Kolding Sportsfiskerforening
Ugekort Harte-Dons søerne
Der må fiskes i 7døgn fra startdag og tidspunkt
Husk at have din e-mail kvittering med på fiskeriet sammen med disse regler og kort

Fiskekortet er strengt personligt og skal forevises på forlangende. Der må kun benyttes de faste adgangsveje til og fra søerne.
Kortes indehaver er ansvarlig for de skader vedkommende og eventuelle ledsagere forvolder.
Parkering må kun finde sted på de anviste pladser.
Affald og lignende må ikke henkastes i naturen.
Kortet giver ret til at fiske med højst 3 stænger, hvoraf de 2 må anvendes til levende eller død agn.
Under fiskeriets udøvelse må fiskeren ikke forlade sit grej i længere tid ad gangen. En fiskeplads må ikke beslaglægges ved hjælp
af efterladt fiskegrej.
Der må ikke sejles på søerne hverken med båd, flyderinge eller lignende.
Karpefiskeri er tilladt. Karper skal genudsættes..
Åleliner og ruser må ikke udlægges. Camping og brug af åben ild er streng forbudt.
Ål er totalfredet.
Ørreder er fredet i perioden 16. november – 15. januar.
Søerne er totalfredet i april. I maj er sandart fredet.
I søerne gælder følgende mindstemål: Gedder 700 mm, sandart 500 mm og ørreder 400 mm.
Max. fangst pr dag er 3 stk. gedder.
Overtrædelse medfører øjeblikkelig bortvisning og i grove tilfælde politianmeldelse.
Die Karte ist streng persönlich und muss immer mit Ausweis vorgezeigt werden können.
Parken ist nur auf P-plätze erlaubt.
Camping ist nicht gestattet, und offenes Feuer darf nicht angezündet werden.
Abfälle müssen unbedingt mitgenommen werden
Man darf nur mit Angelruten (höchsten drei, davon nur zwei mit lebender oder toten Köderfisch).
Durch die Fischerei darf man nicht die Fischgeräte für längere Zeit verlassen.
Segeln, rudern und Schwimmgürtel auf den See ist nicht erlaubt.
Ahl schnüren und Fischreusen dürfen nicht ausgelegt werden.
Ahl ist total Schutz gestellt
Karpfen Fischerei zugelassen. Karpfen zollt zurück in Waser gebeten.
Der Hecht muss mindestens 70 cm sein und ist im April unter Schutz gestellt. Maximal 3 Hechte pro Tag dürfen geangelt werden.
Der Zander muss mindestens 50 cm sein und ist im Mai unter Schutz gestellt.
Forellen sind vom 16. November bis 15. Januar unter Schutz gestellt(beide Tage incl.). Forellen mindestens 40 cm.
Übertretung von obenstehenden Bestimmungen wird augenblickliche Verweisung zur Folge haben.



Nørresø





1. Langsiden
2. Lagunen
3. Åkanderne



Søndersø & Søndermose











1. Kontoret
2. Sommerhuset
3. Tyskerplads
4. Busholm
5. T-krydset
6. Grisen
7. Kvierne
8. Soldaterbroen
9. Langsiden



Stallerup Sø








1. Hestehullet også kaldet beach
2. Stranden efter beach
3. Bull´s corner
4. Tyren
5. Den sure dame
6. Åkanderne



Ferup Søerne



Påby Sø

