صيد األسماك
في السويد

جميع المصايد مملوكة لشخص ما

في السويد ،تعود ملكية جميع المصايد إلى شخص ما ،ولذلك
يجب أن يحصل الشخص على إذن من المالكين لصيد األسماك.
في معظم المياه ،يمكن للشخص شراء رخصة لصيد األسماك
تسمح له بالصيد في تلك المياه الخاصة .إذا كنتم ترغبون بمعرفة
المزيد عن األماكن التي يُسمح فيها بصيد األسماك ،واألماكن
التي يُمكن فيها شراء رخصة الصيد ،يُرجى االستفسار من
مكتب السياحة (.)Turistbyrån
إن الصيد بدون تصريح (رخصة صيد األسماك) هو خرق
للقانون ،وقد يؤدي إلى عقوبة السجن.
إذا قام الشخص بانتهاك قواعد صيد األسماك السارية في المياه
التي حصل الشخص على رخصة لصيد األسماك بها ،قد يكون
الشخص ُملز ًما بدفع رسوم التحقق لمالكي المصايد.

يُمكن لمكتب السياحة
( )Turistbyrånمساعدتك من
خالل تقديم معلومات لك بشأن
األماكن التي يُمكن للشخص صيد
السمك فيها ،واألماكن التي يُمكن فيها
شراء رخصة صيد األسماك .كما
يُمكن لمكتب السياحة أيضًا مساعدتك
في معرفة القواعد السارية في المياه
المسموح بها الصيد المجاني.

استثناء  -صيد األسماك المجاني

تُتاح إمكانية صيد األسماك المجاني باألدوات اليدوية بعد
الساحل وفي البحيرات الخمس الكبرى  Vänernو Vättern
و  Mälarenو  Hjälmarenو  Storsjönفي يامتالند
(انظر الخريطة) ،وال يكون الشخص بحاجة إلى شراء ترخيص
لصيد األسماك لهذا النوع من الصيد.

بحيرة Storsjön

بحيرة Mälaren
بحيرة Vänern

ومع ذلك ،هناك قواعد يجب اتباعها ،مثل الحجم الذي يجب أن
تكون به األسماك قبل أن يتمكن الشخص من التقاطها والقواعد
التي تحدد متى وأين يتم حظر صيد أنواع معينة من األسماك.
وتجدر اإلشارة إلى أن انتهاك هذه القواعد هو خرق للقانون
وهو ما قد يؤدي إلى عقوبة السجن.

بحيرة Hjälmaren
بحيرة Vättern

األدوات اليدوية

تشير األدوات اليدوية إلى صيد األسماك بسنارة صيد واحدة ( )1أو بحبال
الصيد أو ما شابه من العتاد المجهز بالحبال وال يزيد عن  10خطافات.
البحيرات الخمس الكبرى .يُسمح
باستخدام معدات الصيد اليدوية في
تلك البحيرات وبعد الساحل.

طرق الصيد المحظورة

في السويد ،يُحظر صيد السمك بالقطب ذو الرؤوس الحادة
والحراب والرماح وغيرها من المعدات التي يمكن أن يتم
ضا صيد األسماك بطريقة
غرزها في األسماك .ويحظر أي ً
الطعن بالخطاف .وفي حالة طعن السمك بالخطاف ،يجب
أن يكون السمك هو من فعل ذلك من تلقاء نفسه.
كما يحظر اصطياد األسماك باألسلحة النارية والمتفجرات
والسموم والتيار الكهربائي.
ضا .لذلك،
قد تكون هناك أدوات أخرى محظورة محليًا أي ً
اعرف دائ ًما المعدات المسموح باستخدامها في األماكن التي
تود صيد السمك فيها.

ملخص

•تقع على عاتقك مسؤولية معرفة قواعد الصيد السارية في المكان الذي ترغب في
صيد األسماك فيه.
•غالبًا ما يعرف مكتب السياحة ( )Turistbyrånالقواعد السارية ،يُرجى االستفسار
من العاملين به إذا كنت غير متأكدًا.
•يتطلب صيد األسماك رخصة لصيد األسماك .ويستثنى من ذلك الصيد بعد الساحل وفي
البحيرات الخمس الكبرى  Vänernو  Vätternو  Mälarenو  Hjälmarenو
 Storsjönفي يامتالند ،حيث يُسمح بالصيد المجاني باستخدام المعدات اليدوية.
•وعلى الرغم من أن الصيد بعد الساحل وفي البحيرات الخمس الكبرى مجاني ،فإن
هناك قواعد للصيد ينبغي على الشخص اتباعها.
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