
Pescuitul 
în Suedia



Toate drepturile de pescuit 
sunt deținute de cineva 

În Suedia, toate apele de pescuit sunt deținute 
de cineva și, prin urmare, trebuie să aveți 
permisiunea proprietarilor pentru a putea pescui.

În majoritatea apelor vă puteți cumpăra un 
permis de pescuit care vă permite să pescuiți 
în apa respectivă. Dacă doriți să aflați mai multe 
despre locurile în care este permis să pescuiți 
și de unde se pot cumpăra permise de pescuit, 
vă puteți adresați biroul de turism.

Pescuitul fără aprobare (permis de pescuit) 
reprezintă o încălcare a legii care poate fi 
pedepsită cu închisoarea.

Dacă încălcați regulile de pescuit valabile pentru 
apa unde ați cumpărat permisul de pescuit, 
puteți fi obligat să plătiți o taxă de control către 
cei care dețin dreptul de pescuit.

Biroul de turism vă poate 
ajuta cu informații legate de 
locurile în care se poate pescui 
și de unde se pot cumpăra 
permisele de pescuit. Vă pot 
ajuta și cu informații legate 
de regulile de pescuit în apele 
unde pescuitul este liber.



Unelte de mână
"Unelte de mână" înseamnă pescuitul cu o (1) singură 

unealtă de pescuit undiță, plumb sau alte unelte similare 
echipate cu fir de pescuit și cel mult 10 cârlige.

Excepție - pescuitul liber 
În zona de coastă și în cele cinci lacuri principale 
Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren și 
Storsjön din Jämtland (vezi harta), pescuitul 
cu unelte de mână este liber și nu este necesară 
achiziționarea unui permis de pescuit pentru 
acest tip de pescuit.

Cu toate acestea, există reguli care trebuie 
respectate, de exemplu cât de mari trebuie să 
fie peștii pentru a-i putea pescui și reguli care 
determină când și unde este interzisă pescuirea 
anumitor specii.

Încălcarea acestor reguli reprezintă infracțiuni 
care pot fi pedepsite cu închisoarea. 

Metode de pescuit interzise 
În Suedia este interzis pescuitul cu arbalete, 
harpoane, sulițe și alte echipamente cu care se 
poate înțepa peștele. Este de asemenea, interzisă 
și înfigerea cârligului în pește. Peștele trebuie să 
muște singur de cârlig.

Este interzis și pescuitul cu arme de foc, 
explozivi, otravă și electricitate.

În anumite zone este posibil ca și alte unelte să fie 
interzise. Informați-vă întotdeauna ce unelte de 
pescuit sunt permise acolo unde doriți să pescuiți.
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Cele cinci lacuri principale. 
În aceste ape și de-a lungul 
coastelor, este liber pescuitul 
cu unelte de mână.



Pe scurt 
• Este responsabilitatea dvs. să aflați ce reguli de pescuit sunt valabile 

în apele în care doriți să pescuiți.
• Biroul de turism știe de obicei care reguli se aplică, întrebați dacă 

nu sunteți sigur.
• Pescuitul necesită cumpărarea unui permis de pescuit. Excepțiile 

sunt în zona de coastă și în cele cinci lacuri principale Vänern, Vättern, 
Mälaren, Hjälmaren și Storsjön din Jämtland, unde pescuitul cu unelte 
de mână este liber.

• Chiar dacă pescuitul este liber în zona de coastă și în cele cinci 
lacuri principale, există reguli de pescuit care trebuie respectate.
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