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gullmarsfjorden

منطقه قرمز:

صید ماهی روغن ،هداک و پوالک در طول سال
مجاز من یباشد .در مورد صید سایر گون هها،
استفاده از چوب ماهیگیری و قفس ب رای حلزون
صدفدار مجاز م یباشد.
محدوده این منطقه در غرب خطی است از
نقط های در  Stångö huvudدر 11 ،N 72.61 85
 E 28.42از طریق  navaid Spättanدر 44.51 85
 ،E 83.52 11 ،Nتا نقط های در  Skaftölandetدر 85
 ،E 69.52 11 ،N 56.41در جنوب توسط کابل برق
بین  Malönو  Ramholmenو پل میان  Flatönو
 ،Malönو در رشق توسط فری کابلی بین Ängön
و .Fruvik

Lysekil

توصی ههایی برای ماهیگیران

هیچگاه بیش از نیاز خوراکی خود و خانوادهتان ماهی نگیرید.
فروش ماهی توسط ماهیگی ران تفریحی ممنوع است .ماه یای
را که م یخواهید نگه دارید بالفاصله بکشید .هر ماه یای را
که من یتوانید یا من یخواهید نگه دارید به آرامی رها کنید و
آنها را با دس تهای خشک نگیرید زی را این کار به مایع مخاطی
پوست آنها آسیب م یزند .اگر امکان دارد ،در زمان درآوردن
قالب از بیرون آوردن ماهی از آب خودداری کنید .به طبیعت
اح رتام بگذارید .همیشه محل ماهیگیری خود را در وضعیتی
ترک کنید که دوست دارید در هامن وضع آنجا را پیدا کنید .ما
باید فرصت ماهیگیری در محیطی زنده را به نسل آینده هم
بدهیم.
مسئولیت خود را بپذیرید! از مقررات پیروی کنید زی را در غیر
این صورت ممکن است ذخایر ماهی آسیب ببیند.

به هنگام ماهیگیری این موارد را به یاد
داشته باشید

شخصی که از تجهیزات ماهیگیری استفاده م یکند ،باید آنها
را خودش آماده کرده ،به جستجویشان برود و تخلی هشان کند.
شام اجازه ندارید از جانب دیگ ران ماهیگیری کنید .ممکن
است ممنوعی تهای موقتی ب رای صید برخی گون هها با استفاده
از برخی روشها وجود داشته باشد.
ب رای کسب اطالعات بیشرت درباره هرگونه ممنوعیت موقت
یا هر مسئله دیگری که ممکن است بر ماهیگیری تأثیرگذار
باشد به وبسایت ( Havs- och Vattenmyndighetenآژانس
مدیریت آب و کشتی رانی سوئد) به آدرس .havochvatten.se
 wwwم راجعه کنید .قوانین ماهیگیری به طور دائم در حال
تغییر است .متامی اطالعات موجود در این جزوه در زمان انتشار
آن صحیح است.
در موارد حقوقی ،رصف اً نسخه اصلی چاپ شده از قوانین
مربوطه استناد م یشود .هر ماهیگیری موظف است بداند که
در محدوده موردنظر کدام مقررات صدق م یکند.

مناطق حفاظت شده برای ماه یها در
شهرستان västra götaland

منطقه قرمز :صید ماهی روغن ،هداک و پوالک در طول سال
مجاز من یباشد .در مورد صید سایر گون هها ،استفاده از چوب
ماهیگیری و قفس ب رای حلزون صدفدار مجاز م یباشد.
مرزهای این منطقه عبارتند از  Tjörnbroarnaدر جنوب،
تا شامل به طول جغ رافیایی  E 00.03 11در  Koljöfjordenو
تا غرب به طول جغ رافیایی  E 00.23 11در  Lyrösundو طول
جغ رافیایی  E 00.13 11در تنگه میان  Björholmenو .ryL
منطقه آبی :صید ماهی روغن ،هداک و پوالک در طول سال
مجاز من یباشد .در مورد صید سایر گون هها ،ماهیگیری فقط
با استفاده از چوب ماهیگیری در بازه  1آوریل تا  03سپتامرب
از  Orustو رسزمین اصلی مجاز م یباشد .در موارد فوق
ماهیگیری فقط از روی خشکی مجاز م یباشد.
منطقه سبز :ماهیگیری در متام طول سال ممنوع است.

ماهی خال خالیه شوال .عکسLars Molander :

در مناطق حفاظت شده

ماهیگیری در بازه  1اکترب تا  13مارس ممنوع است .این
ممنوعیت در مورد صید با قفس شاه میگو صدق من یکند.
برخی تجهیزات خاص دیگر در بازه  1آوریل تا  03سپتامرب مجاز
هستند ،مانند چوب ماهیگیری که توسط قایق کشیده نشود.
ماهیگیری با چوب تثبیت شده یا موارد مشابه مجاز من یباشد.

در منطقه حفاظت شده  ،Kåvraهیچگونه ماهیگیری به جز
با چوب ماهیگیری در طول سال مجاز من یباشد .در مناطق
حفاظت شده  Buskärو  ،Tanneskärهر نوع ماهیگیری در
طول سال ممنوع م یباشد.
لطف اً توجه داشته باشید که مناطق حفاظت شده
 Enningdalsälvenو  Kobbungebäckenمقررات خاصی اج را
م یشود (رک.)63:4002 FIFS .

تخلف از مقررات ماهیگیری

تخلف از مقررات ماهیگیری از طریق دادستان عمومی رسیدگی
م یشود و ممکن است منجر به جریمه یا حبس بشود .ممکن
است چوب ماهیگیری ضبط یا توقیف شود .نظارت بر پیروی از
مقررات بر عهده گارد ساحلی ،پلیس و بازرسان شیالت م یباشد.
اگر هرگونه تخطی از مقررات حاکم را مشاهده کردید ،لطف اً با
یکی از م راجع زیر متاس بگیرید.
لطف اً ب رای کسب اطالعات بیشرت با یکی از م راجع زیر متاس بگیرید.
Länsstyrelsen Havs- och Vattenmyndigheten
(آژانس مدیریت آب و کشتی رانی (هیئت اج رایی شهرستان)
سوئد)
00 04 422-010
00 06 896-010
www.lansstyrelsen.se/
www.havochvatten.se
vastragotaland
( Kustbevakningenگارد ساحلی) ( Polisenپلیس)
00 19 727-130
41 411
www.kbv.se

از ساعت  ،00:70دوشنبه ی قبل از اولین روز مجازصید خرچنگ
و تا ساعت  00:70اولین روز مجاز صید خرچنگ ،شکار کردن با
شبکه ،تور و قفس در سکای راک و کاتی گات ممنوع می باشد.
صید با نخ ،صید با تور پره ساحلی و صید با قفس ها در عمق
بییشرت از  03مرت استثنا می باشد.
یک قفس صید باید حداقل دو درب ف رار دایره ای با قطر
حداقل  06ملی مرت ،ق رار گرفته در لبه پایین دیوار بیرونی هر
اتاق باشد .در طول دوره ی  7102ماهیگیری با درب ف راری با
حداقل  45ملی مرت باید صورت بگیرد .ب رای ماهیگیری تفریحی
و صید خرچنگ ،هر فرد می تواند تا حد اکرث  6قفس صید
ماهیگیری استفاده کند.
زمانیکه خرچنگ در جبعه ای تله نگهداری می شود ،جبعه
باید با نام کامل ،نام خانوادگی و آدرس و یا نام کامل و نام
خانوادگی و شامره تلفن یا شامره ثبت ویژه که از طرف ه ًی ت
مدیره استانداری ب رای استفاده کننده داده شده ،برچسپ زده
شود .در مورد ماهیگیری حرفه ای ،ابزار باید با نام کشتی ناحیه
ماهیگیری و یا شامره ای مجوز ماهیگیری حرفه ای عالمت
گذاری شود.

ماهیگیری با تور حلق های

ممنوعیت ماهیگیری با تور

ماهیگیری با تور در عمق بیشرت از  01مرت در Brofjorden
داخل خطی مستقیم از جنوب یترین رأس  Grötöدر 85
 E 26.22 11 ،N 70.02تا  Skalhamnدر 71.42 11 ،N 35.91 85
 Eممنوع م یباشد
موارد ذیل همچنین باید در مورد ماهیگیری در منطقه
ترشیح شده در پاراگ راف اول لحاظ شود .به هنگام
ماهیگیری با تور در آبهای ک معم قتر از  01مرت ،طول
مجموع تور م یتواند  081مرت باشد .در سایر فعالی تهای
ماهیگیری ،شامل استفاده از چوب ماهیگیری ،حداکرث سه
ماهی به ازای هر ماهیگیر ب رای هر روز از مجموع صید
ماهی روغن ،هداک و پوالک مجاز م یباشد.
توجه داشته باشید که از  1ژانویه تا  13مارس ،هر نوع
صید ماهی روغن ،هداک و پوالک داخل محدود تور
کیس های ممنوع م یباشد .این ممنوعیت هم ب رای چوب
ماهیگیری و هم تجهیزات قابل حمل م یباشد.

Brofjorden

تورهای حلق های باید دو خروجی ف رار مدور با قطر حداقل 57
میل یمرت در هر طرف نخروط در هر قطعه داشته باشند .صید
با بیش از شش تور حلق های (دوازده مخروط) به صورت همزمان
ممنوع است.

ماهیگیری با تور در مناطق ک معمق

تورهای با اندازه سوراخ غیر از  021میل یمرت اندازه قطر نباید در
مناطق با عمق کمرت از  3مرت ،آنگونه که در منودار جاری دریا
نشان داده شده است ،استفاده شود .از  1ژانویه  ،3102ماهیگیری
با تور در آبهای ک معم قتر از  3مرت (آنگونه که در منودار
جاری دریا نشان داده شده است) فقط در بازه زمانی  1می تا 03
سپتامرب ممکن است .تورها فقط در فاصله ساعت  00:61تا 00:01
م یتوانند بیرون مبانند.

ماهیگیری با تور در آبهای عمی قتر از
سه مرت

صید ساملون با تور در آبهای عمی قتر از  3مرت آنگونه که در
منودار جاری دریا نشان داده شده است ممنوع است.

مناطق با ممنوعیت ماهیگیری در عمق بیش از  01مرت

ب رای کسب اطالعات دقی قتر به مقررات آژانس شیالت ()63:4002 FIFS
رجوع کنید.

این روزها گربه ماه یها در  Skagerrakنادر هستند .عکسLars Molander :

محدودیت صید با چوب ماهیگیری دستی
برای ماهی ساملون و قزل آالی دریایی

به هنگام صید با چوب ماهیگیری دستی در  Skagerrakو
 ،Kattegatبه جز در  Svinesundو  ،Idefjordenحداکرث دو
ماهی به ازای هر ماهیگیر در روز ممکن است در مورد مجموع
ماه یهای ساملون و قزل آالهای دریایی صید شده اعامل شود.

ماهیگیری با قفس

صید خرچنگ دریایی تنها با قفس صید خرچنگ باید صورت
بگیرد .یک قفس صید باید حداقل دو درب ف رار دایره ای با قطر
حداقل  06ملی مرت ،ق رار گرفته در لبه پایین دیوار بیرونی هر
اتاق باشد .در طول دوره ی  7102ماهیگیری با درب ف راری با
حداقل  45ملی مرت باید صورت بگیرد.
می توان از قفس (تینا) در ماهیگیری با عمق بیشرت از  03مرت
باشد استفاده کرد ،در صورتیکه قفس دارای یک درب دایره ای57

ملی مرت بوده و در لبه پایین دیوار بیرونی هر اتاق ق رار گرفته
باشد .این مورد ب رای صید خرچنگ (به قسمت باالنگاه کنید) و
یا قفس های که ب رای گرفنت صدف بکار می رود اعامل منی شود.

صید شاه میگو

صید کردن صدف با قفس تنها در صورت مجوز گرفنت از سازمان
دریا و آب  ،امکان پذیر می باشد .صید خرچنگ از  1دسامرب تا
اولین دوشنبه ی بعد از  02ستامرب ،ساعت  00:70ممنوع است .با
این حال ،کسانیکه دارای مجوز ماهیگیری اند ،این ممنوعیت
از از  1ژانویه تا اولین دوشنبه بعد از  02ستامرب ،ساعت 00:70
اعامل می شود .خرچنگ بدون پوست را باید بالفاصله دوباره
به آب انداخت .خرچنگ در طول دوره ای از  01ماه مه تا اولین
دوشنبه بعد از  02سپتامرب ،ساعت  00:70نباید به هیچ گونه در
دستگاه بلع نگهداری شود .صید خرچنگ تنها به وسیله قفس
مخصوص صید خرچنگ صورت می گیرد .عالوه ب راین ،نباید
خرچنگ بدون پوست را صید کرد.

شش ابزار را می توان همزمان استفاده کرد .یک ریسامن تله
دارای حد اکرث  001قالب می باشد .طول مجموعی تور نباید
بیشرت از  081مرت باشد .تعداد ابزار ماهیگیری مربوط به تعداد
افعال ماهیگیرمی باشد .ب رای بکار گیری ابزار بیشرت مجوز
ماهیگیری حرفه ای نیاز است .ب رای ماهیگیری تفریحی و صید
خرچنگ ،هر فرد می تواند تا حد اکرث  6قفس صید ماهیگیری
استفاده کند ،این برعالوه آن شش ابزار مجاز ب رای هر شخص
می باشد .آن شش ابزار نامربده شده شامل قفس صید خرچنگ
منی باشد.

رشایط میان ماهیگیران

اولین فردی که به یک محدوده ماهیگیری برسد در اولویت
است ،مگر آنکه اف راد متعددی در زمانی واحد بتوانند در آن
محدوده ماهیگیری کنند .تا زمانی که ماهیگیر از تجهیزات
ماهیگیری که بیرون گذاشته است استفاده م یکند ،هیچکس
نباید مانع ماهیگیری او بشود .نگه داشنت یک محدوده
ماهیگیری بدون دلیل ب رای خود ممنوع است .پس از پایان
ماهیگیری ،شام نباید هیچگونه تجهیزات ،عالمت یا ابزار
مهارکنندهای را در آب باقی بگذارید زی را این اقالم ممکن
است مانع ماهیگیری دیگ ران شود .ماهیگیری نباید در فاصله
نزدیکرت از  001مرتی به تجهیزات ثابت یا تجهیزات مزرعه ماهی
بدون اجازه انجام شود.

تجهیزات و روشهای ممنوع ماهیگیری

ماهیگیری با استفاده از نیزه ،نیزه قالبدار ،مواد منفجره ،مواد
بیهوش کننده یا مواد کشنده ،جریان برق یا اسلحه (شامل
زوبین) ممنوع م یباشد .وقتی ماهی گرفته م یشود اجازه
دارید آن را با نیزه قالبدار باال بکشید .شاه میگو و خرچنگ را
من یتوان با غواصی گرفت .ماهیگیری ب رای ساملون و قزل آالی
دریایی با استفاده از تورهای انباشتی و تورهای شناور لنگردار
ممنوع است.
ماهیگیری با هرگونه قالب ممنوع است در صورتی که به این
قصد باشد که قالب به خارج بدن ماهی فرو رود.
قالبهای ماهیگیری که به طور ویژه ب رای ماهیگیری با دریدن
بدن ماهی ط راحی شدهاند نباید استفاده شوند .ب راساس قانون
حامیت از حیوانات ،استفاده از ماهی زنده به عنوان طعمه
ممنوع است.

مناطق و نواحی حفاظت شده

در مناطق حفاظت شده مقررات خاص و زمانهای ممنوعیت
وجود دارد .ماهیگیری با تور به طور خاص ممنوع است.
همچنین مقررات محدود کننده ممکن است در نواحی طبیعی
حفاظت شده و زیستگاههای حفاظت شده پرندگان به کار رود.

عالمت گذاری تجهیزات ماهیگیری

اداره ماهیگیری باشد که شامل ( )FIFS 41:4991متام ابزار های
ماهیگیری در دریا ها باید بر اساس مقررات عالمت گذاری
ابزارهای ماهیگیری و تاسیسات آبزی پروری می شود .در مورد
ماهیگیری حرفه ای ،ابزار باید با نام کشتی ناحیه ماهیگیری و
یا شامره ای مجوز ماهیگیری حرفه ای عالمت گذاری شود.

ب رای ماهیگیری تفریحی ،توپ ماهیگیری /استوانه باید با نام
کامل ،نام خانوادگی و آد رس و یا نام کامل و نام خانوادگی
و شامره تلفن یا شامره ثبت ویژه که از طرف ه یً ت مدیره
استانداری داده شده ،برچسپ زده شود.
عالمت گذاری کند .برچسپ  Fکسی که ماهیگیری تفریحی
می کند ،باید توپ ماهیگیری /استوانه را با حرف بزرگ های
تایید شده  ،توپ های ماهیگیری ـ استوانه ای رنگ قرمز،
نارنجی ،سبز و یا سفید می باشد .همچنین ،می توان به جای
آن از توپ های شناور استفاده کرد ولی نباید به رنگ قرمز و
یا سبز باشند .در مورد مارک و عالمت گذاری ابزار ماهیگیری
م راجعه کنید ( )FIFS 41:4991ب رای اطالعات بیشرت ،به مقررات
ماهیگیری.

گون ههای تحت حفاظت

صید ماهی کپور ،ملپری ،گربه کوسه خالدار ،کوسه آسوده،
کوسه ماهی المنا ،چارگوش ماهی عادی ،چارگوش ماهی خاردار،
ساردین الیس ،ساردین توویت ،کوسه ماهی خاردار ،ماهی تون
بلوفین و مارماهی ممنوع است.

فص ل های ممنوع

صید ساملون و قزل آالی دریایی در آبهای ساحلی از تاریخ 1
اکترب تا  13مارس و در طول سال خارج از آبهای ساحلی ممنوع
است .در بازه  1ژانویه تا  13مارس ،صید ماهی روغن ،پوالک یا
هداک داخل محدوده مخصوص تور کیس های ممنوع است .این
ممنوعیت هم در مورد چوب ماهیگیری دستی و هم تجهیزات
قابل حمل م یباشد .از  02دسامرب تا  13مارس به طور کامل صید
ماهی هالیبوت ممنوع است.

گونه		

ابعاد کمینه

ساملون		
قزلآالی دریایی
		
ماهی روغن
		
شاه ماهی
		
ماهی سفید
		
صاف ماهی
		
ماهی اسک راب
		
ماهی هداک
		
ماهی هیک
		
پاالک تیره
سپرماهی		
		
زبانگاو ماهی
		
ماهی لیامند
		
حلوای لیمویی
		
لیامند ماس های
		
خرچنگ
شاه میگو نروژی
یا  5,01سانتیمرت طول کل

 54سانتیمرت
 54سانتیمرت
 03سانتیمرت
 81سانتیمرت
 32سانتیمرت
 72سانتیمرت
 02سانتیمرت
 72سانتیمرت
 03سانتیمرت
 03سانتیمرت
 03سانتیمرت
 42سانتیمرت
 82سانتیمرت
 52سانتیمرت
 32سانتیمرت
 8سانتیمرت (طول کاسه)
 2,3سانتیمرت (طول کاسه)

صیدی که دارای ابعاد کمینه نباشد باید بالفاصله رها شود.

مقررات اندازه سوراخ تور

هنگام ماهیگیری با تور ،حداکرث اندازه سوراخ تور (اندازه قطری
سوراخ کشیده تور) به رشح زیر است:
شاه ماهی ،ماهی ماکرل ،سوزن ماهی  05میل یمرت

لیامند ،ماهی سفید،
سفره ماهی ،ماهی حلوا  09میل یمرت
ماهی هداک ،ماهی صدف  001میل یمرت
پاالک تیره ،ماهی هیک ،ماهی مکشی  021میل یمرت
در آبهایی که عمق آن ب راساس جدول دریایی کمرت از سه مرت
است ،فقط م یتوان از تورهایی با اندازه  021میل یمرتی سوراخ
تور (اندازه قطری سوراخ کشیده تور) استفاده کرد.

تصویر باال :قزل آالی دریایی.
تصویر پایین :ماکرل ،ماهی شهرستان .Bohus

چه کسانی م یتوانند ماهیگیری کنند؟

شهروندان سوئدی م یتوانند با تجهیزات قابل حمل ماهیگیری
در ساحل  Västra Götalandماهیگیری کنند .شهروندان
خارجی که اقامت دائم سوئد را دارند تابع مقررات مشابه
شهروندان سوئدی هستند .سایر شهروندان خارجی فقط
م یتوانند با ابزار دستی ماهیگیری کنند .در دریاچ هها و
آب راه هها ،ماهیگیری فقط پس از دریافت مجوز الزم از مقام
مسئول ماهیگیری ممکن است .در دریاچ هها و آب راه هها،
ماهیگیری فقط پس از دریافت مجوز الزم از مقام مسئول
ماهیگیری ممکن است .چنین مجوزهایی مث الً از طریق خرید
جواز ماهیگیری کسب م یشود.

محدودی تهای چوب دستی برای
ماهیگیری تفریحی

عالوه بر ماهیگری به روش دستی  ،ماهیگیری به وسیله ابزار
ماهیگیری در قالب تورهای ماهیگیری ,تله ها و قفسه های
ماهیگیریی به شکل تورهای شبکه ای نیز می توان ماهی گیری
کرد .هنگام ماهیگیری با تور ،ریسامن تله و قفس ها ،حد اکرث

 09ل

ی م رت

مقررات ماهیگیری در دریا
در محدوده استان Västra Götaland

عکسLars Molander :

امیدوارم سفر شام ب رای ماهیگیری لذتبخش و هیجان انگیز باشد! این مجموعه گزیدهای از مقررات ماهیگیری در دریا (در محدوده استان
 )Västra Götalandsم یباشد .هدف مقررات ماهیگیری حفاظت و ح راست از ذخایر ماهی و حلزون صدفدار م یباشد .به یاد داشته باشید که
ب رای ماهیگیری در  Svinesundو  Idefjordenمقررات ویژهای وجود دارد (رک .)63:4002 FIFS .مقررات ماهیگیری پیوسته در حال تغییر هستند.
متامی اطالعات موجود در این جزوه در زمان انتشار صحیح م یباشد.

مرز میان منطقه آبهای ساحلی و منطقه چوب دستی ماهیگیری
آب های شیرین

 Göta älvمحدود است به خطی از شامل یترین سنگپوز
 Älvnabbenبه  Västerbergetدر امتداد فانوس دریایی
 Knippelholmensتا اسکله غربی در لنگرگاه  Arendalدر
 Nordre älv .Hisingenمحدود است به خطی کشیده شده از
غرب یترین سنگپوز  Kalhed Näsaدر  Hisingenتا غرب یترین
سنگپوز  Klubbenäsدر رسزمین اصلی .سایر آب راه ههایی که
به داخل دریا جریان دارند محدود به خطی مستقیم میان دو
سنگپوز خارجی مصب در هر آب راهه هستند.

منطقه آبهای ساحلی

متامی آبهای تا فاصله چهار مایل دریایی از خط ساحلی.

تجهیزات ثابت ماهیگیری

سازههای ماهیگیری و تجهیزات ماهیگیری دارای اتصال ،و
تجهیزاتی که به کف یا ساحل متصل شدهاند و ق رار است بیش
از دو روز در آن محل باقی مبانند.

چوب ،طمعه وسایر ابزار متحرک که مجهز به یک نخ و حداکرث
 01چنگک باشد.

تجهیزات قابل حمل

متام انواع تجهیزات دیگر از قبیل تور و تله.

ابعاد کمینه

در مورد ماهیگیری با چوب دستی ،ابعاد کمینه فقط در مورد
ماهی ساملون ،قزل آالی دریایی و ماهی روغن اطالق م یشود.
ب رای ماهی :فاصله از پوزه تا انتهای باله دم.

ب رای شاه میگو و خرچنگ خاردار :طول کاسه پشت = فاصله از
لبه پشتی چشم تا لبه پشتی کاسه اصلی ،موازی با خط میانه.

