
 

Danske fredninger og mindstemål
for fisk og krebsdyr i saltvand 
(fiskeriterritoriet) 
 

 

 

Opdateret september 2020 

I de gule og røde områder er rekreativt fiskeri efter torsk omfattet af særlige regler. 
Reglerne er beskrevet i tabellen på side 4 og 5. 
 
Har du yderligere spørgsmål vedrørende gældende regler for 
lyst- eller fritidsfiskeri, er du velkommen til at kontakte 
Fiskeristyrelsens fiskerikontrol på 
tlf.nr.: +45 7218 5600 

Du kan også finde opdateret information på vores hjemmeside: 
www.fiskeristyrelsen.dk  

Vi har bemandede lokalafdelinger i Frederikshavn, Nykøbing Mors, 
Randers, Hvide Sande, Kolding, Ringsted og Rønne. 

I Danmark er der fredningsbælter næsten overalt, hvor åer og bække løber ud i saltvand 
(fiskeriterritoriet) 
 

Fredningsbælterne er som hovedregel 500 m i radius. 
I fredningsbælterne er alt fiskeri forbudt. 
 

Røde fredningsbælter betyder fiskeri forbudt hele året. 
Blå fredningsbælter betyder fiskeri forbudt fra og med 16/9 til og med 15/3. 
 

Alle Danmarks fredningsbælter kan ses på:  
www.fiskeristyrelsen.dk/lyst-og-fritidsfiskeri/fredningsbaelter-og-saerlige-lokale-regler/ 

  

Radius:  500 meter 

 Snæbel   
Coregonus oxyrinchus 
 

Kendetegn: 
Nært beslægtet med helt. 
Snæblen har en spids snude. 
1 rygfinne og 1 fedtfinne før halen. 

 
 

Fredning – Total fredet 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

 

Denne folder forældes med tiden. 
Det er dit ansvar, at være orienteret om ændringer i lovgivningen! 

Nyeste mindstemål og fredningstider finder du her: 
www.fiskeristyrelsen.dk  
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    Hvilling  
Merlangius merlangus  
  

Mindstemål:  
Nordsøen, Limfjorden,  
N
 

issum og Ringkøbing Fjord: 27 cm 
S
 

kagerrak og Kattegat:  23 cm 
 

Kendetegn:  
 

3 rygfinner og 2 gatfinner. Overbid. Mangler skægtråd. Sort plet     

F
  

 
hvor brystfinnen fæstner. redning - ingen 

    Kuller  
Melanogrammus aeglefinus  
  

Mindstemål:  
Nordsøen, Limfjorden,  
 

Nissum og Ringkøbing Fjord:  30 cm 
S
 

kagerrak og Kattegat: m 
 

 27 c
Kendetegn:  

 

3 rygfinner og 2 gatfinner. Overbid. Lille skægtråd. Sort plet over 
F
  

redning - ingenbrystfinnen. Mørk sidelinje.  

    Torsk  
Gadus morhua  
  

Mindstemål:  
Nordsøen, Limfjorden,  
 

Nissum og Ringkøbing Fjord:  35 cm 
S
 

kagerrak og Kattegat:  30 cm 
 

Kendetegn: B
 

ælterne og Østersøen: 35 cm
 

3 rygfinner og 2 gatfinner. Overbid. Kraftig skægtråd. 
 

Lys sidelinje. Fiskeribegrænsning i 
Østersøen. Se årskalenderen 

    Lubbe/Lyssej  
Pollachius pollachius  
  

Mindstemål:  
Nordsøen, Limfjorden,  
 

Nissum og Ringkøbing Fjord:  30 cm
  

 

 

Kendetegn:  
  

3 rygfinner og 2 gatfinner. Kraftigt underbid. Ingen skægtråd. Mørk  

sidelinje der buer over brystfinnen. Fredning - ingen 

    Mørksej  
Pollachius virens  
  

Mindstemål:  
Nordsøen, Limfjorden,  
N
 

issum og Ringkøbing Fjord:  35 cm 
 

Kendetegn: 
 

Skagerrak og Kattegat:  30 cm 
 

 

 
3 rygfinner og 2 gatfinner. Kraftigt underbid. Ingen skægtråd hos  

Fredning - ingen 
voksne fisk. Lys sidelinje.  

 
 
 

  
Kendetegn: 
Overside brun, ru Skrubbe  

Platichthys flesus  

med få 
  

Mindstemål:  røde pletter.   
Store skrub- F

 

lensborg inderfjord:  25,5 cm 
ber har en 
spids torn ved Bælterne og Østersøen  

 

gattet. Underside u
  

nderområde 22-25: 23 cm   
hvid (kan have 

 
 

K
 

un fredning i Flensborg Fjordbrune pletter)  
  

Kendetegn: Rødtunge 
Aflang til oval facon 

 
Microstomus kitt   

og lille hoved.   

Tykke og lidt Intet mindstemål: 
te   

 
fremskud  
læber. Små   
skæl, virker glat.  

 Underside fra hvid 
 til spættet. 
F
 

redning - ingen 
  

(Hav)Bars  
Dicentrarchus labrax  
 

 
 

Mindstemål: 
Nordsøen, Limfjorden,  
N
 

issum og Ringkøbing Fjord 42 cm 

 

Skagerrak og Kattegat:  42 cm 
 

Kendetegn:  
 

2 rygfinner. Forreste finne med pigstråler.  
F
 

iskeribegrænsning i Sølvfarvet fisk med sort sidelinje. 
Nordsøen. Se årskalenderen 
  

Kendetegn: 

 Hummer  
2 kraftige klør H a  

 

omarus g mmarus  
og et markant Mindstemål:  
hårdt ryg- Nordsøen, Limfjorden, Nissum  

og Ringkøbing Fjord-  rygskjold: 8,7 cm skjold. Rogn 
er hæftet på 

 

Skagerrak og Kattegat 
 

 
rygskjold: 7,8 cm hummerens 
fuld længde: 22 cmunderside.  
   

 
 Bælterne og Østersøen  
Fredning se årskalender fuld længde: 21 cm   

Jomfruhummer  Nephrops norvegicus  
Kendetegn: 

 
Mindstemål:  

2 lange og slanke Nordsøen, Limfjorden, Nissum  
 og Ringkøbing Fjord  klør samt fuld længde: 8,5 cm 

et markant jomfruhummerhaler:  4,6 cm 
rygskjold. Rygskjoldslængde: 2,5 cm 
Farven er Skagerrak, Kattegat,  
oftest lys orange. Østersøen og Bælterne:  
 fuld længde: 10,5 cm 

jomfruhummerhaler: 5,9 cm Fredning - ingen 
rygskjoldslængde: 3,2 cm   
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 K    
endetegn:  

Overside brun, 
Rødspætte  
Pleuronectes platessa   glat med spredte   

røde pletter som Mindstemål:  
også findes Nordsøen, Limfjorden,  
på finnerne. Nissum og Ringkøbing Fjord,  

 

Skagerrak og Kattegat:  27 cm 
Underside hvid. B

    

ælterne og Østersøen:  25 cm 
 

Flensborg inderfjord:    26 cm 
 

 
Kun fredning i Flensborg Fjord  

  
K  

endetegn: Ising  
Sidelinjen er stærkt buet og Limanda limanda  
går over brystfinnen.   

Oversiden Intet mindstemål: 
f les  

 

 
ø glat, når  
man stryger  
med skællene  
og ru den  
modsatte vej.  

 

Underside hvid. Fredning - ingen 

    
Kendetegn: Søtunge  
Kaldes også Solea solea  
gråtunge.   

”Rygfinnen” Mindstemål:  
strækker sig helt Nordsøen, Limfjorden,  
frem foran Nissum og Ringkøbing Fjord:  24 cm 
øjnene. S

 

kagerrak og Kattegat:  24 cm 
 

Aflang krop.   
 

F
 

 
redning - ingen 

   
Kendetegn: Pighvar  
Sidelinjen er Scophthalmus maximus  
stærkt buet op   

over brystfinnen. Mindstemål:  
Oversiden har   
ingen skæl, men 

 

Bælterne, Østersøen: 30 cm 
mange benknuder. Flensborg inderfjord: 32,5 cm 

 

Stor mund med tænder.  
Underside hvid. Fredning se årskalender. 

Gælder kun erhvervsfiskeri 

   
Kendetegn: Slethvar  
Ligner Pighvarren Scophthalmus rhombus  
Oversiden har dog   

skæl og føles Mindstemål:  
glat. Stor mund 
med tænder.

 

B
 

  
 ælterne og Østersøen: 30 cm

 

 
Underside hvid  
og kan have  
mø  

 
rke pletter. 

Fredning - ingen 

   

Kulmule  
Merluccius merluccius   
  

Mindstemål:  
Nordsøen, Limfjorden,  
 

Nissum og Ringkøbing Fjord:  27 cm 
S
 

kagerrak og Kattegat: 
 

Kendetegn: 
 30 cm 

 
 

1 kort rygfinne og 1 lang ryg- og gatfinne som er lige lange. Svagt  
 

 
underbid. Ingen skægtråd. Sort mund og gæller. F

 

redning - ingen 

   

Havørred  
Salmo trutta  
  

Mindstemål:  
Alle farvande: 40 cm 
 

 

  
Kendetegn:  

Fedtfinne. Har en mere plump kropsform end laks. Mange runde  
pletter også under sidelinjen. Tyk halerod. 

 

Fredning se årskalender 

   

Laks  
Salmo salar  
  

Mindstemål:  
Alle farvande:  60 cm 
  

 

 
Kendetegn:  

Fedtfinne. Har slankere kropsform end havørreden.  
Få pletter under sidelinjen. Slank halerod. Fredning se årskalender  

   

Helt  
Coregonus lavaretur  
  

Mindstemål:  
Alle farvande  
(med undtagelse af  
Ringkøbing Fjord): 36 cm 

Kendetegn: 
 

 

1 rygfinne og en fedtfinne. Ringkøbing Fjord:  34 cm 
 

  

Lille mund med svagt overbid.        
Fredning se årskalender 

   

Makrel   
 Scomber scombrus   

 
  

Mindstemål:  
Nordsøen, Limfjorden,  
 

Nissum og Ringkøbing Fjord:  30 cm
Skagerrak K 20 cm 

 
 

K  

 og attegat:  

endetegn:  

Forreste rygfinne har pigstråler. Ved gattet en lille pig. Haleroden  
 

 
har 5 småfinner på ryg og bug. Fredning - ingen 
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    Aborre  
Perca fluviatilis  
  

Mindstemål:  
Nordsøen, Limfjorden,  
N
 

issum og Ringkøbing Fjord: 20 cm 

 

Skagerrak og Kattegat:  20 cm 
 

Kendetegn: 
    

B
  

ælterne og Østersøen:  20 cm
 

   2 rygfinner med pigstråler. Sort striber over ryggen. 
Ru og hårdt skin. Fredning - ingen 

   

S    ild  
Clupea harengus   
  

Mindstemål:  
Nordsøen, Limfjorden,  

 

 

Nissum og Ringkøbing Fjord:  20 cm 
Skagerrak og Kattegat: 18 cm 

 

 

Kendetegn:  
  

Bløde finner. 1 rygfinne. Har store skæl, som let falder af. 
F
  

redning - ingen Bugfinnen fæstner bag rygfinnens forkant.  

 

   

Gedde  
Esox lucius  
  Mindstemål:  

Nordsøen, Limfjorden,  
N
 

issum og Ringkøbing Fjord: 60 cm 
Skagerrak og Kattegat:  60 cm 

 

Kendetegn: B
 

      

ælterne og Østersøen:  60 cm  
 

 
1 rygfinne, som er placeret langt tilbage ved haleroden. Kraftigt 

Fredning se årskalenderen underbid. Munden fyldt med skarpe tænder  

   

Kendetegn: Gulål  
Anguilla anguillaÅlen findes i 3 former: glasål, blankål og   
  

gulål. Gulålen har gulfarvet bug. Mindstemål:  
Der er ingen fredningstider for ålen, men Nissum, Ringkøbing, Stadil og  

der er indført en del 
 

Roskilde fjorde samt Isefjord:  38 cm 
redskabsbegrænsninger.   

 

Alle øvrige farvande:  40 cm  
 

 
 
Fiskeribegrænsning i 
saltvand. Se årskalenderen 

 

 

  Røde felter = fredningstider Årskalender 
Alle anførte datoer i  Blå felter = ingen fredning Fisk og krebsdyr i saltvand med landsdækkende fredningstider skemaerne er inklusive 

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 
Farvet laks/         

havørred   Farvet laks/havørred Gedde 1. april – 15. maj Ål i saltvand. Erhvervsmæssigt og rekreativt        16. november til 15. januar 
fiskeri forbudt. 1. januar til 29. februar 2020.  

       Helt 1. nov. – 31. jan.   Helt 1. november – 31. januar 

Fisk og krebsdyr i saltvand lokale fredningstider 
Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 

Laks/Havørred i Vadehavet                     Erhvervsfiskeri i u.omr. 25 syd for 56⁰ 30’ N.      Laks / Havørred i Vadehavet 15. september - 28./29. februar 15. september - 28./29. februar Ingen pighvar ombord 1. juni til 31. juli 

Havørred i Nissum, Ringkøbing og Stadil Fjorde. Fredet hele året Havørred i Nissum, Ringkøbing og Stadil Fjorde. Fredet hele året 

Laks i Nissum, Ringkøbing og Stadil Fjorde samt Von Å og i vadehavet nord for Låningsvejen til Manø. Fredet hele året Laks i Nissum, Ringkøbing og Stadil Fjorde samt Von Å og i vadehavet nord for Låningsvejen til Manø. Fredet hele året 

Rognhummer i Limfjorden. Fredet hele året Rognhummer i Limfjorden. Fredet hele året 

Helt i Nissum Fjord 1. oktober - 31. marts       Helt i Nissum Fjord 1. oktober - 31. marts 

Helt i Ringkøbing og Stadil Fjorde                                           Helt i Ringkøbing og Stadil Fjorde                                               Hummer i Limfjorden 1. juli - 31. august.   1. november - 28./29. februar 1. november - 28./29. februar 
Farvet havørred i havet omkring Bornholm Farvet havørred er fredet i havet omkring Bornholm og Christiansø        og Christiansø. 16. sep. til 28./29. feb. (Ertholmene) fra 16.september til 28./29. februar 

Hunrødspætte Flensborg inderfjord. Rognsæk            længere end fiskens midte. 15. jan. til 15. mar. 
Ålekvabbe i Flensborg Hunskrubbe i Flensborg inderfjord.                                         Ålekvabbe i Flensborg inderfjord længere end 20 cm, samt drægtige       in.fjord 1. okt. til 31. jan. Fredet 1. marts til 15. maj ålekvabber, uanset størrelse er fredet 1. okt. til 31 jan. 

Særlige regler for rekreativt fiskeri efter havbars i farvandet IVb / Nordsøen 2020 (herunder Limfjorden, Nissum og Ringkøbing Fjord) 
Havbars i farvandet Havbars i farvandet IVB / Nordsøen (se Fiskeri efter havbars er kun tilladt med stang og snøre. Maks. 2 havbars med hjem pr. lystfisker pr. dag fra 1. marts til 30. november 2020. IVB / Nordsøen Kun forsiden) Kun catch and release-fiskeri tilladt catch and release. 

Særlige regler for rekreativt fiskeri efter torsk i Østersøen 2020 (Gule og røde felter refererer til områderne med samme farve på folderens forside) 
Fra 1. februar til 31. marts  Maks. 2 torsk  Resten af året må du maksimalt beholde 5 torsk om dagenmed hjem pr. fisker pr. dag 

 Alt fiskeri efter og hjemtagning af torsk er forbudt hele året.  
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