REGLEMENTEN 2013

regelgeving)

Zie “Guide de la Pêche
2013”, of neem contact
op met Federatie van de
Lot voor nadere informatie. (Attentie: voor vismeren geldt speciale

Opening en sluiting van het visseizoen per categorie
1e categorie
Bruine beekforel – omble de fontaine
– goujon : geopend van 9 maart t/m 15
september
Vlagzalm : geopend van 18 mei t/m 15
september
Paling : geopend van 1 mei t/m 30 september
2e categorie
Bruine beekforel – omble de fontaine: geopend van 9 maart t/m 15 september
Regenboogforel : seizoen open het
gehele jaar m.u.v. le lac du Tolerme,
de rivier de Dordogne, de Cère en de
Lot (geopend van 9 maart t/m 15
september)
Snoek, snoekbaars, black-bass en
baars: geopend van 1 t/m 27 januari
en van 1 mei t/m 31 december
Vlagzalm: geopend van 18 mei t/m 31
december
Zalm, zeeforel, elft: verboden te
vissen
Paling : geopend van 1 mei t/m 30

september (nachtvissen verboden)
Beeklampei: verboden op en mee te
vissen
Vissen is toegestaan een half uur
voor zonsopgang tot een half uur na
zonsondergang.
Nachtkarpervissen toegestaan overdag alsmede s’nachts het gehele
jaar:
langs de rivier de Lot (tussen Caillac
en Soturac), 1 locatie langs de
Dordorgne rivier (Cieurac) ,
Commune de Cahors, 4 vismeren
(Catus, Gramat, Vayrac en Laval de
Cère)
Nachtvissen is langs het water toegestaan. Gebruik maken van een boot
is niet toegestaan. Gebruik van blinkers en kunstaas is niet toegestaan.
Iedere visser dient zich zichtbaar te
maken door middel van licht.

Prijzen en voorwaarden visaktes 2013
Volwassenen € 69,00 (geldig in 1 departement)
Vissen met 4 hengels in de 2e categorie
Vissen met 1 hengel in de 1e categorie
Toegestaan: werphengels, kunstvlieg, buldo,
levend of dode aas, enz.
Vissen op rivierkreeft
Vissen op kikkers
Nachtkarpervissen
Volwassen visakte in meerdere departementen van Frankrijk € 89,00
Als boven, geldig in 73 departementen (zie
kaart)
Damesvisakte € 30,00
Als boven “volwassenen”
Vissen met 1 hengel geldig in 73
departementen
Jongerenvisakte € 20,00 (kinderen van 12 – 18 jaar)
Als boven “volwassenen” geldig in 73 departementen (zie kaart)
Kindervisakte € 5,00 (kinderen onder 12 jaar)
Als boven “volwassenen” geldig in 73 departementen (zie kaart)
Dagkaart € 10,00 Het gehele jaar verkrijgbaar
1 dag geldig
Het gehele jaar verkrijgbaar
Zie boven ‘volwassenen’
Alleen geldig voor het departement de Lot
Vakantie visakte € 30,00
Geldig 7 aaneengesloten dagen
Het gehele jaar verkrijgbaar
Geldig in 73 departementen

Supplement “73 departementen zegel” € 25,00
Alleen verkrijgbaar in combinatie met volwassenenvisakte
Belangrijk
De visakte is strikt persoonlijk. Hij mag niet uitgeleend en of verkocht
worden aan derden. Iedereen in het bezit van een visakte mag vissen met
een hengel in de rivier de lot en de rivier de Dordogne in het departement
de Lot.
Een visser die niet in het bezit is van een geldig visakte kan bekeurd worden.
Bescherming van de forel
➢ Gebruik van maden en andere dipterous larven is in de 1e categorie
verboden
➢ Het in het departement de Lot, in de rivier de Dordogne en de Cére in
de 2e categorie is het verboden een voerplek te creëren met maden of
kunstaas.
Bescherming van de snoek
Wanneer het seizoen van het vissen op snoek is gesloten in de 2e categorie, mag men niet vissen met levend, dode of kunstmatige aas, waarmee
de mogelijkheid bestaat snoek te vangen.
Toegestane vangst per dag per visser
➢ 10 salmoniden (bruine beekforel, regenboogforel, omble de fontain,
harder)
➢ 6 roofvissen (snoek, snoekbaars, black-bass)
“PARCOURS DECOUVERT & PARCOURS FAMILLE »
5 zalmachtigen (bruine beekforel, regenboogforel, saumon de fontaine
Specifiek voor Plans d’eau geldt :
Comiac: 8 forellen per dag
Cassagnes: No kill (black-bass, snoek, snoekbaars, baars) Vissen met levend aas het gehele jaar verboden. Vissen met kunstaas vanaf 1 mei.
Alvignac-Miers: No kill black-bass. Vissen met levend aas het gehele jaar
verboden. Vissen met kunstaas tot en met 15 juni verboden.
Minimale lengte:
Black-bass :30 cm, snoek: 60 cm, snoekbaars: 50 cm. behalve op de rivier
Tourmente, Ouysse, Cère, en de rivier de Célé. (black-bass 30 cm snoek:
50 cm, snoekbaars: 40 cm) bruine beekforel: 20, 23 of 25 cm, regenboogforel; 20 cm, vlagzalm: 30 cm elft: 30 cm, omble de fontaine: 23cm

Specifiek voor Plans d’eau geldt :
Snoek: 60cm, snoekbaars in alle meren en plan d’eau van de 2e categorie:
50cm
Rivier de Dordogne en de rivier de Lot
Snoek: 60 cm en snoekbaars: 50
cm
Uitzonderingen:
Alvignac-Miers: No kill
black-bass.
Cassagnes: No kill (blackbass, snoek, snoekbaars,
baars). Alle vissen dienen te
worden teruggezet.
Minimale lengte van de bruine
beekforel in het department van de Lot:
Afhankelijk van de locatie is de minimale lengte van de bruine beekforel
20 cm, beken van de Cère, la Bave, Le Célé, Drauzou, l’Ouysse en
stroomopwaarts van de gouffre du Thémines, le Francès en stroomopwaarts en stroomafwaarts van het plan d’eau van Lacapelle Marival. 25 cm
geldt voor de rivier de Dordogne, 23 cm voor alle andere beken en
stromen of plan d’eau van de 1e of 2e categorie.

Vissen op rivierkreeft:

Vissen op ‘pieds rouges, torrents, pieds blancs’ en ‘pattes greles’ zijn verboden in 1e en 2e categorie
Vissen op exotische rivierkreeft (Amerikaanse, Signal, Californische en
Louisiannse):
Vissen toegestaan met 6 kreeftennetten
Terugzetten en of uitzetten in open water is VERBODEN
1e categorie: seizoen open van 9 maart t/m 15 september
Vissen toegestaan met 6 kreeftennetten, BEHALVE op de volgende rivieren en beken: La Bave (Cayla uitgezonderd), Le Drauzou, de beek Pont de
Mol, La Burlande, le Sibergues en zijrivieren, le Bervezou en zijrivieren en
stroomopwaarts van Gouffre des Cloches, le ruisseau Noir en zijrivieren.
Le Francès en zijrivieren en stroomopwaarts naar de plan d’eau van
Lacapelle-Marival, La Séoune en zijrivieren, Le Landou en zijrivieren, de
zijrivieren van de Vers en La Sagne.
2e categorie: seizoen het gehele jaar open

Visgids van de Lot

Visstek voor minder validen:
De Federatie beschikt over aangepaste visplekken voor minder validen. In de gids staan
deze plaatsen vermeld.
“Accueil Qualité Pêche”
Een keurmerk voor accommodaties
op steenworp afstand van toegankelijk en rijke visstekken.

Deze accommodaties voldoen aan:
- Locatie op minder dan 500 m van visplaats
- Accommodatie het visseizoen geopend
- Hulp en advies bij vissen
- Visaktes verkrijgbaar
- Ruimte om uw visuitrusting en levend aas
onder te
brengen … of hulp bij huur van een vissersboot…

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact
opnemen met de Federatie van de Lot
of kijk op de site PECHELOT.COM
Tel: 05.65.35.50.22 of
Toerisme Lot tel: 05.65.35.07.09

