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قوانین ماهیگیری 

در بلکینگی

ما خواهش می کنیم که تفریح ماهی گیری 
شما خوشایند و دلچسپ باشد.

معلومات بیشتر را در صفحات ذیل مطالعه نماید
www.lansstyrelsen/blekinge
www.svenskafiskeregler.se

متوجه باشید که:

هیچگاه بیشتر از حدی که شما و فامیلتان میتوانید 	 
ماهي میل کنید، ماهیگیری نکنید.

ماهیگیران ساعتیر اجازه ندارند که ماهی های خود را 	 
بفروش برسانند.

ماهی را که میخواهید نزد خود داشته باشید، بعد از 	 
گرفتن آنرا دفعتاً بُکشید.

ماهی یی را که شما نزد خود نگهداشته نمیتوانید و 	 
یاهم نمیخواهید آنرا نزد خود داشته باشید، دوباره 

رها کنید.
نظافت را بعد از ماهی گیری مراعت کنید.	 
برای اینکه ذخایر اماکن ماهیگیری صدمه نبیند، 	 

قوانین ماهیگیری را مراعات نمایید.
ماهیگیری حق یک گروپ یا فرد مشخص نمیباشد.	 
در مورد طبیعت محتاط باشید.	 

عکس: فیلیپ ترونگو، بلیک سکوید



ماهی های عادی 

در بلکنگی

قواینی ماهی گیری 

در بلکینگی
برای ماهیگیری در آبهای روان)جهیل ها و نهر ها( 	 

شما باید همیشه اجازٔه ماهیگیری داشته باشید. 
بطور مثال شما میتوانید یک جواز ماهیگیری 

خریداری نمایید.
برای ماهیگیری توسط یک راد در ابحار شما نیاز به 	 

اجازه گرفتن ندارید. 
شما مسوول هستید تا از قوانین موجودٔه ماهیگیری 	 

اگاهی داشته باشید.

لوازم و طرق ممنوع ماهی گیری
ماهیگیری توسط رادهای جالدار ممنوع میباشد. هرنوع قایقرانی 

ممنوع میباشد. ماهیگیری بشیؤه که توسط آن در قسمت های 
بیرونی بدن ماهی چنگک زده میشود، ممنوع است. استفاده از 

ماهی زنده بحیث غذا یا طعمه برای ماهیگیری ممنوع است.

ماهی های ممنوعه

 اوقات ممنوعه )اوقاتی که در جریان سال شما 
نمیتوانید در آن برخی از انواع ماهی را صید کنید(

 شکار ماهی سالمون و ماهی قزآال در آب های 
ساحلی از 15 سپتمبر - 31 دسمبر ممنوع میباشد.

 شکار ماهی سالمون و ماهی قزآال در آب های شیرین 
از 1 اکتبر - 31 دسمبر ممنوع است. 

ماهی های از آب ساحل که نگهداری آنها مجاز میباشد 

 اردک ماهی: باید بین 40 الی 75 سانتی متر باشد. 	 

حد اکثر 3 دانه اردک ماهی را در روز میتوان صید کرد. 

ماهی قزل آال: حد اقل 50 سانتی متر	 

سالمون: حد اقل ۶0 سانتی متر	 

ماهی کاد: حد اقل 3۸ سانتی متر	 

اندازه گیری ماهی از قسمت سر الی قسمت نخست دم 
آن صور میگیرد.

ماهی که با اندازه های فوق تطابق نداشته باشد، شما باید 
آن ماهی را دوباره رها کنید.

 
جرایم در رابطه به قوانین ماهی گیری

سرپیچی از قوانین و مقررات ماهیگیری ممکن است باعث 
جریمه و یا هم زندانی شدن شما گردد. راد های ماهیگیری 

که ممنوع قرار داده شده، توسط گارد ساحلی، پولیس، مقامات 
ابحار و آبها، و ناظران ماهیگیری، کشف و ضبط شده میتواند.

ساحات حفاظت شده )ساحات که ماهیگیری در آن در اوقات 
معین ممنوع است(،

برای ماهیگیری مقررات مشخص دارند. در بلکینگی ساحات 
حفاظت شدٔه موجود است که از آن آب جویبار ها به بحر 

سرازیر میشود. از 15 ماه سپتمبر الی 31 دسمبر ماهیگیری 
در آن ممنوع است.

مال اول

اردک ماهی

ماهی لوتی

قزال اال

سالمون

ماهی کاّد

اردک ماهی دم دار

شاه ماهی

 تصویر گر: لیندا نی من )ادرک ماهی، ماهی لوتی، قزال اال، سالمون، اول، مال، اردک ماهی، شاه ماهی( و کارل یلیگ )کاد ماهی(. 

اخذ: کلید ملی از بانک هنر.


