
de Moy kan een langere, tweehandige vliegenhengel beter tot haar recht komen. Veel vliegvissers 
maken gebruik van polyleaders met verschillende zinksnelheden, dit in combinatie met een nylon 
of fluorocarbon leaderpunt met een trekkracht van 10 tot 15 lb. Traditioneel wordt er op rivieren 
als de Moy en Mourne ook gevist met de spinhengel in combinatie met een buldo en een zalmvlieg. 
Vliegvissen op zalm op de loughs is een Ierse bijzonderheid. De meeste loughs kunnen het best bevist 
worden wanneer er een goede golfslag staat. De vliegenhengels voor het loughstijl vissen op zalm 
hebben een lengte van 3 tot 3,30 meter en zijn gebouwd voor de lijnklasse #7/8, je vist hierbij op 
zalm op dezelfde wijze als dat er hier op forel gevist wordt. Het merendeel van het vissen gebeurt 
met drijvende vliegenlijnen en aan een standaard leader komen drie kunstvliegen (een aan de punt, 
twee aan zijlijntjes). Terwijl er aan de leaderpunt doorgaans een traditioneel patroon, zoals een 
garnaalimitatie, voor het vliegvissen op de rivier gevist wordt, komen er aan de zijlijntjes standaard 
forel- of zeeforelvliegen in een maat 8 tot 12, afhankelijk van de hoogte van de golven op het 
lough. In veel gevallen is een van deze natte vliegen een Green Peter.

Ierland is de geboorteplaats van veel bekende zalmvliegen zoals de Thunder and Lightning of de 
Black Doctor, om er slechts enkele te noemen. Echter, wanneer er sprake is van zalmvliegpatronen, 
dan is de ‘shrimp fly’ het meest duidelijke voorbeeld van een typisch Ierse stijl van zalmvlieg. Hoewel 
iedereen zijn of haar eigen favorieten heeft, kun je doorgaans weinig verkeerd doen met patronen 
zoals de Ally’s Shrimp, Bann Special Shrimp, Wilkinson Shrimp, Curry’s Red Shrimp, Shadow Shrimp 
of Foxford Shrimp. Ierse zalmvliegen zijn doorgaans klein. Vliegen gebonden op een haak 8 wor-
den gebruikt onder koude omstandigheden en wanneer het waterpeil hoog is. Wanneer het water 
opwarmt dan gaat de haakmaat omlaag naar een maat 12 of zelfs 14 in sommige gevallen. 
Micro-tubes zijn in de afgelopen jaren ook erg populair geworden. Andere goede zalmvlieg-
patronen die hun waarde bewezen hebben zijn de Cascade, Willie Gunn, Hairy Mary, Silver 
Stoat, Green Highlander en de Collie Dog.

Kunstaasvissen
Kunstaasvissen op zalm kan een zeer effectieve methode zijn wanneer de omstandigheden juist 
zijn en wanneer het water hoog staat na hevige regenval, is het vaak de enige realistisch optie 
om kans te maken op de vangst van een vis. Doorgaans is een kunstaashengel met een lengte 
van 3 tot 3,30 meter met een werpvermogen van 10 tot 60 gram een prima keuze voor de 
meeste omstandigheden. De Flying C is vrijwel zeker het meest favoriete kunstaas in Ierland, 
waarbij rood en zwart de meest populaire kleuren zijn. Ander veelgebruikt kunstaas zijn de 
Toby, koper- en zilverkleurige lepels plus kleine pluggen. Wanneer het water opwarmt, dien 
je het formaat van het kunstaas kleiner te kiezen en de snelheid van terugvissen dient toe te 
nemen. Het stroomopwaarts werpen en terugvissen kan zeer effectief zijn wanneer er grilse 
aanwezig is op de rivier. Op de meren kan het effectief zijn om slepend te vissen met een 
Devon of Toby, met name in het eerste deel van het seizoen. Je kunt hiermee binnen korte tijd 
een flink stuk water afvissen. 

Natuurlijk aas
De meest gebruikte aassoorten bij het vissen met natuurlijk aas zijn garnalen en wormen. 
Garnalen worden aangeboden met een dobbermontage die met de stroming mee stroom-
afwaarts drijft. Wormen kunnen op dezelfde wijze aangeboden worden, of meer statisch 
met een schuifloodmontage dichtbij de plekken waar de zalmen zich op plegen te houden. 

Ierland staat al lang bekend als een van de beste bestemmingen in Europa voor het vissen op 
zalm en sportvissers bezoeken Ierland al vele jaren bij hun zoektocht naar Salmo salar. 

Wat maakt Ierland tot zo’n bijzonder goede bestemming voor het vissen op zalm? De Atlantische 
zalm (“Bradán” in het Gaelic) is een vissoort die van nature voorkomt in Ierland en op de meeste 
rivieren trekt vanaf de lente tot in de herfst deze vissoort in flinke aantallen stroomopwaarts. De 
zalm kan in de Ierse wateren bevist worden vanaf januari tot het eind van september en, met 
circa 70.000 kilometer aan rivieren en beken, is er een overvloed aan habitat aanwezig waar 
de vis kan paaien en de jonge vis op kan groeien. Het klimaat is een andere factor. Gesitueerd 
in de noordelijke Atlantische Oceaan, beschikt Ierland over een gemiddeld vochtig klimaat 
met genoeg neerslag voor de vele regenrivieren langs de Atlantische kuststrook. Milde, natte 
winters betekenen dat de beken waarop gepaaid wordt ijsvrij blijven en door de regelmaat 
aan regenbuien komen perioden met een lage waterstand doorgaans weinig voor. Als laatste 
dragen ook de wilde en ruige omgeving en rivieren bij aan de algehele beleving. 

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. Of je 
nu de adembenemende Wild Atlantic Way of het mystieke ‘Ancient East’ wilt verkennen… het 
is geheel aan jou! 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 
zalmvissen 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 zalmvisavontuur in 
Ierland. Er wordt een korte beschrijving gegeven van de beste perioden om te gaan vissen, 

plus informatie over vismethoden en een korte introductie van een aantal van de viswateren die 
met regelmaat zalm opleveren. De uitvouwbare kaart, aan de binnenkant van deze brochure, toont 
deze viswateren en de belangrijkste plaatsen in de buurt waar je onderdak kunt vinden. 

SEIZOENEN  
Het zalmvissen begint in Ierland op de 1ste januari op een handvol rivieren, daarna volgen de 
overige wateren op diverse data in februari, maart, april, mei en juni. Het seizoen op de meeste 
van deze wateren sluit op 30 september. Ga voor up-to-date informatie over de data waarop de 
seizoen starten en eindigen op de verschillende ‘fisheries’ naar www.fishinginireland.info

Vanaf januari tot in juni vormen de ‘spring salmon’ (zalmen die in het begin van het seizoen de rivier 
op komen) de vissen waarop gevist wordt. Deze zalmen zijn over het algemeen groter dan de vissen 
die in de zomer de rivieren optrekken en sportvissers hebben een goede kans om een van deze 
vissen te vangen op rivieren als de Drowes in de counties Donegal & Leitrim, de rivier de Laune 
in county Kerry of de Delphi Fishery in County Mayo. De zalmen kunnen ook gevangen worden 
op loughs zoals Carrowmore Lake in county Mayo, dit meer kan al vanaf maart mooie vangsten 
opleveren. Er zijn ook kleinere regenrivieren, zoals de rivier de Owenduff in het noorden van Mayo, 
die een behoorlijke run aan ‘spring salmon’ kunnen krijgen. 

Vanaf het midden van juni zijn het de grilse of ‘summer salmon’ die het vissen domineren. Deze 
vissen hebben een gemiddeld gewicht van anderhalf tot drie kilogram en zijn door heel het land 
te vinden. Dit is de periode dat viswateren zoals de rivier de Moy in County Mayo, de Galway 
Fishery in County Galway en de Munster Blackwater in County Cork een spectaculaire sport kunnen 
bieden in een schitterende setting. In aanvulling op de grotere rivieren zijn er ook talloze kleinere 
riviersystemen, vooral in de westelijke helft van het land, die een uitstekende visserij op grilse kunnen 
bieden. De runs aan grilse op de Ierse rivieren behoren nog steeds tot de meest talrijke in het westen 
van Europa en ze bieden de zalmvisser een grote kans op succes. 

METHODEN
De sportvisser in Ierland maakt in hoofdzaak gebruik van drie verschillende methoden om op zalm 
te vissen. Dit zijn het vliegvissen, het vissen met kunstaas en het vissen met natuurlijk aas. 

Vliegvissen
De klassieke manier om op zalm te vissen is met de vlieg. Tweehandige vliegenhengels zijn niet 
altijd noodzakelijk, vaak is een eenhandige of een switch vliegenhengel voldoende om het water 
goed af te kunnen vissen. Op de meeste Ierse rivieren is een hengel van 3 tot 3,60 meter lang voor 
de lijnklasse #7/8, in combinatie met een drijvende of intermediate vliegenlijn, voldoende. Er zijn 
wel uitzonderingen, op wateren zoals de Cork Blackwater, de Galway Weir Fishery of de rivier 

vissen die meegenomen worden dienen van een merkteken (tag) voorzien te worden en ze 
dienen opgenomen te worden in het logboek. Echter, afhankelijk van de tijd van het jaar en de 
verschillende viswateren, kunnen er extra restricties van toepassing zijn, zoals dat er minder zalm 
meegenomen mag worden of dat er volgens het ‘catch & release’ principe gevist moet worden. 
Het Wild Salmon and Seatrout Tagging Scheme reguleert het vissen op zalm en zeeforel in 
Ierland en dit wordt geadministreerd door Inland Fisheries Ireland. Let er op dat de reglementen 
en voorschriften onderhevig zijn aan veranderingen. Neem contact op met een plaatselijk kantoor 
van Inland Fisheries Ireland voor informatie over het vissen op specifieke rivieren. 
Voor het overgrote deel van de zalmwateren hebben sportvissers naast de staatsvergunning 
een extra vergunning nodig. Elk viswater kan zijn regels opstellen voor wat betreft de methoden 
die toegestaan zijn, het aantal zalmen dat aan het water onttrokken mag worden en dergelijke. 
We moedigen echter alle sportvissers aan om te vissen volgens het catch & release principe (zie 
onder). De reglementen rondom het vissen zijn onderhevig aan veranderingen, sportvissers kunnen 
de meest recente informatie hierover vinden onder 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 voor de sportvisser
Deze gids biedt een basisintroductie voor het zalmvissen in Ierland en geeft een opsomming van 
een aantal van de belangrijkste viswateren 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 
vangstrapporten brengt over wat en waar sportvissers vangen. Je kunt je inschrijven voor deze 
wekelijkse 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. 

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.

Doorgaans worden er bij het vissen met wormen drie pieren op een enkele haak geplaatst; een 
enkele worm kan echter ook goede resultaten opleveren. Hengels voor het vissen met natuurlijk 
aas hebben doorgaans een lengte van rond de 3,30 meter en een werpvermogen tot 80 gram. 

VISGIDSEN
Er zijn een groot aantal gespecialiseerde visgidsen en ghillies die zich gespecialiseerd hebben 
op het vissen op zalm in Ierland. 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. Dit is met name het geval bij de grotere 
rivieren. 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.fishinginire-
land.info/guides/index.htm.

REGLEMENTEN
Om op zalm te mogen vissen in Ierland dienen sportvissers een ‘Salmon Rod Licence’ aan te 
schaffen. Deze vergunning kan aangeschaft worden bij Inland Fisheries Ireland, bij mensen 
die deze vergunningen verkopen of online via https://store.fishinginireland.info/ Er zijn 
meerdere verschillende soorten vergunningen beschikbaar (dag, jaar, district, 21 dagen etc.). 
Voor de bezoekende sportvisser komt de vergunning voor 21 dagen waarschijnlijk het eerst in 
aanmerking. Op het moment dat deze brochure samengesteld werd (2019), was het toegestaan 
om jaarlijks tien zalmen of zeeforellen (met een lengte boven de 40 cm) te behouden; alle 

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 vis-
sen – 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 
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/

Vrijwaring
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.

Dank Woord
© Gepubliceerd door Inland Fisheries Ireland, P/N: IFI/2019/1-0451 - 017
Foto’s geleverd door: Christin Breuker, Markus Müller & James Barry.
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. 
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Meer gedetailleerde informatie is te vinden op de  
website www.fishinginireland.info  
en op de bijbehorende Google kaart:  
https://tinyurl.com/ybc54pek
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de Moy kan een langere, tweehandige vliegenhengel beter tot haar recht komen. Veel vliegvissers 
maken gebruik van polyleaders met verschillende zinksnelheden, dit in combinatie met een nylon 
of fluorocarbon leaderpunt met een trekkracht van 10 tot 15 lb. Traditioneel wordt er op rivieren 
als de Moy en Mourne ook gevist met de spinhengel in combinatie met een buldo en een zalmvlieg. 
Vliegvissen op zalm op de loughs is een Ierse bijzonderheid. De meeste loughs kunnen het best bevist 
worden wanneer er een goede golfslag staat. De vliegenhengels voor het loughstijl vissen op zalm 
hebben een lengte van 3 tot 3,30 meter en zijn gebouwd voor de lijnklasse #7/8, je vist hierbij op 
zalm op dezelfde wijze als dat er hier op forel gevist wordt. Het merendeel van het vissen gebeurt 
met drijvende vliegenlijnen en aan een standaard leader komen drie kunstvliegen (een aan de punt, 
twee aan zijlijntjes). Terwijl er aan de leaderpunt doorgaans een traditioneel patroon, zoals een 
garnaalimitatie, voor het vliegvissen op de rivier gevist wordt, komen er aan de zijlijntjes standaard 
forel- of zeeforelvliegen in een maat 8 tot 12, afhankelijk van de hoogte van de golven op het 
lough. In veel gevallen is een van deze natte vliegen een Green Peter.

Ierland is de geboorteplaats van veel bekende zalmvliegen zoals de Thunder and Lightning of de 
Black Doctor, om er slechts enkele te noemen. Echter, wanneer er sprake is van zalmvliegpatronen, 
dan is de ‘shrimp fly’ het meest duidelijke voorbeeld van een typisch Ierse stijl van zalmvlieg. Hoewel 
iedereen zijn of haar eigen favorieten heeft, kun je doorgaans weinig verkeerd doen met patronen 
zoals de Ally’s Shrimp, Bann Special Shrimp, Wilkinson Shrimp, Curry’s Red Shrimp, Shadow Shrimp 
of Foxford Shrimp. Ierse zalmvliegen zijn doorgaans klein. Vliegen gebonden op een haak 8 wor-
den gebruikt onder koude omstandigheden en wanneer het waterpeil hoog is. Wanneer het water 
opwarmt dan gaat de haakmaat omlaag naar een maat 12 of zelfs 14 in sommige gevallen. 
Micro-tubes zijn in de afgelopen jaren ook erg populair geworden. Andere goede zalmvlieg-
patronen die hun waarde bewezen hebben zijn de Cascade, Willie Gunn, Hairy Mary, Silver 
Stoat, Green Highlander en de Collie Dog.

Kunstaasvissen
Kunstaasvissen op zalm kan een zeer effectieve methode zijn wanneer de omstandigheden juist 
zijn en wanneer het water hoog staat na hevige regenval, is het vaak de enige realistisch optie 
om kans te maken op de vangst van een vis. Doorgaans is een kunstaashengel met een lengte 
van 3 tot 3,30 meter met een werpvermogen van 10 tot 60 gram een prima keuze voor de 
meeste omstandigheden. De Flying C is vrijwel zeker het meest favoriete kunstaas in Ierland, 
waarbij rood en zwart de meest populaire kleuren zijn. Ander veelgebruikt kunstaas zijn de 
Toby, koper- en zilverkleurige lepels plus kleine pluggen. Wanneer het water opwarmt, dien 
je het formaat van het kunstaas kleiner te kiezen en de snelheid van terugvissen dient toe te 
nemen. Het stroomopwaarts werpen en terugvissen kan zeer effectief zijn wanneer er grilse 
aanwezig is op de rivier. Op de meren kan het effectief zijn om slepend te vissen met een 
Devon of Toby, met name in het eerste deel van het seizoen. Je kunt hiermee binnen korte tijd 
een flink stuk water afvissen. 

Natuurlijk aas
De meest gebruikte aassoorten bij het vissen met natuurlijk aas zijn garnalen en wormen. 
Garnalen worden aangeboden met een dobbermontage die met de stroming mee stroom-
afwaarts drijft. Wormen kunnen op dezelfde wijze aangeboden worden, of meer statisch 
met een schuifloodmontage dichtbij de plekken waar de zalmen zich op plegen te houden. 

Ierland staat al lang bekend als een van de beste bestemmingen in Europa voor het vissen op 
zalm en sportvissers bezoeken Ierland al vele jaren bij hun zoektocht naar Salmo salar. 

Wat maakt Ierland tot zo’n bijzonder goede bestemming voor het vissen op zalm? De Atlantische 
zalm (“Bradán” in het Gaelic) is een vissoort die van nature voorkomt in Ierland en op de meeste 
rivieren trekt vanaf de lente tot in de herfst deze vissoort in flinke aantallen stroomopwaarts. De 
zalm kan in de Ierse wateren bevist worden vanaf januari tot het eind van september en, met 
circa 70.000 kilometer aan rivieren en beken, is er een overvloed aan habitat aanwezig waar 
de vis kan paaien en de jonge vis op kan groeien. Het klimaat is een andere factor. Gesitueerd 
in de noordelijke Atlantische Oceaan, beschikt Ierland over een gemiddeld vochtig klimaat 
met genoeg neerslag voor de vele regenrivieren langs de Atlantische kuststrook. Milde, natte 
winters betekenen dat de beken waarop gepaaid wordt ijsvrij blijven en door de regelmaat 
aan regenbuien komen perioden met een lage waterstand doorgaans weinig voor. Als laatste 
dragen ook de wilde en ruige omgeving en rivieren bij aan de algehele beleving. 

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. Of je 
nu de adembenemende Wild Atlantic Way of het mystieke ‘Ancient East’ wilt verkennen… het 
is geheel aan jou! 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 
zalmvissen 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 zalmvisavontuur in 
Ierland. Er wordt een korte beschrijving gegeven van de beste perioden om te gaan vissen, 

plus informatie over vismethoden en een korte introductie van een aantal van de viswateren die 
met regelmaat zalm opleveren. De uitvouwbare kaart, aan de binnenkant van deze brochure, toont 
deze viswateren en de belangrijkste plaatsen in de buurt waar je onderdak kunt vinden. 

SEIZOENEN  
Het zalmvissen begint in Ierland op de 1ste januari op een handvol rivieren, daarna volgen de 
overige wateren op diverse data in februari, maart, april, mei en juni. Het seizoen op de meeste 
van deze wateren sluit op 30 september. Ga voor up-to-date informatie over de data waarop de 
seizoen starten en eindigen op de verschillende ‘fisheries’ naar www.fishinginireland.info

Vanaf januari tot in juni vormen de ‘spring salmon’ (zalmen die in het begin van het seizoen de rivier 
op komen) de vissen waarop gevist wordt. Deze zalmen zijn over het algemeen groter dan de vissen 
die in de zomer de rivieren optrekken en sportvissers hebben een goede kans om een van deze 
vissen te vangen op rivieren als de Drowes in de counties Donegal & Leitrim, de rivier de Laune 
in county Kerry of de Delphi Fishery in County Mayo. De zalmen kunnen ook gevangen worden 
op loughs zoals Carrowmore Lake in county Mayo, dit meer kan al vanaf maart mooie vangsten 
opleveren. Er zijn ook kleinere regenrivieren, zoals de rivier de Owenduff in het noorden van Mayo, 
die een behoorlijke run aan ‘spring salmon’ kunnen krijgen. 

Vanaf het midden van juni zijn het de grilse of ‘summer salmon’ die het vissen domineren. Deze 
vissen hebben een gemiddeld gewicht van anderhalf tot drie kilogram en zijn door heel het land 
te vinden. Dit is de periode dat viswateren zoals de rivier de Moy in County Mayo, de Galway 
Fishery in County Galway en de Munster Blackwater in County Cork een spectaculaire sport kunnen 
bieden in een schitterende setting. In aanvulling op de grotere rivieren zijn er ook talloze kleinere 
riviersystemen, vooral in de westelijke helft van het land, die een uitstekende visserij op grilse kunnen 
bieden. De runs aan grilse op de Ierse rivieren behoren nog steeds tot de meest talrijke in het westen 
van Europa en ze bieden de zalmvisser een grote kans op succes. 

METHODEN
De sportvisser in Ierland maakt in hoofdzaak gebruik van drie verschillende methoden om op zalm 
te vissen. Dit zijn het vliegvissen, het vissen met kunstaas en het vissen met natuurlijk aas. 

Vliegvissen
De klassieke manier om op zalm te vissen is met de vlieg. Tweehandige vliegenhengels zijn niet 
altijd noodzakelijk, vaak is een eenhandige of een switch vliegenhengel voldoende om het water 
goed af te kunnen vissen. Op de meeste Ierse rivieren is een hengel van 3 tot 3,60 meter lang voor 
de lijnklasse #7/8, in combinatie met een drijvende of intermediate vliegenlijn, voldoende. Er zijn 
wel uitzonderingen, op wateren zoals de Cork Blackwater, de Galway Weir Fishery of de rivier 

vissen die meegenomen worden dienen van een merkteken (tag) voorzien te worden en ze 
dienen opgenomen te worden in het logboek. Echter, afhankelijk van de tijd van het jaar en de 
verschillende viswateren, kunnen er extra restricties van toepassing zijn, zoals dat er minder zalm 
meegenomen mag worden of dat er volgens het ‘catch & release’ principe gevist moet worden. 
Het Wild Salmon and Seatrout Tagging Scheme reguleert het vissen op zalm en zeeforel in 
Ierland en dit wordt geadministreerd door Inland Fisheries Ireland. Let er op dat de reglementen 
en voorschriften onderhevig zijn aan veranderingen. Neem contact op met een plaatselijk kantoor 
van Inland Fisheries Ireland voor informatie over het vissen op specifieke rivieren. 
Voor het overgrote deel van de zalmwateren hebben sportvissers naast de staatsvergunning 
een extra vergunning nodig. Elk viswater kan zijn regels opstellen voor wat betreft de methoden 
die toegestaan zijn, het aantal zalmen dat aan het water onttrokken mag worden en dergelijke. 
We moedigen echter alle sportvissers aan om te vissen volgens het catch & release principe (zie 
onder). De reglementen rondom het vissen zijn onderhevig aan veranderingen, sportvissers kunnen 
de meest recente informatie hierover vinden onder 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 voor de sportvisser
Deze gids biedt een basisintroductie voor het zalmvissen in Ierland en geeft een opsomming van 
een aantal van de belangrijkste viswateren 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 
vangstrapporten brengt over wat en waar sportvissers vangen. Je kunt je inschrijven voor deze 
wekelijkse 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. 

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.

Doorgaans worden er bij het vissen met wormen drie pieren op een enkele haak geplaatst; een 
enkele worm kan echter ook goede resultaten opleveren. Hengels voor het vissen met natuurlijk 
aas hebben doorgaans een lengte van rond de 3,30 meter en een werpvermogen tot 80 gram. 

VISGIDSEN
Er zijn een groot aantal gespecialiseerde visgidsen en ghillies die zich gespecialiseerd hebben 
op het vissen op zalm in Ierland. 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. Dit is met name het geval bij de grotere 
rivieren. 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.fishinginire-
land.info/guides/index.htm.

REGLEMENTEN
Om op zalm te mogen vissen in Ierland dienen sportvissers een ‘Salmon Rod Licence’ aan te 
schaffen. Deze vergunning kan aangeschaft worden bij Inland Fisheries Ireland, bij mensen 
die deze vergunningen verkopen of online via https://store.fishinginireland.info/ Er zijn 
meerdere verschillende soorten vergunningen beschikbaar (dag, jaar, district, 21 dagen etc.). 
Voor de bezoekende sportvisser komt de vergunning voor 21 dagen waarschijnlijk het eerst in 
aanmerking. Op het moment dat deze brochure samengesteld werd (2019), was het toegestaan 
om jaarlijks tien zalmen of zeeforellen (met een lengte boven de 40 cm) te behouden; alle 

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 vis-
sen – 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 
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/

Vrijwaring
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.

Dank Woord
© Gepubliceerd door Inland Fisheries Ireland, P/N: IFI/2019/1-0451 - 017
Foto’s geleverd door: Christin Breuker, Markus Müller & James Barry.
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. 
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de Moy kan een langere, tweehandige vliegenhengel beter tot haar recht komen. Veel vliegvissers 
maken gebruik van polyleaders met verschillende zinksnelheden, dit in combinatie met een nylon 
of fluorocarbon leaderpunt met een trekkracht van 10 tot 15 lb. Traditioneel wordt er op rivieren 
als de Moy en Mourne ook gevist met de spinhengel in combinatie met een buldo en een zalmvlieg. 
Vliegvissen op zalm op de loughs is een Ierse bijzonderheid. De meeste loughs kunnen het best bevist 
worden wanneer er een goede golfslag staat. De vliegenhengels voor het loughstijl vissen op zalm 
hebben een lengte van 3 tot 3,30 meter en zijn gebouwd voor de lijnklasse #7/8, je vist hierbij op 
zalm op dezelfde wijze als dat er hier op forel gevist wordt. Het merendeel van het vissen gebeurt 
met drijvende vliegenlijnen en aan een standaard leader komen drie kunstvliegen (een aan de punt, 
twee aan zijlijntjes). Terwijl er aan de leaderpunt doorgaans een traditioneel patroon, zoals een 
garnaalimitatie, voor het vliegvissen op de rivier gevist wordt, komen er aan de zijlijntjes standaard 
forel- of zeeforelvliegen in een maat 8 tot 12, afhankelijk van de hoogte van de golven op het 
lough. In veel gevallen is een van deze natte vliegen een Green Peter.

Ierland is de geboorteplaats van veel bekende zalmvliegen zoals de Thunder and Lightning of de 
Black Doctor, om er slechts enkele te noemen. Echter, wanneer er sprake is van zalmvliegpatronen, 
dan is de ‘shrimp fly’ het meest duidelijke voorbeeld van een typisch Ierse stijl van zalmvlieg. Hoewel 
iedereen zijn of haar eigen favorieten heeft, kun je doorgaans weinig verkeerd doen met patronen 
zoals de Ally’s Shrimp, Bann Special Shrimp, Wilkinson Shrimp, Curry’s Red Shrimp, Shadow Shrimp 
of Foxford Shrimp. Ierse zalmvliegen zijn doorgaans klein. Vliegen gebonden op een haak 8 wor-
den gebruikt onder koude omstandigheden en wanneer het waterpeil hoog is. Wanneer het water 
opwarmt dan gaat de haakmaat omlaag naar een maat 12 of zelfs 14 in sommige gevallen. 
Micro-tubes zijn in de afgelopen jaren ook erg populair geworden. Andere goede zalmvlieg-
patronen die hun waarde bewezen hebben zijn de Cascade, Willie Gunn, Hairy Mary, Silver 
Stoat, Green Highlander en de Collie Dog.

Kunstaasvissen
Kunstaasvissen op zalm kan een zeer effectieve methode zijn wanneer de omstandigheden juist 
zijn en wanneer het water hoog staat na hevige regenval, is het vaak de enige realistisch optie 
om kans te maken op de vangst van een vis. Doorgaans is een kunstaashengel met een lengte 
van 3 tot 3,30 meter met een werpvermogen van 10 tot 60 gram een prima keuze voor de 
meeste omstandigheden. De Flying C is vrijwel zeker het meest favoriete kunstaas in Ierland, 
waarbij rood en zwart de meest populaire kleuren zijn. Ander veelgebruikt kunstaas zijn de 
Toby, koper- en zilverkleurige lepels plus kleine pluggen. Wanneer het water opwarmt, dien 
je het formaat van het kunstaas kleiner te kiezen en de snelheid van terugvissen dient toe te 
nemen. Het stroomopwaarts werpen en terugvissen kan zeer effectief zijn wanneer er grilse 
aanwezig is op de rivier. Op de meren kan het effectief zijn om slepend te vissen met een 
Devon of Toby, met name in het eerste deel van het seizoen. Je kunt hiermee binnen korte tijd 
een flink stuk water afvissen. 

Natuurlijk aas
De meest gebruikte aassoorten bij het vissen met natuurlijk aas zijn garnalen en wormen. 
Garnalen worden aangeboden met een dobbermontage die met de stroming mee stroom-
afwaarts drijft. Wormen kunnen op dezelfde wijze aangeboden worden, of meer statisch 
met een schuifloodmontage dichtbij de plekken waar de zalmen zich op plegen te houden. 

Ierland staat al lang bekend als een van de beste bestemmingen in Europa voor het vissen op 
zalm en sportvissers bezoeken Ierland al vele jaren bij hun zoektocht naar Salmo salar. 

Wat maakt Ierland tot zo’n bijzonder goede bestemming voor het vissen op zalm? De Atlantische 
zalm (“Bradán” in het Gaelic) is een vissoort die van nature voorkomt in Ierland en op de meeste 
rivieren trekt vanaf de lente tot in de herfst deze vissoort in flinke aantallen stroomopwaarts. De 
zalm kan in de Ierse wateren bevist worden vanaf januari tot het eind van september en, met 
circa 70.000 kilometer aan rivieren en beken, is er een overvloed aan habitat aanwezig waar 
de vis kan paaien en de jonge vis op kan groeien. Het klimaat is een andere factor. Gesitueerd 
in de noordelijke Atlantische Oceaan, beschikt Ierland over een gemiddeld vochtig klimaat 
met genoeg neerslag voor de vele regenrivieren langs de Atlantische kuststrook. Milde, natte 
winters betekenen dat de beken waarop gepaaid wordt ijsvrij blijven en door de regelmaat 
aan regenbuien komen perioden met een lage waterstand doorgaans weinig voor. Als laatste 
dragen ook de wilde en ruige omgeving en rivieren bij aan de algehele beleving. 

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. Of je 
nu de adembenemende Wild Atlantic Way of het mystieke ‘Ancient East’ wilt verkennen… het 
is geheel aan jou! 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 
zalmvissen 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 zalmvisavontuur in 
Ierland. Er wordt een korte beschrijving gegeven van de beste perioden om te gaan vissen, 

plus informatie over vismethoden en een korte introductie van een aantal van de viswateren die 
met regelmaat zalm opleveren. De uitvouwbare kaart, aan de binnenkant van deze brochure, toont 
deze viswateren en de belangrijkste plaatsen in de buurt waar je onderdak kunt vinden. 

SEIZOENEN  
Het zalmvissen begint in Ierland op de 1ste januari op een handvol rivieren, daarna volgen de 
overige wateren op diverse data in februari, maart, april, mei en juni. Het seizoen op de meeste 
van deze wateren sluit op 30 september. Ga voor up-to-date informatie over de data waarop de 
seizoen starten en eindigen op de verschillende ‘fisheries’ naar www.fishinginireland.info

Vanaf januari tot in juni vormen de ‘spring salmon’ (zalmen die in het begin van het seizoen de rivier 
op komen) de vissen waarop gevist wordt. Deze zalmen zijn over het algemeen groter dan de vissen 
die in de zomer de rivieren optrekken en sportvissers hebben een goede kans om een van deze 
vissen te vangen op rivieren als de Drowes in de counties Donegal & Leitrim, de rivier de Laune 
in county Kerry of de Delphi Fishery in County Mayo. De zalmen kunnen ook gevangen worden 
op loughs zoals Carrowmore Lake in county Mayo, dit meer kan al vanaf maart mooie vangsten 
opleveren. Er zijn ook kleinere regenrivieren, zoals de rivier de Owenduff in het noorden van Mayo, 
die een behoorlijke run aan ‘spring salmon’ kunnen krijgen. 

Vanaf het midden van juni zijn het de grilse of ‘summer salmon’ die het vissen domineren. Deze 
vissen hebben een gemiddeld gewicht van anderhalf tot drie kilogram en zijn door heel het land 
te vinden. Dit is de periode dat viswateren zoals de rivier de Moy in County Mayo, de Galway 
Fishery in County Galway en de Munster Blackwater in County Cork een spectaculaire sport kunnen 
bieden in een schitterende setting. In aanvulling op de grotere rivieren zijn er ook talloze kleinere 
riviersystemen, vooral in de westelijke helft van het land, die een uitstekende visserij op grilse kunnen 
bieden. De runs aan grilse op de Ierse rivieren behoren nog steeds tot de meest talrijke in het westen 
van Europa en ze bieden de zalmvisser een grote kans op succes. 

METHODEN
De sportvisser in Ierland maakt in hoofdzaak gebruik van drie verschillende methoden om op zalm 
te vissen. Dit zijn het vliegvissen, het vissen met kunstaas en het vissen met natuurlijk aas. 
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De klassieke manier om op zalm te vissen is met de vlieg. Tweehandige vliegenhengels zijn niet 
altijd noodzakelijk, vaak is een eenhandige of een switch vliegenhengel voldoende om het water 
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de lijnklasse #7/8, in combinatie met een drijvende of intermediate vliegenlijn, voldoende. Er zijn 
wel uitzonderingen, op wateren zoals de Cork Blackwater, de Galway Weir Fishery of de rivier 
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vangstrapporten brengt over wat en waar sportvissers vangen. Je kunt je inschrijven voor deze 
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• 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.

Doorgaans worden er bij het vissen met wormen drie pieren op een enkele haak geplaatst; een 
enkele worm kan echter ook goede resultaten opleveren. Hengels voor het vissen met natuurlijk 
aas hebben doorgaans een lengte van rond de 3,30 meter en een werpvermogen tot 80 gram. 

VISGIDSEN
Er zijn een groot aantal gespecialiseerde visgidsen en ghillies die zich gespecialiseerd hebben 
op het vissen op zalm in Ierland. 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. Dit is met name het geval bij de grotere 
rivieren. 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.fishinginire-
land.info/guides/index.htm.

REGLEMENTEN
Om op zalm te mogen vissen in Ierland dienen sportvissers een ‘Salmon Rod Licence’ aan te 
schaffen. Deze vergunning kan aangeschaft worden bij Inland Fisheries Ireland, bij mensen 
die deze vergunningen verkopen of online via https://store.fishinginireland.info/ Er zijn 
meerdere verschillende soorten vergunningen beschikbaar (dag, jaar, district, 21 dagen etc.). 
Voor de bezoekende sportvisser komt de vergunning voor 21 dagen waarschijnlijk het eerst in 
aanmerking. Op het moment dat deze brochure samengesteld werd (2019), was het toegestaan 
om jaarlijks tien zalmen of zeeforellen (met een lengte boven de 40 cm) te behouden; alle 

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 vis-
sen – 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 
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/

Vrijwaring
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.

Dank Woord
© Gepubliceerd door Inland Fisheries Ireland, P/N: IFI/2019/1-0451 - 017
Foto’s geleverd door: Christin Breuker, Markus Müller & James Barry.
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. 
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de Moy kan een langere, tweehandige vliegenhengel beter tot haar recht komen. Veel vliegvissers 
maken gebruik van polyleaders met verschillende zinksnelheden, dit in combinatie met een nylon 
of fluorocarbon leaderpunt met een trekkracht van 10 tot 15 lb. Traditioneel wordt er op rivieren 
als de Moy en Mourne ook gevist met de spinhengel in combinatie met een buldo en een zalmvlieg. 
Vliegvissen op zalm op de loughs is een Ierse bijzonderheid. De meeste loughs kunnen het best bevist 
worden wanneer er een goede golfslag staat. De vliegenhengels voor het loughstijl vissen op zalm 
hebben een lengte van 3 tot 3,30 meter en zijn gebouwd voor de lijnklasse #7/8, je vist hierbij op 
zalm op dezelfde wijze als dat er hier op forel gevist wordt. Het merendeel van het vissen gebeurt 
met drijvende vliegenlijnen en aan een standaard leader komen drie kunstvliegen (een aan de punt, 
twee aan zijlijntjes). Terwijl er aan de leaderpunt doorgaans een traditioneel patroon, zoals een 
garnaalimitatie, voor het vliegvissen op de rivier gevist wordt, komen er aan de zijlijntjes standaard 
forel- of zeeforelvliegen in een maat 8 tot 12, afhankelijk van de hoogte van de golven op het 
lough. In veel gevallen is een van deze natte vliegen een Green Peter.

Ierland is de geboorteplaats van veel bekende zalmvliegen zoals de Thunder and Lightning of de 
Black Doctor, om er slechts enkele te noemen. Echter, wanneer er sprake is van zalmvliegpatronen, 
dan is de ‘shrimp fly’ het meest duidelijke voorbeeld van een typisch Ierse stijl van zalmvlieg. Hoewel 
iedereen zijn of haar eigen favorieten heeft, kun je doorgaans weinig verkeerd doen met patronen 
zoals de Ally’s Shrimp, Bann Special Shrimp, Wilkinson Shrimp, Curry’s Red Shrimp, Shadow Shrimp 
of Foxford Shrimp. Ierse zalmvliegen zijn doorgaans klein. Vliegen gebonden op een haak 8 wor-
den gebruikt onder koude omstandigheden en wanneer het waterpeil hoog is. Wanneer het water 
opwarmt dan gaat de haakmaat omlaag naar een maat 12 of zelfs 14 in sommige gevallen. 
Micro-tubes zijn in de afgelopen jaren ook erg populair geworden. Andere goede zalmvlieg-
patronen die hun waarde bewezen hebben zijn de Cascade, Willie Gunn, Hairy Mary, Silver 
Stoat, Green Highlander en de Collie Dog.

Kunstaasvissen
Kunstaasvissen op zalm kan een zeer effectieve methode zijn wanneer de omstandigheden juist 
zijn en wanneer het water hoog staat na hevige regenval, is het vaak de enige realistisch optie 
om kans te maken op de vangst van een vis. Doorgaans is een kunstaashengel met een lengte 
van 3 tot 3,30 meter met een werpvermogen van 10 tot 60 gram een prima keuze voor de 
meeste omstandigheden. De Flying C is vrijwel zeker het meest favoriete kunstaas in Ierland, 
waarbij rood en zwart de meest populaire kleuren zijn. Ander veelgebruikt kunstaas zijn de 
Toby, koper- en zilverkleurige lepels plus kleine pluggen. Wanneer het water opwarmt, dien 
je het formaat van het kunstaas kleiner te kiezen en de snelheid van terugvissen dient toe te 
nemen. Het stroomopwaarts werpen en terugvissen kan zeer effectief zijn wanneer er grilse 
aanwezig is op de rivier. Op de meren kan het effectief zijn om slepend te vissen met een 
Devon of Toby, met name in het eerste deel van het seizoen. Je kunt hiermee binnen korte tijd 
een flink stuk water afvissen. 

Natuurlijk aas
De meest gebruikte aassoorten bij het vissen met natuurlijk aas zijn garnalen en wormen. 
Garnalen worden aangeboden met een dobbermontage die met de stroming mee stroom-
afwaarts drijft. Wormen kunnen op dezelfde wijze aangeboden worden, of meer statisch 
met een schuifloodmontage dichtbij de plekken waar de zalmen zich op plegen te houden. 

Ierland staat al lang bekend als een van de beste bestemmingen in Europa voor het vissen op 
zalm en sportvissers bezoeken Ierland al vele jaren bij hun zoektocht naar Salmo salar. 

Wat maakt Ierland tot zo’n bijzonder goede bestemming voor het vissen op zalm? De Atlantische 
zalm (“Bradán” in het Gaelic) is een vissoort die van nature voorkomt in Ierland en op de meeste 
rivieren trekt vanaf de lente tot in de herfst deze vissoort in flinke aantallen stroomopwaarts. De 
zalm kan in de Ierse wateren bevist worden vanaf januari tot het eind van september en, met 
circa 70.000 kilometer aan rivieren en beken, is er een overvloed aan habitat aanwezig waar 
de vis kan paaien en de jonge vis op kan groeien. Het klimaat is een andere factor. Gesitueerd 
in de noordelijke Atlantische Oceaan, beschikt Ierland over een gemiddeld vochtig klimaat 
met genoeg neerslag voor de vele regenrivieren langs de Atlantische kuststrook. Milde, natte 
winters betekenen dat de beken waarop gepaaid wordt ijsvrij blijven en door de regelmaat 
aan regenbuien komen perioden met een lage waterstand doorgaans weinig voor. Als laatste 
dragen ook de wilde en ruige omgeving en rivieren bij aan de algehele beleving. 

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. Of je 
nu de adembenemende Wild Atlantic Way of het mystieke ‘Ancient East’ wilt verkennen… het 
is geheel aan jou! 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 
zalmvissen 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 zalmvisavontuur in 
Ierland. Er wordt een korte beschrijving gegeven van de beste perioden om te gaan vissen, 

plus informatie over vismethoden en een korte introductie van een aantal van de viswateren die 
met regelmaat zalm opleveren. De uitvouwbare kaart, aan de binnenkant van deze brochure, toont 
deze viswateren en de belangrijkste plaatsen in de buurt waar je onderdak kunt vinden. 

SEIZOENEN  
Het zalmvissen begint in Ierland op de 1ste januari op een handvol rivieren, daarna volgen de 
overige wateren op diverse data in februari, maart, april, mei en juni. Het seizoen op de meeste 
van deze wateren sluit op 30 september. Ga voor up-to-date informatie over de data waarop de 
seizoen starten en eindigen op de verschillende ‘fisheries’ naar www.fishinginireland.info

Vanaf januari tot in juni vormen de ‘spring salmon’ (zalmen die in het begin van het seizoen de rivier 
op komen) de vissen waarop gevist wordt. Deze zalmen zijn over het algemeen groter dan de vissen 
die in de zomer de rivieren optrekken en sportvissers hebben een goede kans om een van deze 
vissen te vangen op rivieren als de Drowes in de counties Donegal & Leitrim, de rivier de Laune 
in county Kerry of de Delphi Fishery in County Mayo. De zalmen kunnen ook gevangen worden 
op loughs zoals Carrowmore Lake in county Mayo, dit meer kan al vanaf maart mooie vangsten 
opleveren. Er zijn ook kleinere regenrivieren, zoals de rivier de Owenduff in het noorden van Mayo, 
die een behoorlijke run aan ‘spring salmon’ kunnen krijgen. 

Vanaf het midden van juni zijn het de grilse of ‘summer salmon’ die het vissen domineren. Deze 
vissen hebben een gemiddeld gewicht van anderhalf tot drie kilogram en zijn door heel het land 
te vinden. Dit is de periode dat viswateren zoals de rivier de Moy in County Mayo, de Galway 
Fishery in County Galway en de Munster Blackwater in County Cork een spectaculaire sport kunnen 
bieden in een schitterende setting. In aanvulling op de grotere rivieren zijn er ook talloze kleinere 
riviersystemen, vooral in de westelijke helft van het land, die een uitstekende visserij op grilse kunnen 
bieden. De runs aan grilse op de Ierse rivieren behoren nog steeds tot de meest talrijke in het westen 
van Europa en ze bieden de zalmvisser een grote kans op succes. 

METHODEN
De sportvisser in Ierland maakt in hoofdzaak gebruik van drie verschillende methoden om op zalm 
te vissen. Dit zijn het vliegvissen, het vissen met kunstaas en het vissen met natuurlijk aas. 

Vliegvissen
De klassieke manier om op zalm te vissen is met de vlieg. Tweehandige vliegenhengels zijn niet 
altijd noodzakelijk, vaak is een eenhandige of een switch vliegenhengel voldoende om het water 
goed af te kunnen vissen. Op de meeste Ierse rivieren is een hengel van 3 tot 3,60 meter lang voor 
de lijnklasse #7/8, in combinatie met een drijvende of intermediate vliegenlijn, voldoende. Er zijn 
wel uitzonderingen, op wateren zoals de Cork Blackwater, de Galway Weir Fishery of de rivier 

vissen die meegenomen worden dienen van een merkteken (tag) voorzien te worden en ze 
dienen opgenomen te worden in het logboek. Echter, afhankelijk van de tijd van het jaar en de 
verschillende viswateren, kunnen er extra restricties van toepassing zijn, zoals dat er minder zalm 
meegenomen mag worden of dat er volgens het ‘catch & release’ principe gevist moet worden. 
Het Wild Salmon and Seatrout Tagging Scheme reguleert het vissen op zalm en zeeforel in 
Ierland en dit wordt geadministreerd door Inland Fisheries Ireland. Let er op dat de reglementen 
en voorschriften onderhevig zijn aan veranderingen. Neem contact op met een plaatselijk kantoor 
van Inland Fisheries Ireland voor informatie over het vissen op specifieke rivieren. 
Voor het overgrote deel van de zalmwateren hebben sportvissers naast de staatsvergunning 
een extra vergunning nodig. Elk viswater kan zijn regels opstellen voor wat betreft de methoden 
die toegestaan zijn, het aantal zalmen dat aan het water onttrokken mag worden en dergelijke. 
We moedigen echter alle sportvissers aan om te vissen volgens het catch & release principe (zie 
onder). De reglementen rondom het vissen zijn onderhevig aan veranderingen, sportvissers kunnen 
de meest recente informatie hierover vinden onder 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 voor de sportvisser
Deze gids biedt een basisintroductie voor het zalmvissen in Ierland en geeft een opsomming van 
een aantal van de belangrijkste viswateren 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 
vangstrapporten brengt over wat en waar sportvissers vangen. Je kunt je inschrijven voor deze 
wekelijkse 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. 

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.

Doorgaans worden er bij het vissen met wormen drie pieren op een enkele haak geplaatst; een 
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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/

Vrijwaring
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.

Dank Woord
© Gepubliceerd door Inland Fisheries Ireland, P/N: IFI/2019/1-0451 - 017
Foto’s geleverd door: Christin Breuker, Markus Müller & James Barry.
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. 

ZALMVISSEN  
IN IERLAND

Meer gedetailleerde informatie is te vinden op de  
website www.fishinginireland.info  
en op de bijbehorende Google kaart:  
https://tinyurl.com/ybc54pek

#CPRSavesfish

2014

de Moy kan een langere, tweehandige vliegenhengel beter tot haar recht komen. Veel vliegvissers 
maken gebruik van polyleaders met verschillende zinksnelheden, dit in combinatie met een nylon 
of fluorocarbon leaderpunt met een trekkracht van 10 tot 15 lb. Traditioneel wordt er op rivieren 
als de Moy en Mourne ook gevist met de spinhengel in combinatie met een buldo en een zalmvlieg. 
Vliegvissen op zalm op de loughs is een Ierse bijzonderheid. De meeste loughs kunnen het best bevist 
worden wanneer er een goede golfslag staat. De vliegenhengels voor het loughstijl vissen op zalm 
hebben een lengte van 3 tot 3,30 meter en zijn gebouwd voor de lijnklasse #7/8, je vist hierbij op 
zalm op dezelfde wijze als dat er hier op forel gevist wordt. Het merendeel van het vissen gebeurt 
met drijvende vliegenlijnen en aan een standaard leader komen drie kunstvliegen (een aan de punt, 
twee aan zijlijntjes). Terwijl er aan de leaderpunt doorgaans een traditioneel patroon, zoals een 
garnaalimitatie, voor het vliegvissen op de rivier gevist wordt, komen er aan de zijlijntjes standaard 
forel- of zeeforelvliegen in een maat 8 tot 12, afhankelijk van de hoogte van de golven op het 
lough. In veel gevallen is een van deze natte vliegen een Green Peter.

Ierland is de geboorteplaats van veel bekende zalmvliegen zoals de Thunder and Lightning of de 
Black Doctor, om er slechts enkele te noemen. Echter, wanneer er sprake is van zalmvliegpatronen, 
dan is de ‘shrimp fly’ het meest duidelijke voorbeeld van een typisch Ierse stijl van zalmvlieg. Hoewel 
iedereen zijn of haar eigen favorieten heeft, kun je doorgaans weinig verkeerd doen met patronen 
zoals de Ally’s Shrimp, Bann Special Shrimp, Wilkinson Shrimp, Curry’s Red Shrimp, Shadow Shrimp 
of Foxford Shrimp. Ierse zalmvliegen zijn doorgaans klein. Vliegen gebonden op een haak 8 wor-
den gebruikt onder koude omstandigheden en wanneer het waterpeil hoog is. Wanneer het water 
opwarmt dan gaat de haakmaat omlaag naar een maat 12 of zelfs 14 in sommige gevallen. 
Micro-tubes zijn in de afgelopen jaren ook erg populair geworden. Andere goede zalmvlieg-
patronen die hun waarde bewezen hebben zijn de Cascade, Willie Gunn, Hairy Mary, Silver 
Stoat, Green Highlander en de Collie Dog.

Kunstaasvissen
Kunstaasvissen op zalm kan een zeer effectieve methode zijn wanneer de omstandigheden juist 
zijn en wanneer het water hoog staat na hevige regenval, is het vaak de enige realistisch optie 
om kans te maken op de vangst van een vis. Doorgaans is een kunstaashengel met een lengte 
van 3 tot 3,30 meter met een werpvermogen van 10 tot 60 gram een prima keuze voor de 
meeste omstandigheden. De Flying C is vrijwel zeker het meest favoriete kunstaas in Ierland, 
waarbij rood en zwart de meest populaire kleuren zijn. Ander veelgebruikt kunstaas zijn de 
Toby, koper- en zilverkleurige lepels plus kleine pluggen. Wanneer het water opwarmt, dien 
je het formaat van het kunstaas kleiner te kiezen en de snelheid van terugvissen dient toe te 
nemen. Het stroomopwaarts werpen en terugvissen kan zeer effectief zijn wanneer er grilse 
aanwezig is op de rivier. Op de meren kan het effectief zijn om slepend te vissen met een 
Devon of Toby, met name in het eerste deel van het seizoen. Je kunt hiermee binnen korte tijd 
een flink stuk water afvissen. 

Natuurlijk aas
De meest gebruikte aassoorten bij het vissen met natuurlijk aas zijn garnalen en wormen. 
Garnalen worden aangeboden met een dobbermontage die met de stroming mee stroom-
afwaarts drijft. Wormen kunnen op dezelfde wijze aangeboden worden, of meer statisch 
met een schuifloodmontage dichtbij de plekken waar de zalmen zich op plegen te houden. 

Ierland staat al lang bekend als een van de beste bestemmingen in Europa voor het vissen op 
zalm en sportvissers bezoeken Ierland al vele jaren bij hun zoektocht naar Salmo salar. 

Wat maakt Ierland tot zo’n bijzonder goede bestemming voor het vissen op zalm? De Atlantische 
zalm (“Bradán” in het Gaelic) is een vissoort die van nature voorkomt in Ierland en op de meeste 
rivieren trekt vanaf de lente tot in de herfst deze vissoort in flinke aantallen stroomopwaarts. De 
zalm kan in de Ierse wateren bevist worden vanaf januari tot het eind van september en, met 
circa 70.000 kilometer aan rivieren en beken, is er een overvloed aan habitat aanwezig waar 
de vis kan paaien en de jonge vis op kan groeien. Het klimaat is een andere factor. Gesitueerd 
in de noordelijke Atlantische Oceaan, beschikt Ierland over een gemiddeld vochtig klimaat 
met genoeg neerslag voor de vele regenrivieren langs de Atlantische kuststrook. Milde, natte 
winters betekenen dat de beken waarop gepaaid wordt ijsvrij blijven en door de regelmaat 
aan regenbuien komen perioden met een lage waterstand doorgaans weinig voor. Als laatste 
dragen ook de wilde en ruige omgeving en rivieren bij aan de algehele beleving. 

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. Of je 
nu de adembenemende Wild Atlantic Way of het mystieke ‘Ancient East’ wilt verkennen… het 
is geheel aan jou! 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 
zalmvissen 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 zalmvisavontuur in 
Ierland. Er wordt een korte beschrijving gegeven van de beste perioden om te gaan vissen, 

plus informatie over vismethoden en een korte introductie van een aantal van de viswateren die 
met regelmaat zalm opleveren. De uitvouwbare kaart, aan de binnenkant van deze brochure, toont 
deze viswateren en de belangrijkste plaatsen in de buurt waar je onderdak kunt vinden. 

SEIZOENEN  
Het zalmvissen begint in Ierland op de 1ste januari op een handvol rivieren, daarna volgen de 
overige wateren op diverse data in februari, maart, april, mei en juni. Het seizoen op de meeste 
van deze wateren sluit op 30 september. Ga voor up-to-date informatie over de data waarop de 
seizoen starten en eindigen op de verschillende ‘fisheries’ naar www.fishinginireland.info

Vanaf januari tot in juni vormen de ‘spring salmon’ (zalmen die in het begin van het seizoen de rivier 
op komen) de vissen waarop gevist wordt. Deze zalmen zijn over het algemeen groter dan de vissen 
die in de zomer de rivieren optrekken en sportvissers hebben een goede kans om een van deze 
vissen te vangen op rivieren als de Drowes in de counties Donegal & Leitrim, de rivier de Laune 
in county Kerry of de Delphi Fishery in County Mayo. De zalmen kunnen ook gevangen worden 
op loughs zoals Carrowmore Lake in county Mayo, dit meer kan al vanaf maart mooie vangsten 
opleveren. Er zijn ook kleinere regenrivieren, zoals de rivier de Owenduff in het noorden van Mayo, 
die een behoorlijke run aan ‘spring salmon’ kunnen krijgen. 

Vanaf het midden van juni zijn het de grilse of ‘summer salmon’ die het vissen domineren. Deze 
vissen hebben een gemiddeld gewicht van anderhalf tot drie kilogram en zijn door heel het land 
te vinden. Dit is de periode dat viswateren zoals de rivier de Moy in County Mayo, de Galway 
Fishery in County Galway en de Munster Blackwater in County Cork een spectaculaire sport kunnen 
bieden in een schitterende setting. In aanvulling op de grotere rivieren zijn er ook talloze kleinere 
riviersystemen, vooral in de westelijke helft van het land, die een uitstekende visserij op grilse kunnen 
bieden. De runs aan grilse op de Ierse rivieren behoren nog steeds tot de meest talrijke in het westen 
van Europa en ze bieden de zalmvisser een grote kans op succes. 

METHODEN
De sportvisser in Ierland maakt in hoofdzaak gebruik van drie verschillende methoden om op zalm 
te vissen. Dit zijn het vliegvissen, het vissen met kunstaas en het vissen met natuurlijk aas. 

Vliegvissen
De klassieke manier om op zalm te vissen is met de vlieg. Tweehandige vliegenhengels zijn niet 
altijd noodzakelijk, vaak is een eenhandige of een switch vliegenhengel voldoende om het water 
goed af te kunnen vissen. Op de meeste Ierse rivieren is een hengel van 3 tot 3,60 meter lang voor 
de lijnklasse #7/8, in combinatie met een drijvende of intermediate vliegenlijn, voldoende. Er zijn 
wel uitzonderingen, op wateren zoals de Cork Blackwater, de Galway Weir Fishery of de rivier 

vissen die meegenomen worden dienen van een merkteken (tag) voorzien te worden en ze 
dienen opgenomen te worden in het logboek. Echter, afhankelijk van de tijd van het jaar en de 
verschillende viswateren, kunnen er extra restricties van toepassing zijn, zoals dat er minder zalm 
meegenomen mag worden of dat er volgens het ‘catch & release’ principe gevist moet worden. 
Het Wild Salmon and Seatrout Tagging Scheme reguleert het vissen op zalm en zeeforel in 
Ierland en dit wordt geadministreerd door Inland Fisheries Ireland. Let er op dat de reglementen 
en voorschriften onderhevig zijn aan veranderingen. Neem contact op met een plaatselijk kantoor 
van Inland Fisheries Ireland voor informatie over het vissen op specifieke rivieren. 
Voor het overgrote deel van de zalmwateren hebben sportvissers naast de staatsvergunning 
een extra vergunning nodig. Elk viswater kan zijn regels opstellen voor wat betreft de methoden 
die toegestaan zijn, het aantal zalmen dat aan het water onttrokken mag worden en dergelijke. 
We moedigen echter alle sportvissers aan om te vissen volgens het catch & release principe (zie 
onder). De reglementen rondom het vissen zijn onderhevig aan veranderingen, sportvissers kunnen 
de meest recente informatie hierover vinden onder 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 voor de sportvisser
Deze gids biedt een basisintroductie voor het zalmvissen in Ierland en geeft een opsomming van 
een aantal van de belangrijkste viswateren 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 
vangstrapporten brengt over wat en waar sportvissers vangen. Je kunt je inschrijven voor deze 
wekelijkse 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. 

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.

Doorgaans worden er bij het vissen met wormen drie pieren op een enkele haak geplaatst; een 
enkele worm kan echter ook goede resultaten opleveren. Hengels voor het vissen met natuurlijk 
aas hebben doorgaans een lengte van rond de 3,30 meter en een werpvermogen tot 80 gram. 

VISGIDSEN
Er zijn een groot aantal gespecialiseerde visgidsen en ghillies die zich gespecialiseerd hebben 
op het vissen op zalm in Ierland. 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. Dit is met name het geval bij de grotere 
rivieren. 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.fishinginire-
land.info/guides/index.htm.

REGLEMENTEN
Om op zalm te mogen vissen in Ierland dienen sportvissers een ‘Salmon Rod Licence’ aan te 
schaffen. Deze vergunning kan aangeschaft worden bij Inland Fisheries Ireland, bij mensen 
die deze vergunningen verkopen of online via https://store.fishinginireland.info/ Er zijn 
meerdere verschillende soorten vergunningen beschikbaar (dag, jaar, district, 21 dagen etc.). 
Voor de bezoekende sportvisser komt de vergunning voor 21 dagen waarschijnlijk het eerst in 
aanmerking. Op het moment dat deze brochure samengesteld werd (2019), was het toegestaan 
om jaarlijks tien zalmen of zeeforellen (met een lengte boven de 40 cm) te behouden; alle 

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 vis-
sen – 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 
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/

Vrijwaring
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.

Dank Woord
© Gepubliceerd door Inland Fisheries Ireland, P/N: IFI/2019/1-0451 - 017
Foto’s geleverd door: Christin Breuker, Markus Müller & James Barry.
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. 
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Meer gedetailleerde informatie is te vinden op de  
website www.fishinginireland.info  
en op de bijbehorende Google kaart:  
https://tinyurl.com/ybc54pek
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de Moy kan een langere, tweehandige vliegenhengel beter tot haar recht komen. Veel vliegvissers 
maken gebruik van polyleaders met verschillende zinksnelheden, dit in combinatie met een nylon 
of fluorocarbon leaderpunt met een trekkracht van 10 tot 15 lb. Traditioneel wordt er op rivieren 
als de Moy en Mourne ook gevist met de spinhengel in combinatie met een buldo en een zalmvlieg. 
Vliegvissen op zalm op de loughs is een Ierse bijzonderheid. De meeste loughs kunnen het best bevist 
worden wanneer er een goede golfslag staat. De vliegenhengels voor het loughstijl vissen op zalm 
hebben een lengte van 3 tot 3,30 meter en zijn gebouwd voor de lijnklasse #7/8, je vist hierbij op 
zalm op dezelfde wijze als dat er hier op forel gevist wordt. Het merendeel van het vissen gebeurt 
met drijvende vliegenlijnen en aan een standaard leader komen drie kunstvliegen (een aan de punt, 
twee aan zijlijntjes). Terwijl er aan de leaderpunt doorgaans een traditioneel patroon, zoals een 
garnaalimitatie, voor het vliegvissen op de rivier gevist wordt, komen er aan de zijlijntjes standaard 
forel- of zeeforelvliegen in een maat 8 tot 12, afhankelijk van de hoogte van de golven op het 
lough. In veel gevallen is een van deze natte vliegen een Green Peter.

Ierland is de geboorteplaats van veel bekende zalmvliegen zoals de Thunder and Lightning of de 
Black Doctor, om er slechts enkele te noemen. Echter, wanneer er sprake is van zalmvliegpatronen, 
dan is de ‘shrimp fly’ het meest duidelijke voorbeeld van een typisch Ierse stijl van zalmvlieg. Hoewel 
iedereen zijn of haar eigen favorieten heeft, kun je doorgaans weinig verkeerd doen met patronen 
zoals de Ally’s Shrimp, Bann Special Shrimp, Wilkinson Shrimp, Curry’s Red Shrimp, Shadow Shrimp 
of Foxford Shrimp. Ierse zalmvliegen zijn doorgaans klein. Vliegen gebonden op een haak 8 wor-
den gebruikt onder koude omstandigheden en wanneer het waterpeil hoog is. Wanneer het water 
opwarmt dan gaat de haakmaat omlaag naar een maat 12 of zelfs 14 in sommige gevallen. 
Micro-tubes zijn in de afgelopen jaren ook erg populair geworden. Andere goede zalmvlieg-
patronen die hun waarde bewezen hebben zijn de Cascade, Willie Gunn, Hairy Mary, Silver 
Stoat, Green Highlander en de Collie Dog.

Kunstaasvissen
Kunstaasvissen op zalm kan een zeer effectieve methode zijn wanneer de omstandigheden juist 
zijn en wanneer het water hoog staat na hevige regenval, is het vaak de enige realistisch optie 
om kans te maken op de vangst van een vis. Doorgaans is een kunstaashengel met een lengte 
van 3 tot 3,30 meter met een werpvermogen van 10 tot 60 gram een prima keuze voor de 
meeste omstandigheden. De Flying C is vrijwel zeker het meest favoriete kunstaas in Ierland, 
waarbij rood en zwart de meest populaire kleuren zijn. Ander veelgebruikt kunstaas zijn de 
Toby, koper- en zilverkleurige lepels plus kleine pluggen. Wanneer het water opwarmt, dien 
je het formaat van het kunstaas kleiner te kiezen en de snelheid van terugvissen dient toe te 
nemen. Het stroomopwaarts werpen en terugvissen kan zeer effectief zijn wanneer er grilse 
aanwezig is op de rivier. Op de meren kan het effectief zijn om slepend te vissen met een 
Devon of Toby, met name in het eerste deel van het seizoen. Je kunt hiermee binnen korte tijd 
een flink stuk water afvissen. 

Natuurlijk aas
De meest gebruikte aassoorten bij het vissen met natuurlijk aas zijn garnalen en wormen. 
Garnalen worden aangeboden met een dobbermontage die met de stroming mee stroom-
afwaarts drijft. Wormen kunnen op dezelfde wijze aangeboden worden, of meer statisch 
met een schuifloodmontage dichtbij de plekken waar de zalmen zich op plegen te houden. 

Ierland staat al lang bekend als een van de beste bestemmingen in Europa voor het vissen op 
zalm en sportvissers bezoeken Ierland al vele jaren bij hun zoektocht naar Salmo salar. 

Wat maakt Ierland tot zo’n bijzonder goede bestemming voor het vissen op zalm? De Atlantische 
zalm (“Bradán” in het Gaelic) is een vissoort die van nature voorkomt in Ierland en op de meeste 
rivieren trekt vanaf de lente tot in de herfst deze vissoort in flinke aantallen stroomopwaarts. De 
zalm kan in de Ierse wateren bevist worden vanaf januari tot het eind van september en, met 
circa 70.000 kilometer aan rivieren en beken, is er een overvloed aan habitat aanwezig waar 
de vis kan paaien en de jonge vis op kan groeien. Het klimaat is een andere factor. Gesitueerd 
in de noordelijke Atlantische Oceaan, beschikt Ierland over een gemiddeld vochtig klimaat 
met genoeg neerslag voor de vele regenrivieren langs de Atlantische kuststrook. Milde, natte 
winters betekenen dat de beken waarop gepaaid wordt ijsvrij blijven en door de regelmaat 
aan regenbuien komen perioden met een lage waterstand doorgaans weinig voor. Als laatste 
dragen ook de wilde en ruige omgeving en rivieren bij aan de algehele beleving. 

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. Of je 
nu de adembenemende Wild Atlantic Way of het mystieke ‘Ancient East’ wilt verkennen… het 
is geheel aan jou! 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 
zalmvissen 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 zalmvisavontuur in 
Ierland. Er wordt een korte beschrijving gegeven van de beste perioden om te gaan vissen, 

plus informatie over vismethoden en een korte introductie van een aantal van de viswateren die 
met regelmaat zalm opleveren. De uitvouwbare kaart, aan de binnenkant van deze brochure, toont 
deze viswateren en de belangrijkste plaatsen in de buurt waar je onderdak kunt vinden. 

SEIZOENEN  
Het zalmvissen begint in Ierland op de 1ste januari op een handvol rivieren, daarna volgen de 
overige wateren op diverse data in februari, maart, april, mei en juni. Het seizoen op de meeste 
van deze wateren sluit op 30 september. Ga voor up-to-date informatie over de data waarop de 
seizoen starten en eindigen op de verschillende ‘fisheries’ naar www.fishinginireland.info

Vanaf januari tot in juni vormen de ‘spring salmon’ (zalmen die in het begin van het seizoen de rivier 
op komen) de vissen waarop gevist wordt. Deze zalmen zijn over het algemeen groter dan de vissen 
die in de zomer de rivieren optrekken en sportvissers hebben een goede kans om een van deze 
vissen te vangen op rivieren als de Drowes in de counties Donegal & Leitrim, de rivier de Laune 
in county Kerry of de Delphi Fishery in County Mayo. De zalmen kunnen ook gevangen worden 
op loughs zoals Carrowmore Lake in county Mayo, dit meer kan al vanaf maart mooie vangsten 
opleveren. Er zijn ook kleinere regenrivieren, zoals de rivier de Owenduff in het noorden van Mayo, 
die een behoorlijke run aan ‘spring salmon’ kunnen krijgen. 

Vanaf het midden van juni zijn het de grilse of ‘summer salmon’ die het vissen domineren. Deze 
vissen hebben een gemiddeld gewicht van anderhalf tot drie kilogram en zijn door heel het land 
te vinden. Dit is de periode dat viswateren zoals de rivier de Moy in County Mayo, de Galway 
Fishery in County Galway en de Munster Blackwater in County Cork een spectaculaire sport kunnen 
bieden in een schitterende setting. In aanvulling op de grotere rivieren zijn er ook talloze kleinere 
riviersystemen, vooral in de westelijke helft van het land, die een uitstekende visserij op grilse kunnen 
bieden. De runs aan grilse op de Ierse rivieren behoren nog steeds tot de meest talrijke in het westen 
van Europa en ze bieden de zalmvisser een grote kans op succes. 

METHODEN
De sportvisser in Ierland maakt in hoofdzaak gebruik van drie verschillende methoden om op zalm 
te vissen. Dit zijn het vliegvissen, het vissen met kunstaas en het vissen met natuurlijk aas. 

Vliegvissen
De klassieke manier om op zalm te vissen is met de vlieg. Tweehandige vliegenhengels zijn niet 
altijd noodzakelijk, vaak is een eenhandige of een switch vliegenhengel voldoende om het water 
goed af te kunnen vissen. Op de meeste Ierse rivieren is een hengel van 3 tot 3,60 meter lang voor 
de lijnklasse #7/8, in combinatie met een drijvende of intermediate vliegenlijn, voldoende. Er zijn 
wel uitzonderingen, op wateren zoals de Cork Blackwater, de Galway Weir Fishery of de rivier 

vissen die meegenomen worden dienen van een merkteken (tag) voorzien te worden en ze 
dienen opgenomen te worden in het logboek. Echter, afhankelijk van de tijd van het jaar en de 
verschillende viswateren, kunnen er extra restricties van toepassing zijn, zoals dat er minder zalm 
meegenomen mag worden of dat er volgens het ‘catch & release’ principe gevist moet worden. 
Het Wild Salmon and Seatrout Tagging Scheme reguleert het vissen op zalm en zeeforel in 
Ierland en dit wordt geadministreerd door Inland Fisheries Ireland. Let er op dat de reglementen 
en voorschriften onderhevig zijn aan veranderingen. Neem contact op met een plaatselijk kantoor 
van Inland Fisheries Ireland voor informatie over het vissen op specifieke rivieren. 
Voor het overgrote deel van de zalmwateren hebben sportvissers naast de staatsvergunning 
een extra vergunning nodig. Elk viswater kan zijn regels opstellen voor wat betreft de methoden 
die toegestaan zijn, het aantal zalmen dat aan het water onttrokken mag worden en dergelijke. 
We moedigen echter alle sportvissers aan om te vissen volgens het catch & release principe (zie 
onder). De reglementen rondom het vissen zijn onderhevig aan veranderingen, sportvissers kunnen 
de meest recente informatie hierover vinden onder 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 voor de sportvisser
Deze gids biedt een basisintroductie voor het zalmvissen in Ierland en geeft een opsomming van 
een aantal van de belangrijkste viswateren 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 
vangstrapporten brengt over wat en waar sportvissers vangen. Je kunt je inschrijven voor deze 
wekelijkse 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. 

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.

Doorgaans worden er bij het vissen met wormen drie pieren op een enkele haak geplaatst; een 
enkele worm kan echter ook goede resultaten opleveren. Hengels voor het vissen met natuurlijk 
aas hebben doorgaans een lengte van rond de 3,30 meter en een werpvermogen tot 80 gram. 

VISGIDSEN
Er zijn een groot aantal gespecialiseerde visgidsen en ghillies die zich gespecialiseerd hebben 
op het vissen op zalm in Ierland. 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. Dit is met name het geval bij de grotere 
rivieren. 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.fishinginire-
land.info/guides/index.htm.

REGLEMENTEN
Om op zalm te mogen vissen in Ierland dienen sportvissers een ‘Salmon Rod Licence’ aan te 
schaffen. Deze vergunning kan aangeschaft worden bij Inland Fisheries Ireland, bij mensen 
die deze vergunningen verkopen of online via https://store.fishinginireland.info/ Er zijn 
meerdere verschillende soorten vergunningen beschikbaar (dag, jaar, district, 21 dagen etc.). 
Voor de bezoekende sportvisser komt de vergunning voor 21 dagen waarschijnlijk het eerst in 
aanmerking. Op het moment dat deze brochure samengesteld werd (2019), was het toegestaan 
om jaarlijks tien zalmen of zeeforellen (met een lengte boven de 40 cm) te behouden; alle 

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 vis-
sen – 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 
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/

Vrijwaring
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.
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de Ordnance Survey Ireland en de Overheid van Ierland. © Ordnance Survey Ireland.
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de Moy kan een langere, tweehandige vliegenhengel beter tot haar recht komen. Veel vliegvissers 
maken gebruik van polyleaders met verschillende zinksnelheden, dit in combinatie met een nylon 
of fluorocarbon leaderpunt met een trekkracht van 10 tot 15 lb. Traditioneel wordt er op rivieren 
als de Moy en Mourne ook gevist met de spinhengel in combinatie met een buldo en een zalmvlieg. 
Vliegvissen op zalm op de loughs is een Ierse bijzonderheid. De meeste loughs kunnen het best bevist 
worden wanneer er een goede golfslag staat. De vliegenhengels voor het loughstijl vissen op zalm 
hebben een lengte van 3 tot 3,30 meter en zijn gebouwd voor de lijnklasse #7/8, je vist hierbij op 
zalm op dezelfde wijze als dat er hier op forel gevist wordt. Het merendeel van het vissen gebeurt 
met drijvende vliegenlijnen en aan een standaard leader komen drie kunstvliegen (een aan de punt, 
twee aan zijlijntjes). Terwijl er aan de leaderpunt doorgaans een traditioneel patroon, zoals een 
garnaalimitatie, voor het vliegvissen op de rivier gevist wordt, komen er aan de zijlijntjes standaard 
forel- of zeeforelvliegen in een maat 8 tot 12, afhankelijk van de hoogte van de golven op het 
lough. In veel gevallen is een van deze natte vliegen een Green Peter.

Ierland is de geboorteplaats van veel bekende zalmvliegen zoals de Thunder and Lightning of de 
Black Doctor, om er slechts enkele te noemen. Echter, wanneer er sprake is van zalmvliegpatronen, 
dan is de ‘shrimp fly’ het meest duidelijke voorbeeld van een typisch Ierse stijl van zalmvlieg. Hoewel 
iedereen zijn of haar eigen favorieten heeft, kun je doorgaans weinig verkeerd doen met patronen 
zoals de Ally’s Shrimp, Bann Special Shrimp, Wilkinson Shrimp, Curry’s Red Shrimp, Shadow Shrimp 
of Foxford Shrimp. Ierse zalmvliegen zijn doorgaans klein. Vliegen gebonden op een haak 8 wor-
den gebruikt onder koude omstandigheden en wanneer het waterpeil hoog is. Wanneer het water 
opwarmt dan gaat de haakmaat omlaag naar een maat 12 of zelfs 14 in sommige gevallen. 
Micro-tubes zijn in de afgelopen jaren ook erg populair geworden. Andere goede zalmvlieg-
patronen die hun waarde bewezen hebben zijn de Cascade, Willie Gunn, Hairy Mary, Silver 
Stoat, Green Highlander en de Collie Dog.

Kunstaasvissen
Kunstaasvissen op zalm kan een zeer effectieve methode zijn wanneer de omstandigheden juist 
zijn en wanneer het water hoog staat na hevige regenval, is het vaak de enige realistisch optie 
om kans te maken op de vangst van een vis. Doorgaans is een kunstaashengel met een lengte 
van 3 tot 3,30 meter met een werpvermogen van 10 tot 60 gram een prima keuze voor de 
meeste omstandigheden. De Flying C is vrijwel zeker het meest favoriete kunstaas in Ierland, 
waarbij rood en zwart de meest populaire kleuren zijn. Ander veelgebruikt kunstaas zijn de 
Toby, koper- en zilverkleurige lepels plus kleine pluggen. Wanneer het water opwarmt, dien 
je het formaat van het kunstaas kleiner te kiezen en de snelheid van terugvissen dient toe te 
nemen. Het stroomopwaarts werpen en terugvissen kan zeer effectief zijn wanneer er grilse 
aanwezig is op de rivier. Op de meren kan het effectief zijn om slepend te vissen met een 
Devon of Toby, met name in het eerste deel van het seizoen. Je kunt hiermee binnen korte tijd 
een flink stuk water afvissen. 

Natuurlijk aas
De meest gebruikte aassoorten bij het vissen met natuurlijk aas zijn garnalen en wormen. 
Garnalen worden aangeboden met een dobbermontage die met de stroming mee stroom-
afwaarts drijft. Wormen kunnen op dezelfde wijze aangeboden worden, of meer statisch 
met een schuifloodmontage dichtbij de plekken waar de zalmen zich op plegen te houden. 

Ierland staat al lang bekend als een van de beste bestemmingen in Europa voor het vissen op 
zalm en sportvissers bezoeken Ierland al vele jaren bij hun zoektocht naar Salmo salar. 

Wat maakt Ierland tot zo’n bijzonder goede bestemming voor het vissen op zalm? De Atlantische 
zalm (“Bradán” in het Gaelic) is een vissoort die van nature voorkomt in Ierland en op de meeste 
rivieren trekt vanaf de lente tot in de herfst deze vissoort in flinke aantallen stroomopwaarts. De 
zalm kan in de Ierse wateren bevist worden vanaf januari tot het eind van september en, met 
circa 70.000 kilometer aan rivieren en beken, is er een overvloed aan habitat aanwezig waar 
de vis kan paaien en de jonge vis op kan groeien. Het klimaat is een andere factor. Gesitueerd 
in de noordelijke Atlantische Oceaan, beschikt Ierland over een gemiddeld vochtig klimaat 
met genoeg neerslag voor de vele regenrivieren langs de Atlantische kuststrook. Milde, natte 
winters betekenen dat de beken waarop gepaaid wordt ijsvrij blijven en door de regelmaat 
aan regenbuien komen perioden met een lage waterstand doorgaans weinig voor. Als laatste 
dragen ook de wilde en ruige omgeving en rivieren bij aan de algehele beleving. 

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. Of je 
nu de adembenemende Wild Atlantic Way of het mystieke ‘Ancient East’ wilt verkennen… het 
is geheel aan jou! 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 
zalmvissen 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 zalmvisavontuur in 
Ierland. Er wordt een korte beschrijving gegeven van de beste perioden om te gaan vissen, 

plus informatie over vismethoden en een korte introductie van een aantal van de viswateren die 
met regelmaat zalm opleveren. De uitvouwbare kaart, aan de binnenkant van deze brochure, toont 
deze viswateren en de belangrijkste plaatsen in de buurt waar je onderdak kunt vinden. 

SEIZOENEN  
Het zalmvissen begint in Ierland op de 1ste januari op een handvol rivieren, daarna volgen de 
overige wateren op diverse data in februari, maart, april, mei en juni. Het seizoen op de meeste 
van deze wateren sluit op 30 september. Ga voor up-to-date informatie over de data waarop de 
seizoen starten en eindigen op de verschillende ‘fisheries’ naar www.fishinginireland.info

Vanaf januari tot in juni vormen de ‘spring salmon’ (zalmen die in het begin van het seizoen de rivier 
op komen) de vissen waarop gevist wordt. Deze zalmen zijn over het algemeen groter dan de vissen 
die in de zomer de rivieren optrekken en sportvissers hebben een goede kans om een van deze 
vissen te vangen op rivieren als de Drowes in de counties Donegal & Leitrim, de rivier de Laune 
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op loughs zoals Carrowmore Lake in county Mayo, dit meer kan al vanaf maart mooie vangsten 
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te vinden. Dit is de periode dat viswateren zoals de rivier de Moy in County Mayo, de Galway 
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• 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.

Doorgaans worden er bij het vissen met wormen drie pieren op een enkele haak geplaatst; een 
enkele worm kan echter ook goede resultaten opleveren. Hengels voor het vissen met natuurlijk 
aas hebben doorgaans een lengte van rond de 3,30 meter en een werpvermogen tot 80 gram. 

VISGIDSEN
Er zijn een groot aantal gespecialiseerde visgidsen en ghillies die zich gespecialiseerd hebben 
op het vissen op zalm in Ierland. 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. Dit is met name het geval bij de grotere 
rivieren. 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.fishinginire-
land.info/guides/index.htm.

REGLEMENTEN
Om op zalm te mogen vissen in Ierland dienen sportvissers een ‘Salmon Rod Licence’ aan te 
schaffen. Deze vergunning kan aangeschaft worden bij Inland Fisheries Ireland, bij mensen 
die deze vergunningen verkopen of online via https://store.fishinginireland.info/ Er zijn 
meerdere verschillende soorten vergunningen beschikbaar (dag, jaar, district, 21 dagen etc.). 
Voor de bezoekende sportvisser komt de vergunning voor 21 dagen waarschijnlijk het eerst in 
aanmerking. Op het moment dat deze brochure samengesteld werd (2019), was het toegestaan 
om jaarlijks tien zalmen of zeeforellen (met een lengte boven de 40 cm) te behouden; alle 

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 vis-
sen – 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 
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/

Vrijwaring
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.

Dank Woord
© Gepubliceerd door Inland Fisheries Ireland, P/N: IFI/2019/1-0451 - 017
Foto’s geleverd door: Christin Breuker, Markus Müller & James Barry.
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. 
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de Moy kan een langere, tweehandige vliegenhengel beter tot haar recht komen. Veel vliegvissers 
maken gebruik van polyleaders met verschillende zinksnelheden, dit in combinatie met een nylon 
of fluorocarbon leaderpunt met een trekkracht van 10 tot 15 lb. Traditioneel wordt er op rivieren 
als de Moy en Mourne ook gevist met de spinhengel in combinatie met een buldo en een zalmvlieg. 
Vliegvissen op zalm op de loughs is een Ierse bijzonderheid. De meeste loughs kunnen het best bevist 
worden wanneer er een goede golfslag staat. De vliegenhengels voor het loughstijl vissen op zalm 
hebben een lengte van 3 tot 3,30 meter en zijn gebouwd voor de lijnklasse #7/8, je vist hierbij op 
zalm op dezelfde wijze als dat er hier op forel gevist wordt. Het merendeel van het vissen gebeurt 
met drijvende vliegenlijnen en aan een standaard leader komen drie kunstvliegen (een aan de punt, 
twee aan zijlijntjes). Terwijl er aan de leaderpunt doorgaans een traditioneel patroon, zoals een 
garnaalimitatie, voor het vliegvissen op de rivier gevist wordt, komen er aan de zijlijntjes standaard 
forel- of zeeforelvliegen in een maat 8 tot 12, afhankelijk van de hoogte van de golven op het 
lough. In veel gevallen is een van deze natte vliegen een Green Peter.

Ierland is de geboorteplaats van veel bekende zalmvliegen zoals de Thunder and Lightning of de 
Black Doctor, om er slechts enkele te noemen. Echter, wanneer er sprake is van zalmvliegpatronen, 
dan is de ‘shrimp fly’ het meest duidelijke voorbeeld van een typisch Ierse stijl van zalmvlieg. Hoewel 
iedereen zijn of haar eigen favorieten heeft, kun je doorgaans weinig verkeerd doen met patronen 
zoals de Ally’s Shrimp, Bann Special Shrimp, Wilkinson Shrimp, Curry’s Red Shrimp, Shadow Shrimp 
of Foxford Shrimp. Ierse zalmvliegen zijn doorgaans klein. Vliegen gebonden op een haak 8 wor-
den gebruikt onder koude omstandigheden en wanneer het waterpeil hoog is. Wanneer het water 
opwarmt dan gaat de haakmaat omlaag naar een maat 12 of zelfs 14 in sommige gevallen. 
Micro-tubes zijn in de afgelopen jaren ook erg populair geworden. Andere goede zalmvlieg-
patronen die hun waarde bewezen hebben zijn de Cascade, Willie Gunn, Hairy Mary, Silver 
Stoat, Green Highlander en de Collie Dog.

Kunstaasvissen
Kunstaasvissen op zalm kan een zeer effectieve methode zijn wanneer de omstandigheden juist 
zijn en wanneer het water hoog staat na hevige regenval, is het vaak de enige realistisch optie 
om kans te maken op de vangst van een vis. Doorgaans is een kunstaashengel met een lengte 
van 3 tot 3,30 meter met een werpvermogen van 10 tot 60 gram een prima keuze voor de 
meeste omstandigheden. De Flying C is vrijwel zeker het meest favoriete kunstaas in Ierland, 
waarbij rood en zwart de meest populaire kleuren zijn. Ander veelgebruikt kunstaas zijn de 
Toby, koper- en zilverkleurige lepels plus kleine pluggen. Wanneer het water opwarmt, dien 
je het formaat van het kunstaas kleiner te kiezen en de snelheid van terugvissen dient toe te 
nemen. Het stroomopwaarts werpen en terugvissen kan zeer effectief zijn wanneer er grilse 
aanwezig is op de rivier. Op de meren kan het effectief zijn om slepend te vissen met een 
Devon of Toby, met name in het eerste deel van het seizoen. Je kunt hiermee binnen korte tijd 
een flink stuk water afvissen. 

Natuurlijk aas
De meest gebruikte aassoorten bij het vissen met natuurlijk aas zijn garnalen en wormen. 
Garnalen worden aangeboden met een dobbermontage die met de stroming mee stroom-
afwaarts drijft. Wormen kunnen op dezelfde wijze aangeboden worden, of meer statisch 
met een schuifloodmontage dichtbij de plekken waar de zalmen zich op plegen te houden. 

Ierland staat al lang bekend als een van de beste bestemmingen in Europa voor het vissen op 
zalm en sportvissers bezoeken Ierland al vele jaren bij hun zoektocht naar Salmo salar. 

Wat maakt Ierland tot zo’n bijzonder goede bestemming voor het vissen op zalm? De Atlantische 
zalm (“Bradán” in het Gaelic) is een vissoort die van nature voorkomt in Ierland en op de meeste 
rivieren trekt vanaf de lente tot in de herfst deze vissoort in flinke aantallen stroomopwaarts. De 
zalm kan in de Ierse wateren bevist worden vanaf januari tot het eind van september en, met 
circa 70.000 kilometer aan rivieren en beken, is er een overvloed aan habitat aanwezig waar 
de vis kan paaien en de jonge vis op kan groeien. Het klimaat is een andere factor. Gesitueerd 
in de noordelijke Atlantische Oceaan, beschikt Ierland over een gemiddeld vochtig klimaat 
met genoeg neerslag voor de vele regenrivieren langs de Atlantische kuststrook. Milde, natte 
winters betekenen dat de beken waarop gepaaid wordt ijsvrij blijven en door de regelmaat 
aan regenbuien komen perioden met een lage waterstand doorgaans weinig voor. Als laatste 
dragen ook de wilde en ruige omgeving en rivieren bij aan de algehele beleving. 

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. Of je 
nu de adembenemende Wild Atlantic Way of het mystieke ‘Ancient East’ wilt verkennen… het 
is geheel aan jou! 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 
zalmvissen 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 zalmvisavontuur in 
Ierland. Er wordt een korte beschrijving gegeven van de beste perioden om te gaan vissen, 

plus informatie over vismethoden en een korte introductie van een aantal van de viswateren die 
met regelmaat zalm opleveren. De uitvouwbare kaart, aan de binnenkant van deze brochure, toont 
deze viswateren en de belangrijkste plaatsen in de buurt waar je onderdak kunt vinden. 

SEIZOENEN  
Het zalmvissen begint in Ierland op de 1ste januari op een handvol rivieren, daarna volgen de 
overige wateren op diverse data in februari, maart, april, mei en juni. Het seizoen op de meeste 
van deze wateren sluit op 30 september. Ga voor up-to-date informatie over de data waarop de 
seizoen starten en eindigen op de verschillende ‘fisheries’ naar www.fishinginireland.info

Vanaf januari tot in juni vormen de ‘spring salmon’ (zalmen die in het begin van het seizoen de rivier 
op komen) de vissen waarop gevist wordt. Deze zalmen zijn over het algemeen groter dan de vissen 
die in de zomer de rivieren optrekken en sportvissers hebben een goede kans om een van deze 
vissen te vangen op rivieren als de Drowes in de counties Donegal & Leitrim, de rivier de Laune 
in county Kerry of de Delphi Fishery in County Mayo. De zalmen kunnen ook gevangen worden 
op loughs zoals Carrowmore Lake in county Mayo, dit meer kan al vanaf maart mooie vangsten 
opleveren. Er zijn ook kleinere regenrivieren, zoals de rivier de Owenduff in het noorden van Mayo, 
die een behoorlijke run aan ‘spring salmon’ kunnen krijgen. 

Vanaf het midden van juni zijn het de grilse of ‘summer salmon’ die het vissen domineren. Deze 
vissen hebben een gemiddeld gewicht van anderhalf tot drie kilogram en zijn door heel het land 
te vinden. Dit is de periode dat viswateren zoals de rivier de Moy in County Mayo, de Galway 
Fishery in County Galway en de Munster Blackwater in County Cork een spectaculaire sport kunnen 
bieden in een schitterende setting. In aanvulling op de grotere rivieren zijn er ook talloze kleinere 
riviersystemen, vooral in de westelijke helft van het land, die een uitstekende visserij op grilse kunnen 
bieden. De runs aan grilse op de Ierse rivieren behoren nog steeds tot de meest talrijke in het westen 
van Europa en ze bieden de zalmvisser een grote kans op succes. 

METHODEN
De sportvisser in Ierland maakt in hoofdzaak gebruik van drie verschillende methoden om op zalm 
te vissen. Dit zijn het vliegvissen, het vissen met kunstaas en het vissen met natuurlijk aas. 

Vliegvissen
De klassieke manier om op zalm te vissen is met de vlieg. Tweehandige vliegenhengels zijn niet 
altijd noodzakelijk, vaak is een eenhandige of een switch vliegenhengel voldoende om het water 
goed af te kunnen vissen. Op de meeste Ierse rivieren is een hengel van 3 tot 3,60 meter lang voor 
de lijnklasse #7/8, in combinatie met een drijvende of intermediate vliegenlijn, voldoende. Er zijn 
wel uitzonderingen, op wateren zoals de Cork Blackwater, de Galway Weir Fishery of de rivier 

vissen die meegenomen worden dienen van een merkteken (tag) voorzien te worden en ze 
dienen opgenomen te worden in het logboek. Echter, afhankelijk van de tijd van het jaar en de 
verschillende viswateren, kunnen er extra restricties van toepassing zijn, zoals dat er minder zalm 
meegenomen mag worden of dat er volgens het ‘catch & release’ principe gevist moet worden. 
Het Wild Salmon and Seatrout Tagging Scheme reguleert het vissen op zalm en zeeforel in 
Ierland en dit wordt geadministreerd door Inland Fisheries Ireland. Let er op dat de reglementen 
en voorschriften onderhevig zijn aan veranderingen. Neem contact op met een plaatselijk kantoor 
van Inland Fisheries Ireland voor informatie over het vissen op specifieke rivieren. 
Voor het overgrote deel van de zalmwateren hebben sportvissers naast de staatsvergunning 
een extra vergunning nodig. Elk viswater kan zijn regels opstellen voor wat betreft de methoden 
die toegestaan zijn, het aantal zalmen dat aan het water onttrokken mag worden en dergelijke. 
We moedigen echter alle sportvissers aan om te vissen volgens het catch & release principe (zie 
onder). De reglementen rondom het vissen zijn onderhevig aan veranderingen, sportvissers kunnen 
de meest recente informatie hierover vinden onder 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 voor de sportvisser
Deze gids biedt een basisintroductie voor het zalmvissen in Ierland en geeft een opsomming van 
een aantal van de belangrijkste viswateren 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 
vangstrapporten brengt over wat en waar sportvissers vangen. Je kunt je inschrijven voor deze 
wekelijkse 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. 

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.

Doorgaans worden er bij het vissen met wormen drie pieren op een enkele haak geplaatst; een 
enkele worm kan echter ook goede resultaten opleveren. Hengels voor het vissen met natuurlijk 
aas hebben doorgaans een lengte van rond de 3,30 meter en een werpvermogen tot 80 gram. 

VISGIDSEN
Er zijn een groot aantal gespecialiseerde visgidsen en ghillies die zich gespecialiseerd hebben 
op het vissen op zalm in Ierland. 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. Dit is met name het geval bij de grotere 
rivieren. 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.fishinginire-
land.info/guides/index.htm.

REGLEMENTEN
Om op zalm te mogen vissen in Ierland dienen sportvissers een ‘Salmon Rod Licence’ aan te 
schaffen. Deze vergunning kan aangeschaft worden bij Inland Fisheries Ireland, bij mensen 
die deze vergunningen verkopen of online via https://store.fishinginireland.info/ Er zijn 
meerdere verschillende soorten vergunningen beschikbaar (dag, jaar, district, 21 dagen etc.). 
Voor de bezoekende sportvisser komt de vergunning voor 21 dagen waarschijnlijk het eerst in 
aanmerking. Op het moment dat deze brochure samengesteld werd (2019), was het toegestaan 
om jaarlijks tien zalmen of zeeforellen (met een lengte boven de 40 cm) te behouden; alle 

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 vis-
sen – 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 
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/

Vrijwaring
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.

Dank Woord
© Gepubliceerd door Inland Fisheries Ireland, P/N: IFI/2019/1-0451 - 017
Foto’s geleverd door: Christin Breuker, Markus Müller & James Barry.
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. 
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Scan voor een meer gedetailleerde Google-kaart de 
QR-code of gebruik de volgende website-link:  
https://tinyurl.com/ybc54pek.

Zalmviswater

Volg ons op Facebook en Twitter:
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Ga voor actuele informatie over het vissen in  

Ierland naar:  www.fishinginireland.info

of stuur een email naar:  

contact@fisheriesireland.ie

BELANGRIJKSTE IERSE ZALMWATEREN

Deze brochure beschrijft een aantal van de belangrijkste en beste, Ierse zalmwateren; deze leveren niet alleen bij voortduring goede zalmvangsten op, maar bieden ook de juiste infrastructuur voor de bezoekende sportvisser. Als aanvulling op de beschreven viswateren bestaan er nog 
vele andere ‘fisheries’ die op bepaalde momenten een goede visserij op zalm kunnen bieden. Het in detail beschrijven van alle Ierse zalmwateren zou de omvang van deze brochure ver te buiten gaan, je vindt hier dan ook alleen een beschrijving van de belangrijkste wateren. 
De rivier de Moy is Ierland’s meest visrijke zalmrivier. Ze ontspringt in county Sligo en biedt zo ongeveer de beste zalmvisserij die beschikbaar is in Ierland. Op weg naar zee stroomt de rivier door de plaats Foxford in county Mayo, wat een uitstekende uitvalsbasis is voor de bezoekende 
sportvisser. Er zijn meer dan vijftien verschillende fisheries beschikbaar op de Moy, die tegemoet komen aan ieders wensen of budget. In Ballina, de zalmhoofdstad van Ierland, bereikt de Moy het gebied dat onderhevig is aan invloeden van de getijden en dit is waar de wereldberoemde 
Ridge Pool elk jaar honderden sportvissers trekt! De rivier krijgt een behoorlijke trek van spring salmon, maar de toptijd op de rivier is zonder twijfel de zomerperiode, wanneer de grilse in grote aantallen de rivier optrekt.
De Munster Blackwater ontspringt in county Kerry en stroomt over een lengte van 160 kilometer door de counties Kerry, Cork en Waterford naar het getijdenwater bij Cappoquin. De rivier heeft haar naam gekregen vanwege de donkerbruine veenkleur van het water en naar verluidt wordt 
de rivier pas in juli echt helder. Het is een grote en brede rivier met veel pools, stroomversnellingen en gelijkmatige stromende stukken, het vissen is verdeeld onder een groot aantal private en club fisheries. De rivier staat bekend als een van de beste zalmrivieren van Ierland, er trekken 
grote aantallen vissen de rivier op vanaf vroeg in het seizoen totdat het seizoen dicht gaat in september. De River Bandon & River Ilen liggen eveneens in county Cork, ook op deze rivieren trekken goede aantallen zalm op en ze zijn dan ook zeker de moeite van het bevissen waard. 
De Corrib River of Galway Fishery begint bij Nimmo’s Pier, nabij de Claddagh in Galway Bay en loopt door tot aan de uitstroom vanuit Lough Corrib. De beste visserij is te vinden bij ‘The Weir’ fishery, direct stroomafwaarts van de stuw in Galway. De visserij in de lente kan goed zijn, 
maar de beste maanden zijn mei, juni en begin juli, wanneer de optrek aan grilse maximaal is. Dit water kan een buitengewone visserij opleveren tijdens de grilse-run, wanneer de waterstanden goed zijn, en er is om die reden veel vraag naar vergunningen. Je dient vroeg in het jaar te 
boeken om kans te maken op een plek op deze fishery.
De River Drowes is beroemd voor de visserij vroeg in het seizoen. Het is een van de weinige rivieren waar het seizoen open gaat op 1 januari en het water produceert met regelmaat de eerste zalm van het jaar die in Ierland gevangen wordt. De rivier stroomt over een lengte van acht kilometer, 
het voert het water af naar de Atlantische Oceaan uit een gebied met een afmeting van 270 vierkante kilometer en omdat de rivier gevoed wordt door Lough Melvin, is het waterpeil doorgaans goed op niveau. De rivier krijgt een goede run van spring salmon vanaf 1 januari tot en met april/
mei, deze worden gevolgd door kleinere aantallen zalmen in de zomer en herfst. De optrek aan grilse begint rond eind mei en is op haar hoogtepunt in juni/juli. Op korte afstand van de Drowes kan ook de River Duff een goede visserij op zalm bieden in perioden met hoog water. 
De River Laune in county Kerry is een korte rivier (23 kilometer lang) die gevoed wordt door de Killarney Lakes. Op de rivier vind je meer dan 60 pools met een eigen naam en de rivier kan al vroeg in het seizoen zalm opleveren, hoofdzakelijk in de hoger gelegen gedeelten van de 
rivier. Vanaf mei zijn de vissen goed verspreid over de gehele rivier en van deze maand is bekend dat ze veelal de grotere exemplaren oplevert. De grilse trekt vanaf mei eveneens de rivier op en hoewel het hoogtepunt van de run in juni ligt, blijft de rivier tot het einde van het seizoen 
hiermee een goede sport opleveren. 
Carrowmore Lake, dat te vinden is in het verre noordwesten van county Mayo, is het belangrijkste lough voor het vissen op spring salmon in het land. De beste visserij op deze grote zalmen begint met het eerste milde, stabiele weer eind februari en piekt in april en mei. Het meer, dat ook 
bekend staat voor de visserij op grilse en zeeforel, is ruim 6,5 kilometer lang en bijna 5 kilometer breed op het breedste punt. Het water van Carrowmore wordt afgevoerd via de Munhin River, die samenvloeit met de Owenmore River voordat ze uitmondt in Tullaghan Bay. De Owenmore 
en haar zusterrivier de Owenduff kunnen bij voldoende regen ook een uitstekende visserij bieden. Lough Beltra en de nabij gelegen Burrishoole Fishery zijn eveneens bekende zalmloughs in county Mayo. 
De Ballisodare River is slechts acht kilometer lang en stroomt vanaf Collooney naar de Ballisodare Bay. Met haar zijrivieren voert ze het water af binnen een stroomgebied van 650 vierkante kilometer, waartoe ook Lough Arrow behoort. Ondanks haar korte lengte is het waarschijnlijk 
de meest visrijke zalmrivier van county Sligo. Een groot deel van de visserij vindt plaats in het getijdengebied beneden de ‘Butt’ van de Ballisodare Falls en ook de rivier zelf boven de waterval is extreem productief gedurende het seizoen. 
De River Suir en haar zijrivieren voert het water 
af uit een groot deel van county Tipperary. 
De Suir is 185 kilometer lang en passeert de 
Galtees, de Knockmealdown en de Comeragh 
Mountains, voordat ze samenvloeit met de 
zusterrivieren de Barrow en Nore en in zee 
uitmondt. De beste zalmvisserij strekt zich uit 
stroomafwaarts vanaf Ardfinnan richting Carrick-
on-Suir. Er trekken wat spring salmon de Suir op, 
maar het zalmvissen gaat pas echt van start bij 
het begin van de optrek aan grilse in juni/juli. In 
augustus en september trekt er grotere grilse plus 
wat veel grotere zalm de rivier op, deze laatste 
zijn waarschijnlijk vissen die al vaker op de rivier 
gepaaid hebben. 
De River Feale is een grote, snelstromende 
regenrivier die regelmatig overstroomt in 
perioden met een grote hoeveelheid regen. De 
rivier is afkomstig uit het berggebied ten noorden 
van county Cork en stroomt westwaarts gedurende 
75 kilometer door de landelijke plaatsen van 
Abbeyfeale en Listowel, ten zuiden van Ballybunion 
stroomt de rivier in zee. Er is vis te vinden op de 
rivier vanaf het begin van het seizoen en de beste 
visserij op spring salmon loopt door tot half april, 
afhankelijk van het waterpeil. De grilse komt de 
rivier op vanaf half juni, met vaak een duidelijke 
opleving rond half juli. Vanaf half augustus tot en 
met het einde van het seizoen in september kan de 
visserij, wanneer de wateromstandigheden goed 
zijn, ook grotere exemplaren opleveren. 
De River Boyne ontspringt in county Kildare en 
meandert haar route in noordoostelijke richting 
over een afstand van ruim 100 kilometer door de 
counties Offaly, Meath en Louth, voordat ze in de 
Ierse Zee stroomt beneden de historische plaats 
Drogheda. De belangrijkste zalm en zeeforel 
fisheries zijn te vinden in de onderste gedeelten 
van de rivier tussen Navan en Drogheda en het 
grootste deel van de visserij wordt gecontroleerd 
door hengelsportverenigingen, maar zijn ook enkele 
private gedeelten op dit water. De beste zalmvisserij 
is in de zomer te vinden tussen Slane en Oldbridge. 
Goede aantallen zalmen worden jaarlijks ook gev-
angen in de maanden juli, augustus en september 
op de wateren benedenstrooms van de plaats Slane. 
De Delphi Fishery is in privé-handen en het is een 
van de uitstekende zalmwateren in het westen van 
Ierland. De fishery bestaat uit de Bundorragha River 
plus twee grotere meren, die het water afvoeren uit 
de Delphi vallei, Finlough en Doolough. De spring 
salmon trekt de rivier op vanaf het begin van het 
seizoen in februari tot en met juni, waarbij de meeste 
vis gevangen wordt op de rivier of op Finlough. 
Grilse trekt vanaf eind mei de rivier op, de piek van 
de trek ligt in juli. Andere belangrijke zalmwateren in 
het westen van Ierland zijn het Ballynahinch & Lough 
Inagh System, Costello & Fermoyle en de River 
Erriff, om er enkele te noemen. 
De Owenea River stroomt over een lengte van 21 
kilometer, ze voert het water van Lough Ea in het 
westen van de Croaghs af naar de zee bij Ardara. 
De Owenea is hoofdzakelijk een regenrivier, die na 
een periode van hoog water een of twee dagen 
nodig heeft om weer op een normaal peil te komen; 
ze wordt beschouwd als een van de beste zalmrivieren 
van county Donegal. Er trekken spring salmon, grilse 
en zeeforel de rivier op, maar de beste visserij valt in 
de zomermaanden wanneer de grilse de rivier optrekt. 
Andere, populaire zalmwateren in county Donegal zijn 
de Eske, Gweebarra, Eany en de rivier de Glen.
Lough Currane, is te vinden ten oosten van het pit-
toreske plaatsje Waterville in de schitterende Ring of 
Kerry. Lough Currane heeft een oppervlak van circa 
tien vierkante kilometer en heeft een korte, directe ver-
binding met de Ballinskelligs Bay. Het meer is vooral 
bekend voor de visserij op zeeforel, maar het meer kan 
vanaf april/mei ook een goede visserij op zalm bieden. 
De nabij gelegen River Inny en het Caragh System, dat 
circa 35 kilometer verder noordelijk te vinden is, bieden 
soms ook een goede visserij op zalm.

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




