
Gids voor de 
Ierse sportvierij-

voorschriften



Overzicht
Ierland heeft, zoals alle andere landen, voorschriften voor wat betreft hoe, wanneer en waar 
sportvissers hun hobby uit mogen oefenen. Dit is noodzakelijk om visstanden te kunnen beheren en 
om deze te kunnen beschermen tegen illegale visserij. Deze korte gids heeft als doel om sportvissers 
een kort overzicht te geven van de belangrijkste reglementen die van invloed zijn op de verschillende 
hengelsportmethoden en/of vissoorten. De gids richt zich op de voorschriften voor de Ierse republiek, 
maar geeft ook informatie over waar je informatie kunt betrekken met betrekking tot reglementen in 
Noord-Ierland.
De gids is onderverdeeld in verschillende hengelsportmethoden omdat de reglementen doorgaans 
toegespitst zijn op die disciplines. Bovenaan elke pagina bevindt zich een tabel waarin de meest voor 
de hand liggende vragen, die een sportvisser mocht hebben, beantwoord worden. Vervolgens wordt er 
aanvullende, gedetailleerde informatie gegeven in de alinea’s eronder.
De informatie in deze gids is breed van opzet en het biedt je een algemeen overzicht van de 
belangrijkste reglementen voor het sportvissen, zodat je uit kunt zoeken wat je nodig hebt voordat je 
plannen maakt om ergens te gaan vissen. Het is niet mogelijk om alle onderwerpen te behandelen in 
deze compacte gids, we vragen je dan ook om onze website www.fishinginireland.info te bezoeken voor 
informatie over bepaalde viswateren en ook om ter plaatse te informeren voordat je gaat vissen (in een 
hengelsportzaak, bijvoorbeeld, of daar waar je je vergunning aanschaft). 
Reglementen voor het sportvissen veranderen voortdurend. Het is goed om de meest recente 
reglementen hier te controleren voordat je gaat vissen: https://fishinginireland.info/regulations/

Toegang
Je kunt in Ierland over het algemeen heel gemakkelijk gaan vissen, een groot deel van het sportvissen 
is vrij of wordt gecontroleerd door clubs die veelvuldig (dag)vergunningen uitgeven. In die gevallen 
waarin het vissen gecontroleerd wordt door clubs of privé-eigenaren, is het doorgaans mogelijk om 
aan het water te komen via een aantal duidelijk aangegeven toegangsplaatsen, die aangeduid worden 
wanneer je je vergunning aanschaft. In de andere gevallen, bijvoorbeeld wanneer het vissen gratis 
uitgeoefend kan worden, zul je het water misschien moeten benaderen via landbouwgrond en je 
zult dan toestemming moeten zien te krijgen van de eigenaar van de grond voordat je het land gaat 
betreden. De landeigenaren hebben niet altijd de visrechten voor de wateren die grenzen aan hun land 
en sportvissers dienen zich ervan te verzekeren dat ze de juiste vergunningen aangeschaft hebben 
voordat ze ergens gaan vissen. 

Algemene reglementen voor zoetwater
Er zijn een aantal voorschriften die gelden voor het vissen in alle zoetwater meren, rivieren & beken:

 � De enige legale methode om vis te vangen op het zoete water is met hengel en lijn.
 � Het is niet toegestaan om op enig moment met meer dan twee hengels te vissen.
 � Het is niet toegestaan om levende vis te gebruiken als aasvis.
 � Het is niet toegestaan levende blankvoorn uit een bepaald water te transporteren naar een ander 
water.

 � Verkeerd gehaakte vis (vis dus die niet in de bek gehaakt is) mag niet gedood worden en mag je niet 
in je bezit hebben.

 � Er mag niet gericht op paling gevist worden, vang je toch paling dan moet deze teruggezet worden 
in het water.

 � Op wateren die gesloten zijn voor het vissen op zalm of waar alleen volgens catch & release 
voorschriften op zalm gevist mag worden, mag er niet met wormen gevist worden en er mag hier 
alleen gevist worden op andere vissoorten met weerhaakloze enkele of dubbele haken.

Vissen op bruine forel

Staatsvergunning 
noodzakelijk? Nee Een staatsvergunning is niet noodzakelijk.

Plaatselijke vergunning 
noodzakelijk? Regelmatig Voor veel rivieren is een vergunning noodzakelijk, 

voor veel meren is geen vergunning noodzakelijk.

Open/gesloten seizoen? Ja Hangt van het viswater af.

Restricties voor het 
meenemen van vis? Ja Hangt van het viswater af.

Minimummaten van 
toepassing? Ja Hangt van het viswater af.

Restricties voor te gebruiken 
vismethoden? Ja Hangt van het viswater af.

Staatsvergunning: In Ierland hoef je geen staatsvergunning aan te schaffen om op bruine forel te 
vissen.
Vergunning: Het forelvissen op rivieren wordt doorgaans beheerd door lokale hengelsportverenigingen 
die de visrechten huren voor enkele kilometers aan rivier en die (dag)vergunningen uitgeven aan 
bezoekende sportvissers. Deze vergunningen kosten zelden meer dan 10 tot 20 euro en kunnen 
doorgaans aangeschaft worden in een plaatselijke winkel.
Het forelvissen op veel loughs, waaronder Lough Corrib, Mask, Conn, Cullin, Arrow, Allen, Ree en Derg, is 
vrij en je hebt hier geen vergunning nodig. 
Seizoenen: De start van het seizoen voor wilde bruine forel varieert van viswater tot viswater, maar 
de meeste openen tussen de data van 15 februari en 17 maart. De meeste viswateren worden weer 
gesloten op 30 september, er zijn enkele uitzonderingen waarbij het sluiten van het seizoen valt tussen 
de data van 15 september en 12 oktober. Hengelsportverenigingen kunnen hun eigen reglementen 
hebben voor wat betreft de opening en sluiting van het seizoen. 
Limieten voor het meenemen van vis: Veel viswateren hebben bepalingen voor wat betreft het 
meenemen van vis en deze variëren afhankelijk van het viswater. Inland Fisheries Ireland adviseert 
sportvissers om de duurzaamheid in acht te nemen en te vissen volgens de principes van Catch & 
Release.
Minimummaten: Voor vrijwel elke rivier en meer zijn er minimummaten vastgesteld voor bruine forel. 
Deze voorschriften kunnen variëren van water tot water en gedetailleerde informatie is beschikbaar op 
het gedeelte over het vissen op bruine forel op onze website: https://fishinginireland.info/trout/.
Vismethoden: Sommige hengelsportverenigingen hebben hun eigen reglementen voor wat betreft 
vismethoden, zo mag er soms alleen met de vliegenhengel en kunstvliegen gevist worden. Wanneer je 
een rivier bevist waarop niet op zalm of alleen catch & release op zalm gevist mag worden (zie boven), 
dan mag er op dit water niet met wormen gevist worden en mag je alleen gebruik maken van enkele of 
dubbele, weerhaakloze haken.
Reglementen voor het sportvissen veranderen voortdurend. Het is goed om de meest recente 
reglementen hier te controleren voordat je gaat vissen: https://fishinginireland.info/regulations/
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Staatsvergunning: Je moet een staatsvergunning in je bezit hebben bij het vissen op zalm. Bij de 
vergunning wordt een logboek geleverd plus merkjes voor wanneer je vis mee wilt nemen. Vergunningen 
zijn hier te koop: https://store.fishinginireland.info/

 � Elke zalm die je mee wilt nemen, moet voorzien worden van een merkje en het logboek dient 
overeenkomstig ingevuld te worden.

 � Alle zalmen die gevangen en weer teruggezet worden (inclusief ‘kelts’ (zalmen die afgepaaid zijn en 
terug op weg naar zee) en ‘baggots’ (vrouwtjeszalmen die -nog- geen kuit hebben kunnen afzetten), 
moeten eveneens in het logboek genoteerd worden.

 � Het is verboden om met de hengel gevangen zalm te verkopen.

In Ierland wordt er elk jaar een lijst met zalmwateren gepubliceerd, waarop aangegeven wordt welke 
wateren 1) bevist mogen worden, 2) gesloten zijn voor het sportvissen of 3) alleen volgens catch & 
release principes bevist mogen worden.  
Deze lijst is online beschikbaar en dient bekeken te worden alvorens je ergens gaat vissen: 
https://fishinginireland.info/salmon/salmonregs/

Vergunningen: Naast de staatsvergunning heb je voor de meeste zalmwateren ook een (dag)vergunning 
nodig om hier te mogen vissen. Deze vergunningen worden doorgaans ter plaatse bij het viswater 
verkocht.

Seizoenen: Het seizoen voor het vissen op zalm gaat op een handvol viswateren open op 1 januari, de 
overige wateren worden geopend op data in februari, maart, april en mei. Het seizoen voor het vissen op 
zalm sluit op 30 september. 

Limieten voor het meenemen van vis: Jaarlijks mag je maximaal 10 zalmen (of zeeforel langer dan 40 
cm) meenemen. Het maximaal mee te nemen aantal vissen is afhankelijk van de quota die vastgesteld 
zijn voor een rivier en haar zijrivieren.

Extra bepalingen voor wat betreft het maximum aantal van tien vissen dat meegenomen mag worden:
 � Dagelijks maximum aantal vissen - 1 januari tot 11 mei – Een totaal van een zalm (of zeeforel 
langer dan 40 cm) per dag (elk formaat, in totaal mogen er in deze periode drie vissen meegenomen 
worden). 

 � Dagelijks maximum aantal vissen – 12 mei tot 31 augustus – Drie zalmen (elk formaat) of zeeforel 
(langer dan 40 cm) per dag (behalve op die wateren waar een standaard dagvergunning voor het 
vissen van zalm van toepassing is, 1 vis). 

 � Dagelijks maximum aantal vissen – 1 september tot en met het einde van het seizoen: een zalm (elk 
formaat) of zeeforel (langer dan 40 cm) per dag.

Nadat het dagelijkse maximum aantal vissen bereikt is dat meegenomen mag worden, kunnen 
sportvissers door blijven vissen volgens het principe van catch en release, waarbij alleen enkele of 
dubbele, weerhaakloze haken gebruikt mogen worden; het vissen met wormen is niet toegestaan. 

Het doden en in bezit hebben van vis die buiten de bek gehaakt is, is verboden. 

Minimummaten: Er zijn geen minimummaten voor zalm.

Vismethoden & Andere Voorschriften:

Op viswateren waarop alleen volgens het catch en release principe gevist mag worden:
 � Het vissen met wormen is verboden.
 � Het is alleen toegestaan om te vissen met enkele of dubbele, weerhaakloze haken.
 � De vis moet voorzichtig behandeld worden en mag niet uit het water genomen worden voordat deze 
teruggezet wordt.

Hoewel het bovenstaande een breed overzicht geeft van de belangrijkste voorschriften, zijn 
er ook plaatselijke voorschriften die kunnen verschillen afhankelijk van welke rivier of welk 
meer je bevist. Sportvissers dienen plaatselijk te informeren welke reglementen van toepassing 
zijn en/of dienen informatie over een bepaald viswater te controleren op onze website onder: 
https://fishinginireland.info/salmon/.

Reglementen voor het sportvissen veranderen voortdurend. Het is goed om de meest recente 
reglementen hier te controleren voordat je gaat vissen: https://fishinginireland.info/regulations/

Vissen op zalm

Staatsvergunning 
noodzakelijk? Ja Een staatsvergunning is altijd noodzakelijk.

Plaatselijke vergunning 
noodzakelijk? Meestal Voor het vissen op zalm is doorgaans een 

plaatselijke vergunning nodig.

Open/gesloten seizoen? Ja Dit varieert afhankelijk van het viswater.

Restricties voor het 
meenemen van vis? Ja

Er mag geen vis meegenomen worden op C&R 
wateren. 1-3 per dag op viswateren waar vis 

meegenomen mag worden, met een maximum 
van 10 vissen per jaar. Zie tegenoverliggende deel 

voor details.

Minimummaten van 
toepassing? Nee Geen minimummaat.

Restricties voor te gebruiken 
vismethoden? Regelmatig Vaak zijn er plaatselijke beperkingen voor wat 

betreft vismethoden.
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Staatsvergunning: Je moet een staatsvergunning in je bezit hebben bij het vissen op zeeforel in Ierland. 
Bij de vergunning wordt een logboek geleverd plus merkjes voor wanneer je vis mee wilt nemen. 
Vergunningen zijn hier te koop: https://store.fishinginireland.info/

In Ierland wordt zeeforel met een lengte groter dan 40 cm op dezelfde manier behandeld in de 
reglementen als zalm:

 � Elke zeeforel langer dan 40 cm die je mee wilt nemen moet van een merkje voorzien worden, ook 
het logboek dient dienovereenkomstig ingevuld te worden.

 � Alle zeeforellen met een lengte groter dan 40 cm die gevangen en teruggezet zijn (inclusief kelts en 
baggots) dienen eveneens in het logboek genoteerd te worden.

 � Het is verboden om met de hengel gevangen zeeforel met een lengte groter dan 40 cm te verkopen.

In Ierland wordt er elk jaar een lijst met zeeforelwateren gepubliceerd, waarop aangegeven wordt welke 
wateren 1) bevist mogen worden, 2) gesloten zijn voor het sportvissen of 3) alleen volgens catch & 
release principes bevist mogen worden. Deze lijst is online beschikbaar en dient bekeken te worden 
alvorens je ergens gaat vissen: https://fishinginireland.info/salmon/salmonregs/

Vergunning: Naast de staatsvergunning is er voor het bevissen van zeeforelwateren in veel gevallen ook 
een dagvergunning noodzakelijk. Deze zijn doorgaans te koop in de nabijheid van het water dat je wilt 
bevissen.

Seizoenen: Het seizoen voor het vissen op zeeforel gaat op een handvol viswateren open op 1 januari, 
de overige wateren worden geopend op data in februari, maart, april en mei. Het seizoen voor het vissen 
op zeeforel sluit op de meeste wateren op 30 september, enkele blijven langer geopend, tot 12 oktober. 

Vissen op zeeforel Limieten voor het meenemen van vis: Jaarlijks mag je maximaal 10 zalmen (of zeeforel langer dan 40 
cm) meenemen. Het maximaal mee te nemen aantal vissen is afhankelijk van de quota die vastgesteld 
zijn voor een rivier en haar zijrivieren.

Nog enkele bepalingen voor wat betreft het maximum aantal vissen dat jaarlijks meegenomen mag 
worden door een sportvisser:

 � Dagelijks maximum aantal vissen - 1 januari tot 11 mei – Een totaal van een zalm (of zeeforel 
langer dan 40 cm) per dag (elk formaat, in totaal mogen er in deze periode drie vissen meegenomen 
worden). 

 � Dagelijks maximum aantal vissen – 12 mei tot 31 augustus – Drie zalmen (elk formaat) of zeeforel 
(langer dan 40 cm) per dag (behalve op die wateren waar een standaard dagvergunning voor het 
vissen van zalm van toepassing is, 1 vis). 

 � Dagelijks maximum aantal vissen – 1 september tot en met het einde van het seizoen: een zalm (elk 
formaat) of zeeforel (langer dan 40 cm) per dag.

 � Per dag mag je als sportvisser maximaal drie zeeforellen (minder dan 40 cm) mee nemen.

Nadat het dagelijkse maximum aantal vissen bereikt is dat meegenomen mag worden, kunnen 
sportvissers door blijven vissen volgens het principe van catch en release, waarbij alleen enkele of 
dubbele, weerhaakloze haken gebruikt mogen worden; het vissen met wormen is niet toegestaan. Het 
doden en in bezit hebben van vis die buiten de bek gehaakt is, is verboden. 

Minimummaten: Er zijn geen minimummaten voor zeeforel, maar elke zeeforel met een lengte boven 
de 40 cm die je mee wilt nemen, moet van een merkje voorzien worden en genoteerd worden in het 
logboek..

Vismethoden & Andere Voorschriften:

Op viswateren waarop alleen volgens het catch en release principe gevist mag worden:
 � Het vissen met wormen is verboden.
 � Het is alleen toegestaan om te vissen met enkele of dubbele, weerhaakloze haken.
 � De vis moet voorzichtig behandeld worden en mag niet uit het water genomen worden voordat deze 
teruggezet wordt.

In de volgende gebieden mogen geen zeeforellen gedood en meegenomen worden:
 � Galway, Connemara of Ballinakill Fisheries Districts inclusief de zee vanaf Hag’s Head in County 
Clare tot Clew Bay (en in alle wateren die in Clew Bay uitmonden), in het Bangor Fishery District ten 
zuiden van een lijn die getrokken wordt van oost naar west door Achill Head. 

 � Kerry District, in het gedeelte van de zee ten oosten van de lijn tussen Bolus Head en Lamb’s Head 
en alle wateren die hierin uitmonden (d.w.z. het gebied rond Waterville).

Hoewel het bovenstaande een breed overzicht geeft van de belangrijkste voorschriften, zijn 
er ook plaatselijke voorschriften die kunnen verschillen afhankelijk van welke rivier of welk 
meer je bevist. Sportvissers dienen plaatselijk te informeren welke reglementen van toepassing 
zijn en/of dienen informatie over een bepaald viswater te controleren op onze website onder: 
https://fishinginireland.info/salmon/

Reglementen voor het sportvissen veranderen voortdurend. Het is goed om de meest recente 
reglementen hier te controleren voordat je gaat vissen: https://fishinginireland.info/regulations/

Staatsvergunning 
noodzakelijk? Ja Een staatsvergunning is altijd noodzakelijk.

Plaatselijke vergunning 
noodzakelijk? Gewoonlijk

Voor de meeste wateren waar op zeeforel gevist 
kan worden is een plaatselijke vergunning 

noodzakelijk. 

Open/gesloten seizoen? Ja Hangt af van het viswater.

Restricties voor het 
meenemen van vis? Ja

1-3 zeeforellen met een lengte boven de 40 
cm per dag, met een maximum van 10 per 

jaar. Per dag mogen er maximaal 3 zeeforellen 
meegenomen worden (elk formaat). Zie 

tegenoverliggende deel voor details.

Minimummaten? Nee Geen minimummaat. 

Restricties voor te gebruiken 
vismethoden? Regelmatig Vaak gelden er lokaal beperkingen voor bepaalde 

vismethoden.

https://store.fishinginireland.info/
https://fishinginireland.info/salmon/salmonregs/
https://fishinginireland.info/salmon/
https://fishinginireland.info/regulations/


Staatsvergunning: Er is geen staatsvergunning noodzakelijk voor het vissen op witvis en baars.
Vergunning: Het vissen op witvis en baars is vrij in Ierland in vrijwel alle gevallen. Er zijn slechts enkele 
plaatsen waar een vergunning noodzakelijk is om op witvis en baars te mogen vissen. Dit is hoofdzakelijk in 
de volgende gebieden: 

 � Het gebied van de Midland Fisheries: https://fishinginireland.info/midland-permit/
 � Op de ESB fisheries: https://www.esb.ie/acting-responsibly/fisheries-2 en op enkele kleinere, lokaal 
beheerde meren.

Seizoenen: Er is geen gesloten seizoen voor het vissen op witvis en baars in Ierland, deze vissoorten mogen 
het gehele jaar door bevist worden.
Restricties voor mee te nemen vissen en formaten: Je mag slechts 4 witvissen of baarzen per dag 
meenemen. Deze vissen mogen een maximale lengte hebben van 25 cm tot de vork van de staart.
Vismethoden & Andere Reglementen:

 � Er mag niet gericht op paling gevist worden en de palingen die je eventueel vangt moeten 
teruggezet worden in het water.

 � Levende vis mag niet als aas gebruikt worden.
 � Witvis en baars mag niet verkocht worden.
 � Het is verboden om, voor welk doel dan ook, blankvoorn (Rutilus rutilus) over te zetten van het ene 
in een ander water.

 � Op sommige wateren, waar ook op zalm/zeeforel/bruine forel gevist wordt, kunnen er extra 
reglementen van toepassing zijn. Het kan bijvoorbeeld voorgeschreven worden dat je alleen gebruik 
mag maken van een enkele, weerhaakloze haak en bepaalde aassoorten (bijvoorbeeld wormen) 
mogen niet gebruikt worden. Je dient je ter plaatse op de hoogte te stellen van de geldende 
bepalingen voordat je gaat vissen.

Op onze website vind je hier meer informatie over het vissen op witvis en baars in Ierland:
https://fishinginireland.info/coarse/.
De voorschriften rondom het sportvissen veranderen vrijwel doorlopend. Check de laatste voorschriften 
hier voordat je gaat vissen: https://fishinginireland.info/regulations/

Vissen op snoek

Staatsvergunning: Er is geen staatsvergunning noodzakelijk voor het vissen op snoek.

Vergunning: Het vissen op snoek is over het algemeen vrij in Ierland. Er zijn enkele gebieden waar een 
vergunning noodzakelijk is om op snoek te mogen vissen. Dit is hoofdzakelijk in de volgende gebieden:

 � Het gebied van de Midland Fisheries: https://fishinginireland.info/midland-permit/
 � Op de ESB fisheries: https://www.esb.ie/acting-responsibly/fisheries-2 en op een klein aantal, lokaal 
beheerde meertjes. 

Seizoenen: Er is geen gesloten seizoen voor het vissen op snoek in Ierland, je kunt de vissoort het 
gehele jaar door bevissen.

Restricties voor het meenemen van vis: Je mag niet meer dan een snoek (kleiner dan 50 cm) meenemen 
of in je bezit hebben, evenmin mag je meer dan 0,75 kg aan gefileerde snoek bij je hebben.

Minimum-/maximummaten: Alle snoeken met een lengte groter dan 50 cm (tot aan de vork van de 
staart) dienen teruggezet te worden in het water.

Vismethoden & Andere Reglementen:

 � Er mag niet gevist worden met levende vis als aas.
 � Er mag niet met meer dan twee hengels tegelijkertijd gevist worden.
 � Je mag tijdens het vissen op snoek niet meer dan 12 voorns, andere witvis of baarzen als aas in 
voorraad hebben.

 � Wanneer je meer dan 4 voorns, andere witvis of baarzen in je bezit hebt, die je wilt gebruiken als aas 
voor het vissen op snoek, dan dien je: 
(a) de vis aangeschaft te hebben bij een lokale hengelsportzaak of leverancier van aas voor het 
vissen; 
(b) een kassabon van je aankoop hiervan bij je te hebben.

Je vindt meer informatie over het vissen op snoek in Ierland op onze website hier: 
https://fishinginireland.info/pike/

De voorschriften rondom het sportvissen veranderen vrijwel doorlopend. Check de laatste 
voorschriften hier voordat je gaat vissen: https://fishinginireland.info/regulations/

Vissen op witvis, baars en paling

Staatsvergunning 
noodzakelijk? Nee Een staatsvergunning is niet noodzakelijk.

Plaatselijke vergunning 
noodzakelijk? Zelden Een plaatselijke vergunning is slechts op een klein 

aantal wateren noodzakelijk.

Open/gesloten seizoen? Nee Snoek kan het gehele jaar door bevist worden.

Restricties voor het meenemen 
van vis? Ja 1 snoek per dag.

Minimum-/maximummaten? Ja Maximale lengte van 50 cm. 

Restricties voor wat betreft de 
vismethoden? Ja Diverse, zie onder.

Staatsvergunning 
noodzakelijk? Nee Een staatsvergunning is niet noodzakelijk.

Plaatselijke vergunning 
noodzakelijk? Zelden Een vergunning is slechts noodzakelijk op een 

klein aantal wateren. 

Open/gesloten seizoen? Nee Je kunt het gehele jaar door deze vissoorten 
bevissen.

Restricties voor het meenemen 
van vis? Ja 4 vissen per dag.

Minimum-/maximummaat?  
Limits Ja Maximum lengte van 25 cm (tot de vork van de 

staart).

Restricties voor wat betreft 
vismethoden? Ja Diverse, zie onder.
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Staatsvergunning 
noodzakelijk? Zelden Alleen wanneer er gevist wordt op zalm en zeeforel.

Plaatselijke vergunning 
noodzakelijk? Nee Een plaatselijke vergunning is niet noodzakelijk.

Open/gesloten seizoen? Zelden Alleen wanneer er gevist wordt op zalm en zeeforel.

Restricties op het meenemen 
van vis? Zelden Alleen voor zalm, zeeforel & zeebaars.

Minimum-/maximummaten? Zelden Alleen voor zalm, zeeforel & zeebaars.

Restricties op vismethoden? 
Restrictions Nee Er gelden beperkingen voor het slepend vissen.

Staatsvergunning 
noodzakelijk? Nee Een staatsvergunning is niet noodzakelijk.

Plaatselijke vergunning 
noodzakelijk? Nee Een plaatselijke vergunning is niet noodzakelijk.

Open/gesloten seizoen? Nee Dit kan verschillen van jaar tot jaar (zie onder).

Limieten voor het meenemen 
van vis? Ja Zie hieronder

Minimummaten? Ja Minimummaat van 42 cm.

Restricties voor vismethoden? Nee Er gelden geen restricties voor vismethoden.

Staatsvergunning/plaatselijke vergunningen: Een staatsvergunning is alleen noodzakelijk wanneer er 
gevist wordt op zeeforel (& zalm). Het vissen op zee is verder vrij in Ierland, er zijn geen vergunningen 
noodzakelijk.

Een speciale autorisatie is noodzakelijk om te mogen vissen op blauwvintonijn en dit wordt alleen 
toegekend aan een klein aantal charterbooteigenaren op een catch & release basis. Voor de rest is het 
verboden om op blauwvintonijn te vissen. 

Seizoenen: Er gelden open/gesloten seizoenen voor zalm en zeeforel. Er zijn geen open/gesloten 
seizoenen voor andere zeevissoorten.

Limieten voor de formaten en aantallen van mee te nemen vissen: Er gelden limieten voor wat betreft 
aantallen en formaten voor het meenemen van zalm, zeeforel en zeebaars. Bekijk de andere pagina’s in 
deze brochure voor relevante informatie. 

Vismethoden & Andere Reglementen: Haringhaai, gewone vleet, white skate, golfrog, doornhaai 
& zee-engel worden gezien als bedreigde vissoorten en dienen na de vangst weer zo snel mogelijk 
teruggezet te worden. Het is niet toegestaan om zonder speciale autorisatie slepend te vissen met 
materiaal dat geschikt is om blauwvintonijn mee te drillen.

Je vindt meer informatie over het zeevissen in Ierland op onze website hier:  
https://fishinginireland.info/sea/

De voorschriften rondom het sportvissen veranderen vrijwel doorlopend. Check de laatste 
voorschriften hier voordat je gaat vissen: https://fishinginireland.info/regulations/

De EU voert regelmatig beslissingen door over reglementen en restricties voor het vissen op zeebaars 
en de situatie is dan ook weinig constant. De reglementen kunnen jaarlijks en/of soms binnen korte tijd 
aangepast worden. Onderstaande informatie is slechts een indicatie van de mogelijke regelgeving die 
van toepassing kan zijn.

Staatsvergunning/vergunningen: Er zijn geen staatsvergunningen of andere vergunningen noodzakelijk 
voor het vissen op zeebaars.

Seizoenen: Er is op dit moment (herfst 2020) geen gesloten seizoen voor zeebaars, maar deze situatie 
kan van jaar tot jaar verschillen; controleer dit voordat je gaat vissen.

Limieten voor aantallen en formaten van vissen die meegenomen worden:

De limieten voor aantallen en formaten kunnen regelmatig veranderen en sommige perioden van het 
jaar kunnen alleen worden aangeduid als ‘catch & release’. Op dit moment (voorjaar 2021) geldt een 
minimale maatlimiet van 42 cm voor die periodes van het jaar waarin het toegestaan   is om een   bas te 
houden.

Je vindt meer informatie over het vissen op zeebaars in Ierland op onze website hier: 
https://fishinginireland.info/sea/bass.

De voorschriften rondom het sportvissen veranderen vrijwel doorlopend. Check de laatste 
voorschriften hier voordat je gaat vissen: https://fishinginireland.info/regulations/

Vissen op zee Vissen op zeebaars

https://fishinginireland.info/sea/
https://fishinginireland.info/regulations/
https://fishinginireland.info/sea/bass
https://fishinginireland.info/regulations/
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Veiligheid
Sportvissen is een activiteit die op en langs het water plaats vindt, met veranderende omstandigheden 
en gevaren die soms verborgen blijven. Verdrinking is een gevaar dat steeds op de loer ligt en je dient 
voor jezelf en je vismaten de grootste voorzichtigheid in acht te nemen.

 � Denk s.v.p. aan de volgende zaken wanneer je gaat vissen:
 � Draag een reddingsvest.
 � Volg het advies op van waarschuwingsborden, vergunningen en mededelingen.
 � Neem geen risico’s bij het wadend vissen of het vissen vanuit een boot, vanaf de oever of een 
zandbank.

 � Controleer de weerberichten en getijdentabellen voordat je op pad gaat.
 � Neem de tijd om het weer, het water en de omstandigheden rond de getijden te observeren tijdens 
het vissen.

 � Ga niet alleen vissen of laat iemand weten waar je gaat vissen.
 � Neem een volledig opgeladen mobiele telefoon mee in een waterdichte tas.
 � Draag geschikte kleding en schoeisel.

Voor een meer gedetailleerde gids voor de veiligheid tijdens het vissen ga je naar:  
www.fishinginireland.info/safety.htm.

Catch & Release
We hebben allemaal een verantwoordelijkheid om onze visserijen te beschermen en behouden, 
zodat er ook door toekomstige generaties nog van genoten kan worden. De meeste visserijen worden 
geconfronteerd met allerlei bedreigingen zoals vervuiling, het onttrekken van water en een illegale 
visserij, zaken die een negatieve impact hebben op de visbestanden. Om deze reden willen we alle 
sportvissers vragen om in overweging te nemen om ‘catch & release’ te praktiseren bij de meerderheid 
van de vissen die ze weten te vangen. Leg elke uitzonderlijk grote vis vast op een foto en zet deze 
vervolgens voorzichtig terug in het water. Denk er aan: #CPRsavesfish.

Laat Niets Achter
Houd je s.v.p. aan de zeven principes van ‘Leave No Trace Ireland’:

Plan je reis vooraf en bereid je goed voor; Reis en kampeer op duurzame oppervlakken; Ontdoe je 
van het afval op de juiste wijze; Laat achter wat je vindt; Minimaliseer de impact van kampvuur (wees 
voorzichtig met vuur); Respecteer de natuur; Houd rekening met andere bezoekers. 

Voertuigen dienen geparkeerd te worden op plaatsen die hiervoor bedoeld zijn en op zo’n manier dat ze 
geen obstakel vormen voor anderen.

Sportvissers dienen op verantwoordelijke en visvriendelijke wijze te vissen – 
gebruik waar mogelijk weerhaakloze haken, weeg je vangst niet maar onthaak deze 
in het water en laat ze direct weer zwemmen. 

2014

Ierland/Noord-Ierland
Het Ierse eiland bestaat uit twee verschillende landen: de Ierse Republiek (ook bekend als Eire of 
Southern Ireland) en Noord-Ierland, dat onderdeel uitmaakt van de UK. Het resultaat hiervan is dat er 
drie aparte agentschappen zijn die het vissen controleren op het Ierse eiland: Inland Fisheries Ireland 
(IFI) die het overgrote deel van het vissen in de Ierse Reupliek onder haar hoede heeft, het Department 
of Agriculture, Environment and Rural Affairs (DAERA) die het grootste deel van de visserij in Noord-
ierland beheert en de Loughs Agency, die het vissen op de watersystemen van de Foyle en Carlingford 
onder haar hoede heeft. Deze wateren zijn te vinden langs de grens van Noord-Ierland met de Ierse 
Republiek en zijn gemarkeerd op bijgaande kaart.

Deze brochure bevat alleen informatie betreffende het vissen in wateren die onder controle zijn bij 
de IFI in Ierland. Sportvissers die aan de slag willen in wateren die door de Loughs Agency of DAERA 
gecontroleerd worden vinden alle noodzakelijk informatie op de volgende websites:

DAERA: www.nidirect.gov.uk/information-and-services/outdoor-recreation-and-sport/angling
Loughs Agency: www.ufishireland.org

http://www.nidirect.gov.uk/information-and-services/outdoor-recreation-and-sport/angling
http://www.ufishireland.org


Bioveiligheid
Aquatische invasieve soorten en vispathogenen (ziekteverwekkers van biologische oorsprong) 
worden gemakkelijk getransporteerd van het ene naar het andere water op de visuitrusting, boten en 
beschermende kleding. Deze kunnen veel schade toebrengen aan bestaande bestanden aan vis, het 
aquatische milieu en de omgeving als geheel. We vragen sportvissers dan ook al hun materiaal grondig 
te inspecteren en schoon te maken voordat ze afreizen naar Ierland om te vissen.

Uitgebreide informatie over het tegengaan van invasieve soorten is te vinden op onze website onder: 
www.fisheriesireland.ie/Research/invasive-species.html.

Of op de website van Invasive Species Ireland:

http://invasivespeciesireland.com/cops/water-users/anglers/

Ontkenning
Er is alle moeite gestoken in het geven van accurate informatie bij het samenstellen van deze 
publicatie, de ermee samenhangende kaarten en webpagina’s. Inland Fisheries Ireland kan geen 
verantwoordelijkheid accepteren voor fouten of ontbrekende informatie in deze brochure. Sommige 
sportactiviteiten kunnen door de manier waarop ze beoefend worden gevaarlijk zijn en bepaalde risico’s 
inhouden. Het is aan te raden om je in die gevallen goed persoonlijk te verzekeren. Hoewel de meeste 
operators beschikken over verzekeringen voor publieke aansprakelijkheid, is het toch goed om altijd na 
te vragen bij een gegeven etablissement of operator over de mate waarin ze verzekerd zijn.

Erkenning
© Gepubliceerd door Inland Fisheries Ireland 2020: P/N: IFI/2020/1-0451 - 002 
Foto’s geleverd door: Jame Barry.

Deze brochure kan op verzoek ook op andere wijzen beschikbaar gemaakt worden. 

http://www.fisheriesireland.ie/Research/invasive-species.html
http://invasivespeciesireland.com/cops/water-users/anglers/



