Fiskeri i Utterslev Mose
For at fiske i mosen skal du anskaffe og medbringe følgende:
1) et medlemskort til SU
2) dit personlige fisketegn (gældende til hele landet)
3) en fangstrapport til opgørelse af dagens fangst

De ovennævnte kort og tegn anskaffes på følgende måde:
1) Et medlemskort til SU (Sjællandske Sports- & Lystfiskerforeningers
Samarbejdsudvalg) får du automatisk, når du melder dig ind i en
fiske-klub/forening, som er medlem af SU. Kun medlemmer af en af
disse klubber kan få kortet, der er en del af bagsiden på
medlemsbladet ”Fiskeren”.
2) Dit personlige fisketegn gældende til hele landet fås ved at indbetale
et beløb på et særligt grønt girokort, som ligger på posthusene.
Indbetalingen foretages til Fiskeridirektoratet og kvitteringen gælder
som fisketegn. (årskort: 125,- kr., ugekort: 90, - kr., dagkort: 30,- kr.).
Fisketegnet kan også købes via: www.fisketegn.dk.
Fisketegnet er lovpligtigt i hele landet både ved fiskeri i ferskvand og
i saltvand - når du er fyldt 18 år, men under 65 år.
3) Fangstrapporten fås via SU’s hjemmeside: www.fiskeren.dk.

Hvor og hvornår må du fiske:
Fiskeriet må finde sted fra 18 pladser, som hver er markeret med 2 hvide pæle. Dog
er der fiskeforbud ved alle pladser fra 1. marts - 30. april og tillige fra 1. maj - 30.
juni ved fiskepladserne vest for Hareskovvej.

Information:
Yderligere information om fiskeriet kan fås hos de klubber, som er nævnt på
bagsiden, eller hos Michael Street, tlf.: 2815 5201, e-mail: michael-street@email.dk.

Et udvalg af fiskeklubber/foreninger:
Husum/Tingbjerg Lystfiskerforening (HTL) Søborg Sportsfisker Klub (SSK)
tlf. 5125 0867
tlf. 39 66 64 40
www.geocities.com/htl_fisk
www.s-s-k.dk
Københavns Sportsfisker Klub (KSK)
tlf. 3253 5810

”Strandkarpen” Vanløse
tlf. 3672 4826
www.strandkarpen.dk

Rødovre Sportsfiskerklub
tlf. 4345 8594
www.rsf.dk

Ballerup Sportsfisker Klub
tlf. 4495 7080

Hvidovre Sports- og Lystfiskerforening
tlf. 3675 1315
www.hslf.dk

Valby Sportsfiskerklub
tlf. 3617 0481
www.valbysportsfiskerklub.dk

Andre foreninger kan ses på www.fiskeren.dk
Årskontingenter (2006): senior-medlemskab koster gennemsnitligt 400 kr./år
junior-medlem koster gennemsnitligt 200 kr./år
Men priserne varierer meget klubberne imellem.
Særlige muligheder for skoler og institutioner findes.

Hvorfor er det så besværligt at fiske i Utterslev Mose?
Betingelserne for at fiske lovligt i mosen kan synes besværlige. Men formålet er at
tilgodese lystfiskernes interesser uden at forstyrre fuglelivet.
Ved at begrænse fiskeriet tilstræbes samtidig at holde en sund balance mellem
rovfiskene og de øvrige fisk i Utterslev Mose.

Hvorledes føres der tilsyn med fiskeriet i Utterslev Mose?
Tilsyn med fiskeriet foretages af særlige fiskekontrollanter, som til enhver tid kan
kræve at se medlemskortet. Fiskeri uden besiddelse af kortet betragtes som tyvfiskeri
og vil blive politianmeldt.
Københavns Kommune
Vej & Park
Naturvejlederne
Njalsgade 13, 5. sal, 2300 København S
Tlf.: 33663485 / 33663484 / 33663483

