
 

UDKAST 

Bekendtgørelse om stoprist eller spærrenet i 

fiskeredskaber i visse salte vande  

 

I medfør af § 32, stk. 1 og § 130, stk. 2 i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. 

lovbekendtgørelse nr. 261 af 21. marts 2019, fastsættes:  

Anvendelsesområde  

§ 1. Bekendtgørelsen gælder alle kyststrækninger i salte vande inden for en afstand af 500 meter fra 

kysten (lavvandslinjen), inkl. fjorde, nor, bugter og vige samt øer beliggende heri. 

Stk. 2. Uanset stk. 1, gælder bekendtgørelsen ikke i følgende områder: 

1) Kyststrækninger langs Sjællands østkyst fra Hundested Havn i nord (55°57'54.65"N, 

11°50'31.47"E) til Faxe Ladeplads Havn i syd (55°12'40.82"N, 12°10'4.07"E). 

2) Kyststrækninger langs Læsø, Anholt, Ærø, Langeland, Samsø og Bornholm.  

Stoprist eller spærrenet  

§ 2. I alle fiskeredskaber, hvori der anvendes ruser, skal der være anbragt et spærrenet eller en stoprist, 

der skal fastgøres tætsluttende med kalv eller bøjle, og være udformet som følger: 

  



1) Spærrenet skal være anbragt i rusens forreste bøjle, idet nettets maskevidde højst må være 75 

mm halvmaske (knude til knude), jf. bilag 1.  

2) Stopristen skal være af stål eller andet materiale godkendt af Fiskeristyrelsen og være monteret i 

forreste kalv med en ramme, stor 170 x 170 mm, og med et kryds, således at sidelængden i det 

enkelte hul i krydset ikke overstiger 85 mm, jf. bilag 2.  

3) Til fiskeri efter fladfisk må der anvendes en type stoprist som angivet i bilag 3. Stopristen skal 

være af stål eller andet materiale godkendt af Fiskeristyrelsen og skal have de mål og den 

konstruktion, som fremgår af bilag 3. Ved montering af denne type stoprist skal risten placeres 

med det 40 mm høje hul nederst og vandret.  

Straffebestemmelser og ikrafttræden  

§ 3. Med bøde straffes den, der overtræder eller forsøger at overtræde § 2.  

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. 

kapitel. 

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022. 

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 674 af 8. juli 1996 om stoprist eller spærrenet i fiskeredskaber i visse salte 

vande ophæves. Udstedte tilladelser og dispensationer i henhold til § 3 bekendtgørelse nr. 674 af 8. juli 

1996 om stopnet eller spærrenet i fiskeredskaber i visse salte vande er gældende til og med den 31. 

december 2022. 

Stk. 3. Følgende bestemmelser ophæves den 1. juli 2022: 

1) § 10 i bekendtgørelse nr. 1420 af 12. december 2013 om særlige fiskeriregler og fredningsbælter 

i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb,  



2) § 12 i bekendtgørelse nr. 1481 af 12. december 2019 om fredningsbælter ved Fyn, inkl. de 

sydfynske øer (Ærø og Langeland),  

3) § 1, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1413 af 23. juni 2021 om fiskeri og fredningsbælter omkring 

Sjælland,  

4) § 5, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1224 af 7. juni 2021 om fiskeri og fredningsbælter omkring 

Lolland, Falster og Møn,   

5) § 5 i bekendtgørelse nr. 898 af 25. september 2009 om særlige regler for fiskeri i Horsens 

Nørrestrand og Stensballesund, og 

6) § 3, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 203 af 12. april 2002 om fiskeriet i Ferring Sø mv. 

 

 



Bilag 1. Spærrenet 

 

 

 

 

Bilag 2. Stoprist 

 

 

 



Bilag 3. Stoprist til fiskeri efter fladfisk (ikke målfast skitse). 

Mål: (b) 170 x (h) 160 mm.  

Inddelt i 5 felter på henholdsvis 1 felt 170 x 40 mm og 4 ens felter 85 x 60 mm. 

 

 

 

 


