
ماهیگیری 
در سویدن



همه ماهیگیری متعلق است به 
در سویدن همه ساحات ماهیگیری ملکیت اشخاص میباشند 

و به همین دلیل باید شخص برای صید ماهی از مالکین این 
ساحات اجازه داشته باشد. 

در اکثریت ساحات ماهیگیری شخص میتواند جواز ماهیگیری 
را خریداری نماید که توسط آن به شخص اجازه داده میشود تا 
صرفاَ در همان ساحه، ماهیگیری کند. اگر میخواهید در مورد 
محالتی که در آن میتوان ماهیگیری کرد و یا محل خرید جواز 

ماهیگیری بیشتر بدانید، از دفتر جهانگردی بپرسید.

ماهیگیری بدون اجازه)جواز ماهیگیری(نقض قانون بوده و 
میتواند مجازات زندان را با خود به همراه داشته باشد.

هرگاه شخص مقررات محلی را نقض کند که او برای آن محل 
جواز ماهیگیری خریده است، در آن صورت ممکن او مکلف 

به پرداخت هزینۀ بررسی به مالکان محالت مذکور گردد. 

دفتر جهانگردی میتواند در مورد 
محالتی که اجازه دارید در آنها 

ماهیگیری کنید و همچنان محالتی 
که باید جواز ماهیگیری را بخرید به 
شما کمک کند. آنها همچنان میتوانند 
در مورد مقررات ماهیگیری در آب 
های که در آن ماهیگیری آزاد است 

نیز به شما کمک نمایند.



ابزار دستی
منظور از ابزار دستی، ماهیگیری با)1 دانه(چوب ماهیگیری، چنگک 
ماهیگیری یا ابزار مشابه آن که مجهز با ریسمان و حداکثر 10 دانه 

قالب یا چنگک است، میباشد.

استثناـ ماهیگیری آزاد 
ماهیگیری توسط ابزار دستی در امتداد ساحل و در پنج 

دریای بزرگ Vänern)ونرن(، Vättern)وترن(، 
Mälaren)مالرین(، Hjälmaren)یلمارین(و 

Storsjön)ستور شون(در Jämtland)نقشه را مشاهده 
کنید( آزاد میباشد.به عبارت دیگر شخص برای این نوع 

ماهیگیری نیاز به خرید “جواز ماهیگیری” ندارد. 

اما با وصف آن هم مقرراتی وجود دارد که باید از آن 
پیروی گردد.مثالَ ماهی ها قبل از این که صید گردند باید به 
چه اندازه بزرگ باشند و یا هم مقرراتی که اوقات ممنوعه 
و برخی انواع ماهی های را که صید آنها ممنوع میباشد، 

مشخص میسازد.

تخلف از این مقررات جرم شمرده شده و میتواند مجازات 
زندان را با خود به همراه داشته باشد. 

شیوه های ممنوع ماهیگیری 
در سویدن ماهیگیری توسط نیزه ماهیگیری، زوبین، تیر و 
دیگر ابزاری که ماهی توسط آن سوراخ شود ممنوع میباشد.

همچنان قطع کردن ماهی با چنگک ماهیگیری نیز ممنوع 
میباشد. ماهی باید به ارادۀ خود به قالب)چنگک(بیافتد.

همچنان ماهیگیری از طریق شلیک نمودن، استفاده از 
مواد منفجره، زهر و شوک برقی نیز ممنوع میباشد.

همچنان دیگر انواع ابزار دستی نیز میتواند به شکل محلی 
ممنوع باشد. بنابر این در مورد کاربرد ابزار مجاز در 
محلی که شما میخواهید در آنجا ماهیگیری کنید، هیشه 

آگاهی حاصل نمایید.

Storsjön)ستور شون(

Mälaren)میالرین(

دریاچۀ Hjälmaren)یلمارن(

Vättern)دریاچۀ وترن(

دریاچۀ Vänern)ونرن(

پنج دریا بزرگ ماهیگیری توسط 
ابزار دستی در این پنج دریای 

بزرگ و همچنان در امتداد سواحل 
آزاد میباشد.



خالصه 
 این مسئولیت شماست که در مورد مقررات ماهیگیری در محالتی که میخواهید در 	 

آن ماهیگیری کنید، آگاهی حاصل نمایید.
 معموالَ دفتر های گردشگری در مورد مقررات معتبر آگاهی دارند.هرگاه مطمین 	 

نیستید از آنها بپرسید.
 ماهیگیری ایجاب میکند تا شخص جواز ماهیگیری را خریده باشد. ماهیگیری 	 

با ابزار دستی در امتداد ساحل و در پنج دریای بزرگ Vänern)ونرن(، 
Vättern)وترن(، Mälaren)مالرین( و Storsjön)ستور شون( در 

Jämtland)یمتلند( به طور استثنا آزاد میباشد. 
 هر چند ماهیگیری در امتداد ساحل و در پنج دریای بزرگ آزاد میباشد با آنهم 	 

مقرراتی برای ماهیگیری وجود دارد که شخص باید از آنها پیروی کند.
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