
KUNSTAASVISSEN 
IN IERLAND



INTRODUCTIE
Ierland staat al lang bekend als een van de belangrijkste sportvisbestemmingen binnen Europa 
en al tientallen jaren maken sportvissers van alle leeftijden en met diverse vaardigheden een 
jaarlijkse pelgrimstocht naar Ierland op zoek naar wilde vissen op wilde plaatsen. Dus, wat 
maakt het vissen in Ierland zo goed? Wel, als eerste hebben we de beschikking over veel water, 
met enkele duizenden meren (of loughs), 70.000 kilometer aan rivieren en beken en met ruim 
3000 kilometer aan bevisbare kustlijn. Verder uit de kust strekt er zich een continentaal plat uit 
tot bijna 400 kilometer vanaf de kustlijn in het westen en zuiden, wat een ondiep gebied rijk aan 
nutriënten betekent voor tal van vissoorten van het zoute water.

Het klimaat is een andere factor. Gesitueerd in de noordelijke Atlantische Oceaan en opgewarmd 
door de Golfstroom (een stroming met warm water afkomstig uit de Golf van Mexico), profiteert 
Ierland van een matig zeeklimaat dat ideaal is voor een brede mix aan warm en koud water 
zeevissoorten. De Golfstroom houdt onze wateren relatief warm in de winter, terwijl andere 
zeeën op dezelfde breedtegraad op hetzelfde moment onder het ijs zouden liggen. Verder 
landinwaarts betekenen milde, maar natte winters dat de wateren doorgaans ijsvrij blijven, de 
relatief koele zomers zorgen ervoor dat de vis actief blijft het gehele seizoen door; door de 
regelmatige regenbuien komen lage waterstanden ook maar zelden voor.
Geologie spreekt ook een woordje mee, een groot gedeelte van de Midlands en het middenwesten 
van Ierland bestaat uit een grote kalksteen plaat, van waar de meeste van onze rivieren en 
loughs hun water afvoeren. De kalksteen zorgt voor een hoge PH in het water, wat bijdraagt aan 
de productiviteit en zorgt voor een rijk gedekte tafel voor onze vissen.

Als laatste is de visdruk in Ierland over het algemeen erg laag, veel vissen zullen nooit een 
kunstvlieg, kunstaas of een van de natuurlijke aassoorten waarmee gevist wordt te zien krijgen. 
Het gaat echter niet alleen om het vissen, Ierland heeft ook een grote rijkdom aan natuurschoon 
en historie, die er om vragen ontdekt te worden wanneer je het vissen wilt onderbreken. Er 
zijn uitstekende restaurants en pubs te vinden, de meeste serveren zowel prima maaltijden als 
dranken, zo is er geen betere manier om te relaxen na een lange dag op het meer dan met een 
smakelijk avondeten en een of twee grote glazen bier…
Deze brochure bevat enige basisinformatie om je op weg te helpen bij je kunstaas-visavontuur in 
Ierland. Er wordt een korte introductie gegeven van een aantal van de belangrijkste vissoorten 
waarop je je kunt richten, plus informatie over seizoenen, methoden, reglementen en andere 
nuttige informatie. Je vindt er ook links naar websites en social media, die je duidelijk maken wat 
Ierland te bieden heeft voor de kunstaasvisser.

VISSOORTEN  
Er zijn meerdere vissoorten die in Ierland gevangen kunnen worden door de kunstaasvisser, 
hieronder vind je een korte beschrijving van de belangrijkste vissoorten.
Snoek: Van alle vissoorten waarop door sportvissers gevist kan worden, is de Ierse snoek 
waarschijnlijk de belangrijkste vissoort die kunstaasvissers graag willen vangen. De Ierse snoeken 
staan bekend om hun vechterscapaciteiten en om een Ierse snoek acrobatisch te zien springen 
aan het eind van je lijn, is een van de grootste sensaties van het sportvissen. De Ierse snoek kan 
uitgroeien tot forse formaten (115 cm, ruim 15 kg zwaar) en komt wijdverspreid voor in de 
loughs, langzaam stromende rivieren en kanalen. Snoek kan gevangen worden met een brede 
selectie aan kunstaas, pluggen, lepels en spinners, maar ook getakelde dode aasvissen en de 
vissoort is een liefhebber van plantenrijke gedeelten van waaruit ze hun prooi kunnen overvallen. 
Een stalen onderlijn of goede kwaliteit fluorocarbon met een trekkracht van minstens 80 lb is 
een must bij het vissen op snoek, omdat hun scherpe tanden gemakkelijk nylon en 
gevlochten lijn door snijden. Een goede visserij op snoek is te vinden op de Upper 
en Lower Lough Erne, de westerse loughs, de grote rivieren zoals de Erne, Shannon, 
Suck en Barrow en ook in het merengebied van Cavan, Monaghan en Leitrim, waar 
je de keuze hebt uit honderden kleine tot gemiddeld formaat loughs. Voor meer 
informatie over snoekwateren ga je naar de website https://goo.gl/17J4YN of 
scan je de hiernaast geplaatste QR-code.
Baars: Een vraatzuchtige en veel voorkomende vissoort. De baars is wijd verspreid door heel 
Ierland en daarmee een van de gemakkelijkste vissoorten waarop de kunstaasvisser zich 
kan richten. Veel (Ierse) sportvissers leerden eens vissen door de vangst van deze gestreepte 
sluipmoordenaars, maar om de een of andere reden wordt er door de Ierse sportvissers 
weinig gericht op baars gevist. Kleine spinners, plugjes, klein kunstaas aangeboden met de 
dropshotmethode en kleine shads leveren baars op op rivieren, kanalen en meren. De grotere 
exemplaren worden doorgaans op de meren gevangen, met vissen met een lengte rond de 
40 cm zeker een mogelijkheid voor de gespecialiseerde baarsvisser. Wateren om te proberen 
zijn de rivier de Barrow en de bijbehorende kanalen, de loughs Derravaragh en Ennell in de 
Midlands, de loughs Gill, Arrow en de Erne loughs verder naar het noorden. Veel van de grotere 
loughs bevatten scholen baars van een goed formaat, maar een visvinder is noodzakelijk om ze 
te lokaliseren. 



Zalm: Bij het kunstaasvissen op zalm op de Ierse rivieren hoeft de sportvisser 
alleen de kleur en het formaat van het kunstaas te bepalen, het type kunstaas 
is al bepaald door ontelbaar veel Ierse zalmvissers, namelijk de Flying C. De 
Flying C heeft de Devon Minnow al vele jaren geleden van de troon gestoten 
als meest succesvolle kunstaas voor zalm en het blijft nog steeds de eerste 
keuze voor de Ierse zalmvissers. De Flying C is op haar plek op langzaam stromende, diepere 
pools waarin de zalm zich geruime tijd ophoudt en ze wordt schuin stroomafwaarts geplaatst en 
tegen de stroming in teruggevist; soms wordt ze ook stroomopwaarts geworpen en dan met hoge 
snelheid, met de stroming mee teruggevist. Ander traditioneel kunstaas werkt uiteraard ook op 
de Ierse rivieren, maar geen ander kunstaas is net zo effectief. Rivieren die het bevissen waard 
zijn, zijn de Moy, de Blackwater, het Mourne-systeem en de Drowes.
Zalm wordt ook gevangen door slepend te vissen op de loughs, in gebieden waarvan bekend is 
dat de zalm zich er ophoudt. De locatie van deze ‘lies’ is gedurende vele generaties doorgegeven 
door lokale ‘ghillies’ (visgidsen) en mensen die gasten mee uit vissen namen met 
hun boot, zilverkleurige lepels zoals de Toby of Lukki in grote formaten werken 
goed, net als pluggen zoals diverse modellen Rapalas. Slepend vissen op zalm 
kan effectief zijn op rustige dagen wanneer andere vismethoden niet werken. 
Populaire loughs voor het slepend vissen zijn de Loughs Conn, Currane, Caragh 
en Melvin. Voor een kaart met de beste Ierse zalmwateren kun je de hiernaast 
geplaatste QR-code scannen. 
Bruine forel/zeeforel: De vissoort die het meest verspreid is in Ierland, de bruine forel leeft 
in de meeste riviersystemen, vanaf de afgelegen bergmeren helemaal tot aan de brakke 
riviermondingen. De naar zee trekkende vorm van de bruine forel, de zeeforel, is ook in veel 
Ierse rivieren en loughs te vinden tijdens hun reis stroomopwaarts naar de paaigebieden; 
gewoonlijk trekken ze de rivieren op vanaf de lente tot in de herfst. Op het zoete water kan 
de forel gevangen worden met een breed assortiment klein kunstaas, zoals plugjes en lepeltjes, 
maar de verzwaarde Mepps spinner is bij verre het meest populair.

De zeeforel kan gericht bevist worden op zee en in de riviermondingen, de beste visserij is 
doorgaans te beleven in de lente. Tasmanian Devils, Toby-lepels en ander kunstaas dat kleine 
prooivissen imiteert zijn de moeite van het proberen waard; het kan altijd de moeite waard zijn 
om iets zilverkleurigs te gebruiken bij het vissen op zeeforel.
De grootste forellen kunnen gevangen worden op de kalksteen loughs en de allergrootste hiervan, 
de machtige Ferox, een visetende ondersoort van de Ierse forel die tot ruim tien kilogram zwaar 
kan worden, kan gevangen worden door slepend te vissen met kunstaas of getakelde dode 
vissen in de diepe gedeelten van loughs zoals Corrib, Mask en Melvin. ‘Trolling’ is 
een traditionele Ierse methode waarbij kunstaas of een dode aasvis achter een 
varende boot voortbewogen wordt. Er bestaat ook een oude traditie van het 
slepend vissen met ‘brickeen’ (een kleine vissoort) op forel op de westerse loughs 
van Corrib en Mask.
Goede wateren voor het vissen op forel zijn de grote meren in het Shannon-
systeem en het westen van Ierland, terwijl de meeste rivieren waar het vissen met 
kunstaas toegestaan is eveneens de moeite van het proberen waard zullen zijn, 
met name die rivieren die in verbinding staan met een groot lough. Voor het vissen 
op zeeforel in de door getijden beïnvloede riviergedeelten zijn de mondingen 
van de rivieren de Moy en Erne in het noordwesten, evenals plaatsen zoals het 
Carlingford schiereiland de moeite van het proberen en experimenteren waard. 
Een kaart met gedetailleerde informatie over de belangrijkste forelrivieren en 
-loughs kan bekeken worden door het scannen van de hiernaast geplaatste QR-codes.



Pollak: Diep water en bedden zeewier zijn het milieu waarin de pollak zich graag ophoudt. 
Twisters, zagerimitaties en shads, diep gevist, zijn het kunstaas dat de pollakvissers bij voorkeur 
gebruiken; deze kunnen zowel vanaf de oever als vanuit een boot gevist worden. Pollak is een 
hard vechtende vis die direct naar de bodem zal proberen te duiken wanneer ze gehaakt is, het 
is belangrijk om ze weg te houden van de bodem of van rotsen anders zullen ze al snel verloren 
gaan. Pollak is overal langs de kust te vinden, op plaatsen waar diep water en bedden zeewier 
zich dicht onder de kust bevinden; maar de beste visserij is te vinden in het westen van Cork, 
Kerry, Clare en langs de kust in het noordwesten.
Zeebaars: Vissen met kunstaas op zeebaars is de laatste jaren sterk in populariteit gegroeid en 
Ierland, met wetgeving van kracht sinds 1990 om de bestanden aan zeebaars te behouden voor 
de sportvisserij, kan nog steeds bogen op een van de beste zeebaarsbestanden van Europa. De 
zuidelijke helft van het land, van Wicklow tot Clare, bevatten de beste visbestanden, waarbij 
de zuidkust tussen Kerry en Wexford over de meest bekende stekken beschikt. Zeebaars is een 
liefhebber van ondiepe, afwisselende gronden en een gebied met een mengsel van rotsen, 
zand en zeewier is zeker het aanwerpen waard, net als watergedeelten waar een sterke 
getijdenstroming staat. Zeebaars kan gevangen worden met een breed scala aan kunstaas, 
waarbij ondiep duikende pluggen en wiervrije shads populaire keuzes vormen. De zeebaarzen 
verplaatsen zich in de getijdenstroming en het kan soms de moeite waard zijn om verschillende 
stekken af te vissen op verschillende momenten van het getijde.

Makreel: De iconische zeevis van de Ierse zomer, de makreel, arriveert in grote aantallen in het 
zomerseizoen en is gemakkelijk te vangen vanaf rotsen, stormbrekers en pieren door sportvissers 
met veel of weinig ervaring in het vissen met kunstaas. Populaire methoden zijn het vissen met 
verenpaternosters, Hokkai en Sabiki montages gevist met een adequaat gewicht aan lood, dit 
hoewel lichte kunstaashengels en kleine lepels vaak grotere vis opleveren. De makreel verspreidt 
zich langs de gehele kust wanneer ze eenmaal gearriveerd zijn en het kan de moeite waard zijn 
om lokale sportvissers te observeren om de beste visplekken te vinden.
Lipvis: De meest algemeen voorkomende soort lipvis in de Ierse wateren is de gevlekte lipvis en 
deze kleurrijke vis kan dicht onder de kust gevangen worden, boven een rotsachtige bodem met 
veel obstakels en liefst op dieper water. De lipvissen voeden zich in hoofdzaak met schaal- en 
schelpdieren, maar ze kunnen territoriaal gedrag vertonen en op agressieve wijze onwelkom 
kunstaas aanvallen met hun sterke kaken. In de afgelopen jaren is het vissen vanaf de rotsen 
duidelijk gegroeid in populariteit (Light Rock Fishing – LRF, Hard Rock Fishing – HRF), lipvis 
kan gevangen worden met materiaal voor het LRF/HRF vissen, met zachtplastic aas zoals 
zagerimitaties en twisters gevist met de dropshotmethode of geplaatst op een jigkop. 
Voor een gedetailleerde kaart met visstekken langs de Ierse kust kun je deze Google kaart 
bekijken: https://goo.gl/ty3pLf of scan de QR-code hieronder.



SEIZOENEN  
Het visseizoen in Ierland varieert afhankelijk van de vissoort waarop je je wilt richten. Voor 
sommige soorten, zoals snoek en baars op zoetwater en de meeste zoutwater vissoorten, is er 
geen vastgesteld visseizoen, wat betekent dat je ze het gehele jaar door kunt belagen. De vis 
kan echter tijdens de koudere maanden minder actief zijn op het zoete water of verder uit de 
kust op zee. 
Voor de ‘game fish’ (zalm, bruine forel, zeeforel) bestaat er een vastgesteld visseizoen, dat 
meestal ligt tussen ergens in februari/maart en het eind van september. Voor deze vissoorten is 
het aan te raden om lokaal informatie in te winnen of om de websites te bekijken die verderop 
in dit document opgenoemd worden. De beste visserij op de trekkende soorten game fish ligt 
tussen mei en eind september, waarbij juli en augustus de beste maanden zijn; de beste visserij 
op zeeforel op zoutwater ligt doorgaans vroeger in het seizoen.
Een van de meest populaire vissoorten van het zoute water, de Europese zeebaars, geeft de 
voorkeur aan warmer water en de aantallen zeebaars langs de kust nemen toe vanaf april. 
Zeebaars kan met kunstaas bevist worden tot in november in sommige gebieden, terwijl andere 
zeevissoorten, zoals de lipvis, het gehele jaar door aanwezig zijn in diep water dicht onder de kust.  

METHODEN
Voor het kunstaasvissen in Ierland is een 2,40 tot 2,70 meter lange hengel met een werpvermogen 
tot 35 of 40 gram universeel te gebruiken. Het werpvermogen en de lengte van de hengel 
hangen af van waar je wilt gaan vissen en welke vissoorten je wilt belagen. Een hengel van 
2,10 tot 2,40 meter lang met een werpvermogen van 5 – 20 gram is, bijvoorbeeld, prima voor 
de vangst van baars in een kanaal of van forel op stromend water. Een hengel met een hoger 
werpvermogen zal noodzakelijk zijn voor het vissen op grote forel en snoek op een lough of om 
pollak weg te houden van een bed aan zeewier onder water.
Gevlochten lijn met een trekkracht van 10 tot 15 kilogram is de meest populaire keuze voor de 
moderne kunstaasvisser dankzij de kleine diameter en het ontbreken van rek, maar ook nylon 
wordt nog steeds veel gebruikt. Het is van belang de trekkracht van de lijn af te stemmen op 
de te gebruiken vismethode, op het water dat je wilt bevissen en het formaat van de vissen die 
je hoopt te vangen. Wanneer je gebruik maakt van gevlochten lijn is het een goed idee om een 
voorslag van nylon of fluorocarbon te plaatsen tussen het kunstaas en de gevlochten lijn, dit om 
het verloren gaan van vissen of kunstaas door doorschuren van de lijn tegen te gaan.

VISGIDSEN & BOOTVERHUUR
Er zijn een groot aantal gespecialiseerde visgidsen, ghillies en charterboten beschikbaar in 
Ierland voor het bevissen van alle eerder genoemde vissoorten. Het is aan te raden om, wanneer 
je als sportvisser voor de eerste keer een bepaald gebied bezoekt, een visgids in te huren 
voor een of twee dagen. Een visgids heeft lokale kennis van een water en van de gedeelten 
waar de vissen zich ophouden, waardoor je een veel grotere kans hebt om vis te haken. Je 
zult zelf contact op moeten nemen en afspraken moeten maken met de visgidsen, om je hierbij 
behulpzaam te zijn, vind je hier een lijst met beschikbare visgidsen:
www.fishinginireland.info/guides/index.htm

REGLEMENTEN
Een staatsvergunning is noodzakelijk voor het vissen op zalm en zeeforel in de Ierse Republiek, 
deze zijn hier beschikbaar:  
www.fisheriesireland.ie/Angling-Information/salmon-licence.html.
Voor Noord-Ierland en de Loughs Agency kun je hier vergunningen bestellen:
www.nidirect.gov.uk/articles/angling-rod-licences-explained.
De wetgeving rondom het sportvissen verandert regelmatig en sportvissers wordt aangeraden 
om deze link te volgen voor de meest recente informatie:  
http://fishinginireland.info/regulations.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.

VERDERE INFORMATIE
Informatie rondom het sportvissen

Deze gids biedt een basisintroductie voor het vissen met kunstaas in Ierland en geeft een 
opsomming van een aantal van de hotspots voor het sportvissen die je zou kunnen bezoeken. 
Er zijn echter nog een aantal hulpmiddelen waar je meer gedetailleerde en actuele informatie 
rondom het sportvissen kunt vinden. Op de eerste plaats is er een speciale website voor de 
sportvisserij, die een uitgebreide informatie biedt over de verschillende visserijen/wateren en 
bedrijven die services aanbieden: www.fishinginireland.info.
Wanneer je van plan bent om te gaan vissen in Noord-Ierland of in de wateren van de Foyle en 
Carlingford aan weerszijden van de grens, kijk dan op:
www.nidirect.gov.uk/information-and-services/outdoor-recreation-and-sport/angling
en
www.ufishireland.org
Inland Fisheries Ireland (IFI) produceert ook wekelijks een ‘Angling Update’, dat actuele vangs-
trapporten brengt over wat en waar sportvissers vangen. Je kunt je inschrijven voor deze weke-
lijkse Angling Update door een email te sturen naar: contact@fisheriesireland.ie

Algemeen Toerisme

Ierland heeft ook een algemene website rondom toerisme die te vinden is onder www.ireland.
com, deze kan je behulpzaam zijn bij het plannen van je reis naar Ierland. De website biedt 
een grote hoeveelheid informatie over het reizen naar en accommodaties in Ierland, evenals 
informatie over zaken die je kunt doen en bekijken tijdens je verblijf op het eiland. 



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 ver-
zekeren. Hoewel de meeste operators beschikken over verzekeringen voor publieke aansprake-
lijkheid, 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 2019. P/N: IFI/2019/1-0451 - 007 
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Het document bevat Ordnance Survey Ireland data gereproduceerd onder OSi Copyright 
Permit Nr. MP 007508. Niet geautoriseerde reproductie maakt inbreuk op het copyright van 
de Ordnance Survey Ireland en de Overheid van Ierland. © Ordnance Survey Ireland.

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

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

Veiligheid

Sportvissen is een activiteit die op en langs het water plaats vindt, met veranderende omstan-
digheden 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 observe-

ren 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.

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. 
www.leavenotraceireland.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 bestan-
den 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/
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Volg ons op Facebook en Twitter:

www.facebook.com/fishinginireland

@AnglingUpdate

Ga voor actuele informatie over het vissen in 

Ierland naar:  www.fishinginireland.info

of stuur een email naar:  

contact@fisheriesireland.ie


