
ماهیگیری 
در سوئد



همۀ آبهای ماهیگیری صاحب دارند 
در سوئد همۀ آبهای ماهیگیری صاحب دارند و از اینرو 

برای ماهیگیری بایستی از صاحبان آنها اجازه گرفت.

در اغلب آبها می توان کارت ماهیگیری خریداری کرد که 
باعث می شود شما قول دهید که فقط در همان آبها ماهیگیری 
کنید. اگر می خواهید مطالب بیشتری در مورد ماهیگیری یا 
محل خریداری کارت ماهیگیری بدانید از دفتر گردشگردی 

سوال کنید. 

ماهیگیری غیرمجاز )بدون کارت ماهیگیری( ُجرم است 
و ممکن است به مجازات حبس منجر شود.

اگر مقررات ماهیگیری در آبهایی که برای آن کارت 
ماهیگیری خریداری کرده اید را زیر پا بگذارید ممکن 

است موظف شوید به آنها که مالک آبهای ماهیگیری هستند، 
جریمه بپردازید.

دفتر گردشگری می تواند برای 
نشان دادن آبهای ماهیگیری و محل 
های خرید کارت ماهیگیری به شما 

کمک کند. آنها همچنین می توانند در 
مورد مقررات ماهیگیری در آبهایی 

که در آنها ماهیگیری مجاز است 
نیز کمک کنند.



وسایل دستی
منظور از وسایل دستی، ماهیگیری با )ا عدد( چوب ماهیگیری، 
از قایق با نخ دستی یا وسایل مشابه آن که مجهز به نخ و حداکثر 

10 قالب ماهیگیری باشد.

استثناء - ماهیگیری آزاد 
ماهیگیری با وسایل دستی در امتداد سواحل و در پنج 

دریاچه بزرگ سوئدی یعنی ِونِرن، ِوترن، ِمالِرن، یلماِرن 
و اِستورشون در استان یِمتلند )نقشه را نگاه کنید( آزاد 

است و برای این نوع ماهیگیری نیازی به خریداری کارت 
ماهیگیری وجود ندارد. 

در عین حال مقرراتی وجود دارد که بایستی رعایت نمود، 
بطور مثال اندازۀ ماهی ها چقدر بایستی باشد که بتوان آنها 

را از آب بیرون کشید و مقرراتی که تعیین می کند چه موقع 
و در کجا گرفتن برخی از تیره های ماهی ها ممنوع است.

زیر پا گذاردن این مقررات خالف قانون است و ممکن است 
به مجازات حبس منجر شود. 

روش های ممنوع ماهیگیری 
در سوئد ماهیگیری با نیزه سه شاخ، هارپون/آکج، نیزه و 

سایر ابزاری که با آنها بتوان به بدن ماهی فرو برد ممنوع 
است. ماهی بایستی خودش به اختیار خود به طعمه نوک بزند.

همچنین ماهیگیری با اسلحه گرم، مواد منفجره، سموم و 
جریان الکتریکی نیز ممنوع است.

گاهی ممکن است برخی از وسایل بطور محلی ممنوع باشند. 
از اینرو پرس و جو کنید در محلی که می خواهید ماهیگیری 

کنید چه وسایلی مجاز هستند.

اِستورشون

ِمالِرن

یلماِرن

ِوتِرن

ِونِرن

پنج دریاچۀ بزرگ سوئد در این 
دریاچه ها و در امتداد سواحل وسایل 

ماهیگیری دستی مجاز هستند.



جمع بندی مطالب 
 مسئولیت پرس و جوی مقررات جاری در جایی که می خواهید ماهیگیری کنید بر 	 

ُعهدۀ خود شماست.
 دفتر گردشگری در اغلب موارد از مقررات اطالع دارد، اگر نامطمئن هستید از 	 

آنها سوال کنید.
 برای ماهیگیری خریداری کارت ماهیگیری الزامی است. برای ماهیگیری در 	 

امتداد سواحل پنج دریاچۀ بزرگ سوئد و در آنها یعنی ِونِرن، ِوترن، ِمالِرن، یلماِرن 
و اِستورشون در استان یِمتلند استثناء وجود دارد و در آنها ماهیگیری با وسایل دستی 

مجاز است.
 علیرغم اینکه ماهیگیری در امتداد سوال و در این پنج دریاچۀ بزرگ سوئد مجاز 	 

است ولی برای ماهیگیری مقرراتی وجود دارد که بایستی رعایت نمود.
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