle fangster af laks og havørred, både hjemtagne og udsatte fisk, skal indberettes på: www.svstoraa.dk 
senest fire dage efter fangst. 
Alle fangster skal ligeledes, via hjemmesiden wwwlf26.dk, indberettes til Lystfiskerforeningen af 1926 
senest fire dage efter fangsten.

Mindstemålet for laks er 40 cm.

Det anbefales at følge DTU´s anbefalinger af krogstørelser til fiskeri m.m.






