Reglement for fiskeri i I/S Vallensbæk Mose
Tueholm Sø & Vallensbæk Sø
08-05-2015
1. Lystfiskeri er tilladt for alle med gyldigt dagkort samt medlemmer af Vestegnens
Sportsfiskersammenslutning (VSS) Dagkort/medlemskort skal fremvises på forlangende.
Personer uden dagkort/medlemskort bortvises.
Børn der ikke er fyldt 15 år må dog fiske gratis. Dokumentation for alder kræves.
2. For personer der er fyldt 18 år, men ikke 65 år, kræves det, at man også har erhvervet Statens
fisketegn. Manglende statsligt fisketegn medfører anmeldelse til fiskerikontrollen.
3. Der må højst fiskes med to stænger pr. dagkort.
4. Mindstemål, størstemål og fredninger skal respekteres.
5. Der må ikke fiskes fra de anlagte bådebroer, gangbroer samt bolværket i den østlige ende af
Vallensbæk Sø, og der må heller ikke fiskes i de tilstødende vandløb.
6. Vadefiskeri, fiskeri fra øer, samt fiskeri fra båd, flåde eller lignende er forbudt, ligesom etablering
af fast standplads (brædder, græstørv mv.) ikke tillades.
7. Fiskeri langs den sydlige søbred af Vallensbæk Sø er ikke tilladt, når der afholdes vandskistævner
på banen længst væk fra motorvejen.
8. Græskarper og almindelig karpe er fredede og må ikke opbevares, men skal ved fangst omgående
genudsættes.
9. Der må ikke graves efter orm i området.
10. Ved medefiskeri må der ikke anvendes brød som agn.
11. Udlægning af åleline (to el. flere kroge) må ikke finde sted.
12. Isfiskeri må ikke finde sted.
13. Der henvises i øvrigt til de opslåede ordensregler for området, hvorefter det bl.a. ikke er tilladt
at tænde åben ild uden for de fast anlagte grillpladser, eller at campere eller at medtage løse hunde.
14. Overtrædelse af reglementet vil bevirke øjeblikkelig inddragelse af dagkortet.

Mindstemål og maks. Antal pr. dag:
Gedde: Mindstemål er 60 cm, og også gedder over 70 cm skal genudsættes.
Maksimalt to gedder pr. dag.
Aborre: over 25 cm skal genudsættes.
Ål: 45 cm.
Græskarper og andre karper er fredede.

