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املناطق املحمية
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gullmarsfjorden

املنطقة الحم راء:

يُ حظر صيد أسامك القد ،والحدوق ،والبلوق طوال
العام .عند صيد األنواع األخرى ،يُ سمح بالصيد
باستخدام األدوات املحمولة باليد ،وأقفاص صيد
املحار
حدود املنطقة يف الغرب الخط املسحوب من
نقطة عىل  Stångö huvudبإحداثيات 16.27
 E 11 24.82 ,N 58عرب Spättan navaid the
بإحداثيات  ،E 11 25.38 ,N 58 15.44إىل النقطة
عىل  Skaftölandetبإحداثيات 25.96 ,N 56.41 85
 ،E 11إىل الجنوب بجوار كيبل الطاقة بني  Malönو
 Ramholmenوالجرس بني  Flatönو  ،Malönوإىل
الرشق بجوار عبارة األسالك بني  Ängönو .Fruvik

Lysekil

نصائح للصيادين

ال تأخذ سمك أكرث مام تستطيع أكله أنت وعائلتكُ .ي نع ملن
يصطاد السمك ألغ راض ترفيهية أن يقوم ببيعه .اقتل السمك
الذي تنوي االحتفاظ به عىل الفور .قُم بإطالق رساح السمكة
برفق إن مل تكن تنوي االحتفاظ بها ،وال تتعامل معها بأيدي
ناشفة ،فهذا قد يُ لحق الرضر بطبقة الشحم للسمكة .إن أمكن،
تجنب رفع السمكة من املاء إن كُنت تنوي إطالق رساحها .أظهر
اح رتامك للطبيعة .دامئًا اترك موقع الصيد بحالة جيدة كام تُحب
ستقبل .يجب علينا مترير ال ُف رصة من أجل الصيد يف
ً
أن تجده ُم
البيئة الحية لألجيال القادمة.
تحمل املسؤولية املنوطة بك! التزم بالقوانني ،وإال فإن مخزون
الرثوة السمكية قد يترضر.

تذكر ،عندما تقوم بالصيد

الشخص الذي يقوم باستخدام ُم عدات الصيد عليه أن يقوم
بتفكيك وإف راغ األجهزة بنفسه .ال يُ سمح لك بالصيد لشخص
آخ ر .قد يتم فرض حظر مؤقت عىل صيد أصناف ُم حددة من
األسامك باستخدام طُرق صيد معينة.
راجع موقع ( Havs- och Vattenmyndighetensوكالة إدارة
املياه واملالحة)  www.havochvatten.seملزيد من املعلومات
حول أي عمليات حظر مؤقتة أو أمور ُم شابه قد تؤثر عىل
الصيد .ترشيعات الصيد تتغري عىل الدوام .جميع املعلومات يف
هذه النرشة تُعترب صحيحة وقت طبعاتها.
يف القضايا القانونية ،فإن ال ُن سخة األصلية املطبوعة للترشيع
ذو الصلة هي التي يتم تطبيقها .كُل صياد ُم لزم بالعثور عن
القوانني امل ُطبقة ملنطقة الصيد التي ينوي الصيد بها.

املناطق املحمية يف إقليم
västra götaland

املنطقة الحم راء :يُ حظر صيد أسامك القد ،والحدوق،
والبلوق طوال العام .عند صيد األنواع األخرى ،يُ سمح
بالصيد باستخدام األدوات املحمولة باليد ،وأقفاص صيد
املحار .حدود املنطقة هي  Tjörnbroarnaيف الجنوب نحو
الشامل بخط الطول  E 11 30.00يف  Koljöfjordenوغربً ا
بخط طول  E 11 31.00يف  Lyrösundوبخط طول
 E 11 32.00يف املسار بني  Björholmenو .ryL
املنطقة الزرقاء :يُ حظر صيد أسامك القد ،والحدوق،
والبلوق طوال العام .لصيد األنواع األخرى يُ سمح استخدام
أدوات الصيد املحمولة باليد يف الفرتة بني  1إبريل – 30
ديسمرب من  Orustوالرب الرئييس .فيام يتعلق مبا هو
مذكور أعاله ،يُ سمح الصيد فقط من عىل اليابسة.
املنطقة الخ رضاءُ :ي نع الصيد طوال العام.

رسب سمك االسقمري (املكريل) .صورةLars Molander :

يف املناطق املحمية

يُ حظر الصري يف الفرتة بني  1أكتوبر –  31مارس .هذا الحظر ال
ينطبق عىل الصيد باستخدام أقفاص الكركند.
يُ سمح بالصيد باستخدام معدات صيد أخرى ُم حددة خالل الفرتة
من  1إبريل –  30سبتمرب ،مثل أدوات الصيد املحمولة باليد دون
اإلعتامد عىل القارب .ال يُ سمح بالصيد باستخدام أدوات الجليد
امل ُثبتة أو ما يُ شابهها.
يف منطقة  Kåvraاملحمية ،ال يُ سمح بالصيد طوال العام باستثناء
الصيد باستخدام األدوات املحمولة باليد .يف مناطق  Buskärو
 Tanneskärجميع أنواع الصيد ممنوعة طوال العام.
برجاء ُم راعاة وجود لوائح خاصة ُم طبقة يف مناطق
 Enningdalsälvenو  Kobbungebäckenاملحمية (انظر
.)FIFS 2004:36

خرق قوانني الصيد

يتم التعامل مع الخروقات يف قوانني الصيد من خالل االدعاء
العام ،وقد يؤدي إىل فرض غ رامة أو السجن .قد يتم ُم صادرة
ُم عدات الصيد .يقوم خفر السواحل ،الرشطة ،ومفتيش الصيد
مب راقبة االلتزام بالقوانني .يف حال رأيت أي تعديات عىل القوانني
الس لطات املوضحة أدناه.
بالقوة ،قُم بالتواصل مع أحد ُ
ملزيد من املعلومات ،الرجاء التواصل مع أحد أجهزة السلطة التالية
Länsstyrelsen Havs- och Vattenmyndigheten
(الوكالة السويدية إلدارة املياه
(مجلس إدارة اإلقليم)
واملالحة)
010-224 40 00
010-698 60 00
www.lansstyrelsen.se/
www.havochvatten.se
vastragotaland
(الشطة)
( Kustbevakningenخفر السواحل) ُ Polisen
031-727 91 00
114 14
www.kbv.se

ابتداء من الساعة  07.00يوم االثنني قبل أول يوم مسموح فيه
صيد الكركند وحتى الساعة  07.00يف أول يوم مسموح فيه
صيد الكركند مينع الصيد باستخدام الشباك ،قفص فخ نفقي أو
قفص للكركند يف سكاج رياك  Skagerrakأو كاتيجات .Kattegatt
يستثنى من ذلك الصيد باستخدام خيط سمك الرنكة أو خيط
االسقمري وأيضا الصيد باألقفاص لصيد ج راد البحر يف عمق
يزيد عن  30م رت.
يجب أن يحتوي قفص صيد الكركند عىل فتحتني دائريتني
للهروب ال يقل قطر الواحد منها عن  60ملليمرت ومكانها يف
الجهة السفىل من الجدار الخارجي لكل حجرية هروب .خالل
موسم  2017يسمح مامرسة الصيد بحيث ال يقل قطر فتحة
الهروب عن  54ملليم رت .خالل صيد الكركند يف أوقات الف راغ
يسمح فقط استخدام  6أقفاص لكل شخص.
عند حفظ الكركند يف حاوية صيد مغمورة يجب أن تحمل
الحاوية اسم املستخدم األول واسم العائلة ورقم الهاتف أو رقم
تسجيل خاص تحصل عليه من مجلس إدارة املحافظة لينس
سترييلسن أو يف حالة الصيد املهني مع تسمية منطقة رقم
سفينة صيد األسامك أو رقم الترصيح املهني لصيد األسامك.

حظر الصيد باستخدام ِ
الش باك

يُ حظر الصيد باستخدام الشباك يف األعامق التي تكون أكرب
من  10أمتار يف  Brofjordenداخل الخط املستقيم من قمة
 Grötöيف أقىص الجنوب بإحداثيات 22.62 11 ,N 58 20.07
 Eحتى  Skalhamnبإحداثيات .E 24.17 11 ,N 58 19.53
ما ييل يُ طبق أيضً ا عىل عمليات الصيد يف املنطقة املوضحة
يف الفقرة األوىل .عند الصيد باستخدام الشباك يف املياه
األكرث ضحالة من  10أمتارُ ،ي كن استخدام شبكة يكون
إجاميل طولها  180م رت .بالنسبة لنشاطات الصيد األخرى،
مبا يف ذلك استخدام أدوات الصيد املحمولة باليد ،يُ سمح
بصيد  3سمكات كحد أقىص لكل صياد يف اليوم الواحد من
ضمن إجاميل صيد أسامك القد والحدوق والبلوق.
الحظ أنه من  1يناير حتى  31مارس ،ت ُحظر جميع عمليات
الصيد ألسامك القد ،والبلوق ،والحدوق داخل حدود
التبيوض .هذا الحظر يُ طبق عىل كُلٍ من الصيد باألدوات
املحمولة باليد ،وعىل امل ُعدات املنقولة.

Brofjorden

الصيد باستخدام شباك الطوق

يجب أن تحتوي شباك الطوق عىل فتحتني إثنتني دائريتني
للهروب بقطر  75ملم كحد أدىن عىل جانبي ال ُق مع بكل غُرفة.
ُي نع الصيد بأكرث من  6شباك طوق يف نفس الوقت ( 12قُمع).

الصيد بالشبك يف املناطق الضحلة

ِ
الش باك التي ال يكون حجم فتحاتها  120ميم بالطول القطري
ال يُ سمح باستخدامها يف املناطق التي يكون ُع مق املياه بها أقل
من  3أمتار ،كام هو مبني يف املخطط البحري الحايل .من  1يناير
 ،2013الصيد بالشباك يف املياه التي تكون ضحلة أكرث من 3
أمتار (كام هو مبني يف املخطط البحري الجاري) يُ سمح بها فقط
يف الفرتة الواقعة بني  1مايو حتى  30سبتم ربُ .ي كن ِ
للش باك أن
تبقى يف يف الخارج من  16:00 ot 10:00فقط.

الصيد باستخدام الشباك يف املياه التي
ُع مقها أكرث من ثالثة أمتار

صيد أسامك السلمون باستخدام ِ
الش باك ممنوع يف املناطق التي
يكون ٌع مق املياه بها أكرث من  3أمتار كام هو مبني يف املخطط
البحري الحايل.

املناطق التي بها حظر للصيد بواسطة الشباك يف ُع مق أكرث
من  10أمتار

للحصول عىل معلومات ُم فصلة ،راجع لوائح وكالة الصيادين (.)FIFS 2004:36

أسامك السلور هذه األيام نادرة يف  .SkagerrakصورةLars Molander :

حدود صيد أسامك السلمون ا مل ُرقط
والسلمون باستخدام أدوات الصيد
املحمولة باليد

عند الصيد باستخدام األدوات املحمولة باليد يف Skagerrak
و  Kattegatما عدا يف مناطق  Svinesundو ،Idefjorden
يُ سمح بصيد سمكتني كحد أقىص يف اليوم من أسامك السلمون
والسلمون امل ُرقط.

الصيد باستخدام األقفاص

بالنسبة لصيد الكركند فال يسمح استخدام يشء آخر غري قفص
الكركند .يجب أن يحتوي القفص عىل فتحتني للهروب ال يقل
قطر الواحد منها عن  60ملليمرت ومكانها يف الجهة السفىل من
الجدار الخارجي لكل حجرية هروب .خالل موسم  2017يسمح
مامرسة الصيد بحيث ال يقل قطر فتحة الهروب عن  54ملليم رت.
يسمح استخدام القفص للصيد عند عمق للامء يقل عن 30
سنتيمرت فقط إذا كان مجهزا مبا ال يقل عن فتحة دائرية واحدة

للهروب ال يقل قطرها عن  75ملليمرت ومكانها يف الجهة السفىل
من الجدار الخارجي لكل حجرية هروب .ال يرسي هذا اليشء
عىل أقفاص صيد الكركند (أنظر أعاله) ،أو أقفاص لصيد املحار.
ال يسمح القيام بالصيد باستخدام األقفاص لصيد املحار إال بعد
الحصول عىل ترصيح مسبق من سلطة البحار واملياه.

صيد الكركند

صيد الكركند ممنوع خالل الفرتة الواقعة ما بني  1ديسمرب
(كانون أول) إىل أول يوم اثنني بعد  20سبتمرب (أيلول) الساعة
 .07.00بالنسبة للشخص الذي ميارس الصيد استنادا إىل رخصة
صيد فيرسي املنع عليه ابتداء من  1يناير(كانون ثاين) إىل أول يوم
اثنني بعد  20سبتمرب (أيلول) الساعة  .07.00بالنسبة للكركند
الذي يحمل بطارخ خارجية فيجب إعادته مبارشة إىل املاء .ال
يسمح خالل الفرتة من  10مايو (أيار) إىل أول يوم اثنني بعد
 20سبتمرب (أيلول) الساعة  07.00وضع الكركند يف حاوية صيد
مغمورة من أي نوع من األنواع .ال يسمح أن يتم صيد الكركند إال
باستخدام قفص الكركند .كام ال يسمح أيضا صيد الكركند الذي
يحمل بطارخ خارجية.

أما خيط الصيد الطويل فال يسمح أن يكون مجهزا بأكرث من
 100خطاف .ال يسمح أن يتجاوز الطول اإلجاميل للشباك عن
 180م رتا .يرسي عدد املعدات املحدود لكل شخص يشارك بصورة
فعالة يف الصيد .والستعامل عدد أكرب من املعدات فإن األمر
يتطلب رخصة مهنية لصيد السمك.
يف حاالت صيد الكركند يف أوقات الف راغ يسمح فقط استخدام ما
ال يزيد عن ست أقفاص فخ نفقي لكل شخص إضافة إىل الستة
معدات املسموحة بصورة عامة لكل شخص .ال يسمح أن تكون
الستة معدات املذكورة أخ ريا عبارة عن أقفاص فخ نفقي.

األحكام بني الصيادين

أول شخص يصل إىل مكان الصيد يكون لديه األولوية ،إال يف حالة
وجود عدة أشخاص يقومون بالصيد يف نفس الوقت .طاملا أن
الصياد يستخدم معدات صيد قام بإخ راجها بالفعل ،ال ُي كن
ألي شخص آخر منعه من الصيدُ .ي نع االحتفاظ مبكان الصيد
بدون حاجة .بعد انتهاء الصيد ،ال يُ سمح لك برتك أي ُم عدات ،أو
أدوات تعليم ،أو أجهزة رسو يف املاء فرتك امل ُعدات وراءك قد مينع
اآلخرين من الصيد .ال ُي كن الصيد بدون إذن عند وجود ُم عدات
ُم ثبتة أو ُم عدات لرتبية السمك ضمن مسافة أقرب من  100م رت.

ُم عدات وطُ رق الصيد املحظورة

ُي نع الصيد باستخدام الرماح ،أو املهاميز ،أو امل ُتفج رات ،أو املواد
امل ُخدرة ،أو املواد القاتلة ،أو الصعق الكهربايئ ،أو البنادق (مبا
فيها بنادق الرماح) .يُ سمح بسحب األسامك باستخدام املِهامز
بعد أن يتم اصطيادها بالفعلُ .ي نع صيد الكركند والرسطان عن
طريق الغوصُ .ي نع صيد أسامك السلمون ،والسلمون امل ُرقط
بشباك الجر ِ
والش باك العامئة امل ُثبتة.
ُي نع الصيد بأي نوع من ال ُخ طافات إن كان الغرض هو تعليق
جسم السمكة يف ال ُخ طاف.
خصيص ا
ال ينبغي استخدام ُخ طافات الصيد التي تم تصميمها
ً
للتعلق بجسم السمكة .كام ينص قانون حامية الحيوان ،يُ حظر
استخدام األسامك الحية كطعم.

املناطق ا مل ُقيد بها الصيد واملحميات

هنالك قوانني خاصة ضمن املناطق امل ُقيد بها الصيد وأوقات ُي نع
بها الصيد .يُ حظر بشكل خاص الصيد ِ
بالش باكُ .ي كن للقوانني
امل ُقيدة للصيد أن ت ُطبق يف املحميات الطبيعية ومناطق ِح امية
الطيور

وضع العالمات عىل ُم عدات الصيد

إن جميع معدات الصيد التي تربز فوق سطح البحر يجب أن
تحمل عالمات حسب أنظر تعليامت مصلحة الدولة لصيد
األسامك ( )FIFS 1994:14البند املتعلق بوضع عالمات وإشارات
عىل أدوات الصيد ومنشآت استخدام املياه .يف حالة الصيد املهني
يجب أن تحمل عدة الصيد عالمات مع تسمية منطقة رقم
سفينة صيد األسامك أو رقم الترصيح املهني لصيد األسامك.
يف حاالت صيد األسامك يف أوقات الف راغ يجب أن تكون كرة
تحديد املوضع/األسطوانة تحمل عالمات تشمل االسم األول
واسم العائلة والعنوان أو االسم واسم العائلة ورقم الهاتف
أو رقم تسجيل خاص تحصل عليه من مجلس إدارة املحافظة
لينس سترييلسن .كام يجب عىل مامرس الصيد يف أوقات الف راغ
أن يضع عالمة عىل كرة تحديد املوضع /األسطوانة بحرف .F
إن عالمات تحديد املوضع املوافق عليها يجب أن تكون كرة
تحديد املوضع أو األسطوانة باللون األحمر أو الربتقايل أو األصفر
أو األبيض .كام ميكن أن يخرت املرء استخدام عالمة م راقبة ولكن
ال يسمح أن تكون باللون األحمر أو األخ رض .للحصول عىل مزيد
من املعلومات أنظر تعليامت مصلحة الدولة لصيد األسامك
( )FIFS 1994:14البند املتعلق بوضع عالمات عىل أدوات الصيد..

األنواع املحمية

ُي نع اصطياد أسامك الشبوط ،والجليك البحري ،والقرش القطي
الصغري امل ُرقط ،وال ِق رش امل ُتشَ ِّم س ،وقرش الرببيجل ،وسمك ال راية،
همز ،ورسدين أليس شاد ،ورسدين رنجة الصابوغة ،وكلب
وأبو ِم َ
البحر الشويك ،والتونة ذات الزعانف الزرقاء واألنقليس.

مواسم الحظر

ُي نع صيد أسامك السلمون ،والسلمون امل ُرقط يف املياه الساحلية
خالل الفرتة الواقعة بني  1أكتوبر –  31مارس ،ومينع صيد
هذه األسامك طوال العام خارج املياه الساحلية .خالل الفرتة
الواقعة بني  1يناير –  31مارس ُي نع صيد أسامك القد ،والبلوق،
والحدوق ،داخل حدود التبويض .هذا الحظر يشمل كُال من
الصيد باستخدام األدوات املحمولة باليد ،واألدوات املنقولةُ .ي نع
صيد أسامك الهلبوت من  20ديسمرب –  31مارس بشكل شامل.
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األسامك التي يتم اصطيادها وال تتوافق مع األبعاد ال دُنيا يجب أن يتم
إطالق رساحها عىل الفور

قوانني حجم الشبكة

عند الصيد باستخدام ِ
الش باك ،الحد األقىص لحجم فتحة الشبكة
(الطول ال ُق طري لفتحة شبك مشدودة من الطرفني) هو كام ييل:
سمك الرنجة ،سمك األسقمري ،سمك الخرمان  50ملم
أسامك الداب ،األبيض،
امل ُفلطح ،سمك موىس  90ملم
الحدوق ،باليس  100ملم

الصورة يف األعىل :السلمون املرقط
الصورى يف األسفل :سمك األسقمري ،أسامك إقليم .Bohus

من ُي كنه الصيد؟

ُي كن للمواطنني السويدين الصيد باستخدام ُم عدات الصيد
املنقولة عند ساحل  .Västra Götalandنفس القوانني تنطبق
عىل املواطنني األجانب امل ُقيمني إقامة دامئة يف السويد .املواطنني
األجانب اآلخرين ُي كنهم الصيد فقط باستخدام أدوات الصيد
املحمولة باليد .يف ال بُ ح ريات واملم رات املائيةُ ،ي كن السامح
بالصيد بعد الحصول عىل إذن من قبل مالك حقوق الصيد .يف
ال ُب ح ريات واملم رات املائيةُ ،ي كن للصيد أن يتم بعد الحصول عىل
إذن من قبل مالك حقوق الصيدُ .ي كن الحصول عىل مثل هذه
مثل من خالل رشاء ُرخصة صيد.
األذونات ً

سمك الفحم ،النازيل ،سمك املصباح  120ملم
يف املياه التي يكون ُع مقها أقل من ثالثة أمتار وفق املخططات
البحرية ،فقط ِ
الش باك التي حجم فتحاتها  021ملم (الطول
ال ُق طري لفتحة شبك مشدودة من الطرفني) هي التي ُي كن
استخدامها.

قيود الصيد عىل عمليات الصيد الرتفيهية

إضافة إىل املعدات اليدوية فمن املسموح الصيد باستخدام
معدات صيد متحركة مثل الشباك ،قفص فخ نفقي ،خيوط
الصيد الطويلة واألقفاص .عند الصيد بالشبك ،خيوط الصيد
الطويلة ،قفص فخ نفقي واألقفاص يسمح فقط استخدام ما ال
يزيد عن ست معدات يف آن واحد.

0

 9ملم

صيد األسامك يف بحر Västra Götalands Län

(إقليم )Västra Götaland
صورةLars Molander :

نتمنى أن تكون رحلة صيد األسامك خاصتك ممتعة ومثرية! نُقدم لكم مجموعة ُم ختارة من قوانني الصيد املعمول بها يف املياه البحرية التابعة
لـ ( Västra Götalands Länإقليم  .)Västra Götalandالهدف من هذه القوانني هو حامية أعداد األسامك والرخويات والحفاظ عليها .تذكر
بأنه هنالك قوانني خاصة ُم طبقة عىل صيد األسامك يف  Svinesundو ( Idefjordenراجع  .)2004:36 FIFSقوانني الصيد تتغري باستم رار .جميع
املعلومات يف هذه النرشة تُعترب صحيحة وقت طباعتها.

الحدود بني منطقة املياه الساحلية
ومنطقة املياه العذبة

 Göta älvمحدودة بواسطة خط من أقىص شامل الخليج البحري
 Älvnabbenعند  Västerbergetعرب منارة Knippelholmens
حتى الرصيف البحري الغريب عند مرىس  Arendalيف .Hisingen
 Nordre älvبواسطة خط ميتد من أقىص غرب الخليج البحري
 Kalhed Näsaعند  Hisingenحتى أقىص غرب الخليج البحري
 Klubbenäsعىل الرب الرئييس .املم رات املائية األخرى التي تصب
يف البحر محدودة بخط ُم ستقيم بني أقىص مصبي الخليجني لكال
املمرين املائيني.

مناطق املياه الساحلية

جميع املياه الواقعة بعد أربع أميال بحرية من خط األساس.

ُم عدات الصيد ا مل ُثبتة

مباين الصيد ومعدات الصيد ذات الروابط ،واملعدات املوصولة
بالقاع ،أو بالشاطئ ،وامل ُراد أن تبقى ألكرث من يومني.

أدوات الصيد املحمولة باليد

صنارات الصيد ،وامل ُعالق ،وما يُ شبهها من أدوات الصيد امل ُتحركة
املرتبطة بخيط بحيث يكون بها  10خطافات كحد أقىص.

ا مل ُعدات ا مل ُتنقلة

جميع األنواع األخرى من امل ُعدات مثل ِ
الش باك واألفخاخ.

األبعاد الدُ نيا

يف حالة الصيد باستخدام األدوات املحمولة باليد ،تُطبق األبعاد
ال دُنيا فقط عىل أسامك السلمون ،والسلمون امل ُرقط ،وأسامك
القد .بالنسبة للسمك :املسافة بني الخطم حتى نهاية زعنفة
الذيل.

بالنسبة إىل الكركند وج راد البحر ،املسافة من الحافة الخلفية
للعني ،حتى الحافة الخلفية للدرع الرئييس ،بالتوازي مع خط
الوسط.

