
Farum Lystfiskerforenings Gedde-premiere på Farum Sø 
 
Søndag den 1. maj 2016 kl. 0600-1200 

 

Dagens program 

 

Kl. 0600: 

Klubhuset FISKERHYTTEN åbner og byder på en kop kaffe. NB: Intet 
morgenbrød! 

 
Kl. 0630: 

Lodtrækningen om bådene starter.

 

Bemærk venligst: 

Deltagergebyr: Seniorer kr. 10,- / juniorer kr. 5,- 

Uledsagede juniorer placeres i båd med mindst én voksen. 

Kommer du alene må du forvente at dele båd med et andet medlem. 

Du kan ikke forvente at få en båd med dam.

 

Kl. 0700: 
Gedde-premieren starter. 

 
Fra kl. 0800 til kl. 1100 kan der indvejes på en dommerbåd på søen. 

Gedderne vil herefter straks kunne genudsættes. 
 

Der er ikke dam i alle både, medbring derfor opbevaring til agn og 

gedder. Foreningen har et antal keepsacks, som kan lånes på dagen. 
 

Der må anvendes ekkolod, valgfrit antal stænger og valgfrie agn. 
 

Alle regler for sejlads og fiskeri på Farum Sø skal overholdes. 
 

Kl. 1200: 
Gedde-premieren slutter og bådene skal være ved broen. 

 
Herefter rengøring af bådene. 

 
Kl. 1230: 

Slutindvejning finder sted. Herefter uddeling af præmier. 
 

Vi ser gerne at alle gedder genudsættes. 

 



Der er vandrepokaler til største senior- og junior-gedde. 
 

Der er gavekort til de 5 største gedder. 
 

Husk at du kan købe Fiskerings- og SU-nøgler i klubhuset. 
 

Bestyrelsen ønsker medlemmerne stram line. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Generelle regler for fiskeri på Farum Sø 

1) Lystfiskeri i Farum Sø fra søbred er tilladt for alle med gyldigt lystfiskertegn. Bredfiskeriet 

må dog ikke udøves ved vadning (brug af waders) og kun fra bred uden vegetation. 

 

2) Lystfiskeri i Farum Sø fra båd, og med gyldigt lystfiskertegn, kan udøves af: 

a) Lystfiskeriforpagternes medlemmer. 

b) Ejere af ejendomme med tinglyst ret til fiskeri i Farum Sø 

c) Personer, der ved bådudlejningen indløser et fiskekort. 

d) Skov- og Naturstyrelsen i forbindelse med formidlingsaktiviteter. 

 

3) Personer under 18 år og personer, der har ret til at oppebære folkepension, er undtaget fra 

kravet om lystfiskertegn. 

 

4) Det erhvervsmæssige fiskeri er forbeholdt Skov- og Naturstyrelsens fiskeriforpagter. 

 

5) Lystfiskeri er tilladt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love og 

bekendtgørelser, dog med de nedennævnte begrænsninger. 

 

6) Der må ikke fiskes ål. 

 

7) Der må anvendes de typiske lystfiskerimetoder- og redskaber til flue-, spinne-, pirke- og 

medefiskeri, men ikke langlinefiskeri. 

 

8) Der må ikke anvendes harpun, lyster eller selvfangende redskaber af nogen art, således 

hverken krebse- og åleruser, åleliner, net eller lignende, dog kan sænkenet anvendes til 

fangst af agnfisk. 

 

9) Forfodring er ikke tilladt. 

 

10) Der må ikke anvendes fiskegrej af bly. 

 

11) Af hensyn til smitterisiko og uønsket spredning af fiskearter, må der kun anvendes agnfisk 

eller rogn, der stammer fra Mølleåsystemet. 



Færdsel og ordensregler for Farum Sø 

§ 2. Bestemmelserne i bekendtgørelsen gælder for Farum Sø. Sejladsområdet afgrænses af 

Hestetangsåens indløb i Farum Sø og Fiskebækkens udløb i Furesøen. 

§ 3. Færdsel med kanoer og kajakker kortere end 7 m er tilladt for bredejere i Farum Sø og 

Furesø uden særlig tilladelse samt medlemmer af en organiseret kano- eller kajakklub i 

hovedstadsområdet. De enkelte klubber skal forinden have indgået en aftale med Skov- og 

Naturstyrelsen. Medlemmer skal på forlangende af Skov- og Naturstyrelsens repræsentant 

kunne fremvise gyldigt legitimationskort udstedt af klubben. 

Stk. 2. Anden færdsel og sejlads kræver tilladelse af Skov- og Naturstyrelsen. 

Stk. 3. Der må gøres landgang på landgangsstederne, der er markeret ved skiltning. 

Stk. 4. Dykning med flasker er ikke tilladt. 

§ 4. Udlejning af fartøjer samt erhvervsmæssig personbefordring på søen må ikke drives 

uden tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen. 

Stk. 2. Der må ikke sejles med bådudlejningens og lystfiskeriforpagternes både fra ½ time 

efter solnedgang til ½ time før solopgang. 

Stk. 3. Reklame-, filmoptagelser og lignende kommercielle aktiviteter på Farum Sø må ikke 

finde sted uden tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen. 

Stk. 4. Det er ikke tilladt at afholde nogen form for konkurrencer eller stævner. De lokale 

fiskeklubbers interne fiskekonkurrencer er ikke omfattet af dette forbud. 

§ 5. Alle, der færdes på søen, skal optræde hensynsfuldt. 

Stk. 2. Færdsel på søen sker på eget ansvar. 

Stk. 3. Brug af musikinstrumenter, radio, højttalere eller lignende er forbudt. 

Stk. 4. Det er ikke tilladt at medtage skydevåben, forstyrre dyrelivet, indsamle planter, 

færdes i siv- og rørbevoksninger eller bevoksninger af åkander. 

Stk. 5. Al jagt på Farum Sø er forbudt. 

Stk. 6. Der må ikke efterlades affald i eller ved søen. 

Stk. 7. Udlægning af bøjer og lignende kan kun ske efter tilladelse fra Skov- og 

Naturstyrelsen. 

Stk. 8. Alle, der færdes på søen, skal rette sig efter de anvisninger, der gives af Skov- og 

Naturstyrelsens repræsentant. 


