
AFMÆRKNING AF REDSKABER

Garn, kasteruser, tejner i en lænke og krogliner 
skal, i den vestlige ende, afmærkes med en flag-
bøje med to flag og to reflekser. I den østlige 
ende skal redskaberne afmærkes med en flag-
bøje med et flag og en refleks. (Flagene må ikke 
være hvide) (For fritidsfiskere skal reflekserne 
være gule).

Enkeltstående tejner afmærkes med en flagbøje  
med et flag (ikke hvidt) og en refleks eller en 
fiskekugle med en diameter på mindst 15 cm.

AFMÆRKNING AF FLYDEGARN 
FOR SILD, MAKREL OG ØRRED

Det er ofte disse redskaber, der sejles ned og 
mistes pga. dårlig afmærkning. I områder med 
meget trafik bør disse typer af redskaber forsynes  
med blinklys. Garnet bør monteres med tydelige 
kugler på overtællen og en stor kugle eller garn- 
bøje i forhånd for flagbøjen. Ankeret bør være på 
mindst 10 kg og være forsynet med min. 1 meter 
kæde. 

Garnet kan sættes som svajgarn, kun ankret i den 
ene ende eller som stående mellem 2 ankre og 
flagbøjer som tidligere anført.

BØJELINEN

Bøjelinen skal som udgangspunkt være ca. 2 
gange vanddybden for ikke at trække flagbøjen 
under i kraftig strøm. Det er meget vigtigt, at det 
sikres, at bøjelinen ikke flyder i overfladen, hvis 
der anvendes tov, der flyder. Dette vil øge risikoen 
for, at andre fartøjer i området sejler flagbøjerne 
af. Flydende tov til flagbøjen kan holdes under 
vandoverfladen ved at indflette synkeline ca. 1/3 
nede af bøjelinen i forhold til lines længde (se  
figur nedenfor). En bøjeline har typisk en dia- 
meter på 6-8 mm.

Desuden skal du, når du sætter dit redskab, være 
opmærksom på, at linen ikke er viklet sammen 
eller er slidt, så risikoen for tab forøges.     

AFSTANDSREGLER

Vær opmærksom på, at der gælder visse afstands-
regler for, hvor tæt man må sætte sine redskaber 
i forhold til andre redskaber, der allerede er sat. 
Der vil være en højere risiko for at få ødelagt eller 
miste sine redskaber, hvis redskaberne sættes for 
tæt. For garn, ruser og krogliner skal der være en  
afstand på 150 meter til pæleruser og erhvervs-
fisker-bundgarn. Indbyrdes skal de have en af-
stand på 50 meter. Garn skal holde en afstand på 
100 meter til lavvandslinje og sejlrende.

Overtrædelse af reglerne om afstand mellem 
faststående fiskeredskaber er undergivet privat 
påtale.

ANKERET

Hvis der fiskes i områder med 
mange sten, vil redskaberne typisk 
stå relativt fast, men hvis der fiskes på en glat 
havbund, vil strøm og bølger kunne få redskab-
erne til at flytte sig. Det er derfor vigtigt, at man 
sikrer sig, at redskaberne står fast på den glatte 
havbund ved at anvende et anker i hver ende 
eller vægtklodser af beton eller jern. Vægten 
af ankret eller klodserne afhænger i høj grad af 
området, som der fiskes i, men typisk vil 2-3 kilo 
være tilstrækkeligt til et fritidsfiskergarn.

BJÆRGNING AF REDSKABER

Hvis man skulle være så uheldigt at få begge 
sine flagbøjer sejlet ned, er det stadig muligt 
at bjærge sit redskab vha. et søgeanker, også 
kaldet et dræg. Det er vigtigt, at man holder 
bundkontakt samtidig med, at man sejler stille 
fremad. På sin GPS vil man kunne se, hvor 
redskabet står, og så vil en fremgangsmåde 
være at sejle vinkelret på redskabet og derved 
prøve at fange det igen, så det kan bjærges.

MELDEPLIGT VED MISTET REDSKAB 
Hvis du som erhvervsfisker er så uheldig at miste 
dit redskab til havs, er det vigtigt, at du forsøger at 
bjærge dette, hvis vejret tillader det. Hvis det ikke 
lykkedes at bjærge redskabet, så skal dette meldes 
til FiskeriMoniteringsCenteret (FMC) på 

72 18 56 09
Det forventes, at meldepligten vil blive 
udvidet til også at omfatte fritidsfiskere 
fra 1. juli 2021. Det betyder, at det også 
bliver lovpligtigt for fritidsfiskere at lave 
den nødvendige indberetning, hvis man 
taber et redskab. Dette lovforslag er dog 
endnu ikke vedtaget.

ANDEN 
LOVGIVNING  

Der kan være lokale 
reguleringer om krav til 
pingere og sættetider. 

Er du i tvivl om reglerne 
herfor, kan du kontakte 

Fiskeristyrelsen.



Materialet er udarbejdet 
med støtte fra

De seneste år har mistede redskaber og så-
kaldte spøgelsesnet fået større og større fokus  
i EU. 

Deres forekomst er dokumenteret i forskellig 
grad i danske farvande, og derfor er Danmarks 
Fiskeriforening PO, Dansk Amatørfisker- 
forening og Dansk Fritidsfiskerforbund gået 
sammen om at udarbejde gode råd og en sim-
pel vejledning til sætning af særligt garn og  
tejner, så vi sammen kan arbejde for at mini-
mere tab af fiskeredskaber. 

Nogle punkter i denne folder er gældende 
lovgivning, mens andet er gode råd og oplys-
ninger. Er noget uklart, kan man altid kontakte 
den ansvarlige styrelse.

VEJR

Det er vigtigt, at redskaber bjærges, hvis vejr- 
meldingen er meget dårlig. Der er en meget 
stor sandsynlighed for, at ens redskaber 
mistes, enten fordi de flytter sig eller ruller 
rundt og ødelægges i meget dårligt vejr. Red-
skaberne vil også være meget udsatte for 
at fyldes med drivende ålegræs eller tang i 
dårligt vejr. 

GPS-KOORDINATERNE

Det er meget vigtigt, at man kan finde sine 
redskaber igen, og her er en GPS uundværlig. 
Husk at få afsat GPS-positioner på alle dine 
redskaber, så de kan findes igen. Det er også 
vigtigt at undgå at sætte sine redskaber i sejl-
ruter, da der i disse områder vil være en meget 
stor risiko for, at ens bøjer bliver påsejlet af 
andre fartøjer.
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