Kastellets Venner & Historiske Samling
Gammel Hovedvagt, Kastellet 1, DK-2100 København Ø
REGLER FOR FISKERI I KASTELLETS INDRE VOLDGRAV
Efter aftale med Kommandanten i Kastellet, kan medlemmerne af foreningen “Kastellets Venner & Historiske Samling”, gennem medlemskab af “Kastellets Fiskelaug”, meddeles tilladelse
til, at fiske i Kastellets indre voldgrav efter følgende regler:
1. Kun gyldigt fiskekort giver adgang til fiskeri i Kastellets Indre Voldgrav.
2. Fiskekortet er personligt og må ikke lånes ud. Familiemedlemmer under 15 år kan medtages.
3. Adgang sker kun ved henvendelse til Vagtkommandøren i Hovedvagten, første dør på
højre hånd, ved forevisning af fiskekortet samt anden personlig identifikation, f.eks. sygesikringsbevis eller lignende.
4. Fiskeri er tilladt fra solopgang til solnedgang.
5. Der må kun fiskes med stang og line. Net og flerkrogssystemer er ikke tilladt.
6. Al fiskeri foregår med kroge uden modhager.
7. Der må kun fiskes fra bermen (voldfoden), og ophold på bermen udover fiskeri er ikke
tilladt.
8. Der skal ryddes op efter endt fiskeri.
9. “Fejl” og “mangler” i terrænet meldes til Vagtkommandøren i Hovedvagten.
10. Alle anvisninger fra Vagten skal ubetinget efterkommes.
Lauget har besluttet at frede alle fiskearter med undtagelse af skalle, flire og brasen.
Alle fiskere skal udvise hensyn overfor alle arter og genudsætte dem, men for at give tydelige
retningslinier, så ingen er i tvivl om hensigtsmæssig adfærd og målet for en bæredygtig bestand, vil Lauget gerne fastslå:
1. Alle fredede fisk skal genudsættes - dette gælder også for skadede fisk.
2. Fangstkroge er forbudt og der skal medbringes knudeløse net. Disse net skal have en
minimumstørrelse på 170 cm i netrammen og 80 cm i netdybden. Skaftet på nettet skal
have en minimumslængde på 150 cm.
3. Der skal bruges en professionel afkrogningsmåtte, som altid skal bruges i våd tilstand.
4. Benyt en krogløser. Benyttes gabåbner skal denne være enten med kugle eller bue, således at fisken ikke skades i munden.
Bliver retningslinjerne for genudsætning ikke fulgt, inddrages fiskekortet.
Fiskekortet udstedes af foreningen “Kastellets Venner & Historiske Samling” 1 gang årligt og
kortet er kun gyldigt i det kalenderår, der er anført på kortet. Udover gældende fredningsregler er al fiskeri suspenderet i april måned, af hensyn til arternes reproduktion. I perioder kan
der desuden forekomme begrænsninger i fiskekortholders adgang til Kastellet og til Kastellets
indre voldgrav. Fiskeri er suspenderet i disse perioder. Vagten kan oplyse herom. Lauget lægger vægt på, at fiskekortholder udviser hensyn over for Kastellets, særlige flora, fauna og
vandmiljø.
Observeres ulovligt fiskeri på Kastellets ydervold ringes på telefon 114.
Nærværende regler er godkendt af Kommandanten i Kastellet til ikrafttræden 01 JAN
2018.
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