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اصطياد أسامك الفرخ ممنوع من 25 إبريل – 25 مايو يف 
 FIFS املناطق املُحددة أدناه )الرقام واإلشارات تُشري إىل

:)2004:37

Brandsfjorden - Dättern 1

Vassbotten a1

Åmålsviken med norra viken 2

Byälven 3

Ekholmssjön - Krykebysjön 4

Borgvikssjön - Grumsfjorden 5

Arnöfjorden - Panken 6

Bottenviken 7

Ölmeviken 8

Varnumsviken 9

Sjötorpsviken 10

Börstorpsviken 11

Fågelöviken 12

Mariestadsfjärden 13

Ullersundet - Fröfjorden - Vänsjösjön - Kävelstocken 14

اصطياد سمك اآلسب ممنوع من 1 إبريل – 31 مايو يف كافة 
.Vänern املمرات املائية التي تُصب يف

 املناطق التي بها قيود لحجم فتحة الشبكة
مناطق أخرى ال مُيكنك بها استخدام الِشباك الذي حجم 

فتحاته أقل من 110 ملم خالل فرتات السامح بالصيد.

املناطق املُقيد بها الصيد ألسامك الفرخ: األرقام 1، و2-3، و 
.14-7

Klarälven أ.    غرب

Klarälven ب. رشق

N Bonäsudde - SV Arnön 3 § 21

 N Läckö slott - Kummeludden 4 § 21

S Gusnäs udde - Örns udde 5 § 21

 trop yrref - S Orrholmen - Bärön - Åsundaön 6 § 21
edis dnalniam eht no



إن رأيت أي انتهاكات للقوانني، برجاء التواصل مع أحد 

الُسلطات املوجودة أدناه.

Länsstyrelsen Västra Götalands län

)Västra Götaland مجلس إدارة إقليم(

هاتف: 00 40 010-422

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

 Länsstyrelsen Värmlands län

)Värmland مجلس إدارة إقليم(

هاتف: 00 70 010-224

www.lansstyrelsen.se/varmland

Kustbevakningen )خفر السواحل(

هاتف: 00 90 031-726

www.kbv.se

Havs- och Vattenmyndigheten

)الوكالة السويدية إلدارة املياه واملالحة(

هاتف: 00 60 010-698

www.havochvatten.se

نصائح للصيادين
ال تأخذ سمك أكرث من حاجتك وحاجة عائلتك ألكله. 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 يُلحق الرضر بطبقة الشحم 
نت  للسمكة. إن أمكن، تجنب رفع السمكة من املاء إن كُ

تنوي إطالق رساحها ألن إخراج السمكة من املاء أمر ُمجهد 
جًدا لها وقد يُقلل من فرتة حياتها.  يجب أن يتم إطالق رساح 

سمك اآلسب حيث أنها من األنواع ُمهددة.

ا اترك موقع الصيد بحالة جيدة  أظهر احرتامك للطبيعة. دامئً
كام تُحب أن تجده ُمستقباًل. يجب علينا مترير الُفرصة 
من أجل الصيد يف 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 ُمعدات الصيد عليه أن يقوم 

بتفكيك وإفراغ األجهزة بنفسه. ال يُسمح لك بالصيد لشخص 
آخر.

ترشيعات الصيد تتغري عىل الدوام.  جميع املعلومات يف 
هذه النرشة تُعترب صحيحة ِعند وقت طباعتها. يف القضايا 

القانونية، فإن الُنسخة األصلية املطبوعة للترشيع ذو الصلة 
هي التي يتم تطبيقها )FIFS 2004:37(. كُل صياد ُملزم 

بالعثور عن القوانني املُطبقة ملنطقة الصيد التي ينوي الصيد 
بها.

إن قُمت بصيد سمكة ُمعلمة حجمها أكرب من األبعاد 
الُدنيا، قُم بإرسال العالمة والبيانات الخاصة بالسمكة 

 - ULS الطول، الوزن، العدة، التاريخ، املوقع، االسم( إىل(
Drottninghol 178 93 ,Sötvattenslaboratoriet أو اذهب 

إىل املوقع خاصتهم: www.slu.se وقم بتعبئة التفاصيل. 
لتقديم الُشكر لك، سيتم تعويضك ُمقابل اإلرسال بالربيد 

نت تُريد إعادة  واملعلومات املُقدمة عن السمكة. إن كُ
العالمة، قم بتوضيح ذلك يف رسالتك. األسامك املُعلمة التي 

ا أن يتم إطالق  يكون حجمها أقل من األبعاد الُدنيا يجب دامئً
رساحها يف البُحرية.

Vänern املناطق املُقيد بها الصيد يف
يُحظر اصطياد السلمون والسلمون املُرقط:

 	Gullspångsälven لطوال العام يف

 	Klarälven من 20 مايو حتى 15 أكتوبر يف

من 15 ديسمرب حتى 31 ديسمرب يف املمرات املائية 	 
Vänern األخرى املتصلة بـ

أ. Klarälven الغربية منطقة محظورة 20 مايو – 15 سبتمرب
ب. Klarälven الرشقية منطقة محظورة 20 مايو – 15 

سبتمرب
ج. Gullspångsälven منطقة محظورة 1 أغسطس – 31 

ديسمرب
د. Tidans منطقة محظورة 15 أغسطس – 31 ديسمرب
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تُظهر الصورة، من اليسار إىل املني: كُرة صيد، ُمعدات مُيكن تجاوزها، أشباك وخيوط 

ُمثبتة عىل السطح، ومعدات ُمثبتة عىل السطح.

توسيم وعمل الشبكات وُمعدات الصيد املُثبتة.
مُيكن أن يتم عمل التوسيم باستخدام رقم ُمسجل يتم 

 Värmland الحصول عليه من مجلس إدارة اإلقليم يف إقليم
مُيكنك رؤية يف هذا الجانب ُهنا كيف يجب أن يتم توسيم 
نت تصطاد باستخدام  بتة. إن كُ الِشباك وُمعدات الصيد املُث

ا  ُمعدات يتم تركها خارًجا، فمن املوىص به أن تقوم دامئً
بتعليم هذه املُعدات بشكل واضح بالعوامات. ال تذهب 

بالقارب بالُقرب من ُمعدات صيد إن مل تكن ُمتأكد من 
عالماتهم.

املناطق املُقيد بها الصيد للسلمون والسلمون املرقط
اصطياد السلمون والسلمون املُرقط محظور يف مناطق 

ُمحددة يُقيد بها الصيد. حدود وأوقات الحظر معروضة يف 
ُملحق الخريطة.

خالل هذه األوقات يُسمح أن يتم القيام بالصيد فقط 
باستخدام األقامع، والرشك، وما يُشبهها. يُسمح أيًضا بالصيد 

باستخدام أدوات الصيد املحمولة باليد رشيطة أن ال تلزم 
عملية الصيد استخدام قارب. يُسمح الصيد بالصنارة، وال 

يُسمح استخدام لوح الُقندس أو أجهزة جهاز ُمشابه.

Vänern املناطق املُقيد بها الصيد لسمك الفرخ يف
صيد أسامك الفرخ ممنوع يف املناطق املُقيد بها الصيد 

املوضحة. حدود وأوقات الحظر معروضة يف ُملحق الخريطة.

خالل هذه األوقات يُسمح أن يتم القيام بالصيد فقط 
باستخدام األقامع، والرشك، وما يُشبهها. يُسمح أيًضا بالصيد 

باستخدام أدوات الصيد املحمولة باليد رشيطة أن ال تلزم 
عملية الصيد استخدام قارب. يُسمح الصيد بالصنارة، وال 

يُسمح استخدام لوح الُقندس أو أجهزة جهاز ُمشابه.

القسم الغريب 

يشمل الشامل

القسم الرشقي 

يشمل الجنوب

ُمعدات ُمثبتة 

عىل السطح

ارتفاع 021 سم عىل األقل
أشباك وخيوط ُمثبتة عىل 

السطح

حجم فتحة الشبكة
ال يُسمح باستخدام الِشباك التي تكون فتحاتها أقل من 110 

ملم يف املناطق التالية

املناطق املُقيد بها الصيد ألسامك الفرخ: األرقام 2-3 	 
و 7-41.

 	.Klarälven مناطق الحظر الغربية يف

مناطق أخرى: انظر ُملحق الخريطة.	 

طُرق الصيد املحظورة
الِشباك املُثبتة يف القاع بحجم فتحات 52-90 ملم.	 

الِشباك العامئة الثابتة وغري الثابتة، حجم فتحات أكرب 	 
من 52 ملم.

شباك صيد الفينداس من 1 سبتمرب وحتى 16 أكتوبر، 	 
ومن 18 ديسمرب حتى 31 ديسمرب بشكل شامل.

ال يُسمح باستخدام الِشباك بحجم فتحات أقل من 33 	 
ملم من 17 أكتوبر حتى 17 ديسمرب بشكل شامل.

عند الصيد باستخدام الِشباك، يجب أن يتم تفتيش وإفراغ 
ل 5 أيام عىل األقل. أثناء فرتات السامح  جميع املُعدات مرة كُ

بالصيد، ال يُسمح باستخدام الِشباك التي فتحاتها أقل 
من 110 ملم يف املناطق املُقيد بها الصيد املبينة يف ُملحق 

الخريطة.



A

أ: الزُعنفة الُدهنية الكاملة 

ب: الزُعنفة الُدهنية املقصوصة: حد أقىص ثالث سمكات سلمون أو سلمون مرقط لكل 

يوم صيد.

B

حصولهم عىل إذن من مجلس إدارة اإلقليم. يف حالة املياه 
الخاصة، يُسمح لحامل حقوق الصيد أن يقوم بصيد جراد 

البحر. ال يُسمح بصيد جراد البحر من خالل الغوص يف الحالة 
أعاله.

ُمعدات صيد ُمثبتة
ُمعدات الصيد التي يكون أي ُجزء منها أطول من 1.5 مرت، 

مُيكن أن يتم نصبها فقط يف حال الحصول عىل إذن من 
مجلس إدارة اإلقليم.

وسائل الصيد املحظورة
جميع وسائل الصيد التي مُيكن لُِخطافها اصطياد السمكة 

من مكان آخر بخالف فمها تُعترب ممنوعة. مُينع الصيد 
باستخدام الرماح، أو املهاميز، أو املُتفجرات، أو املواد املُخدرة، 

أو املواد القاتلة، أو الصعق الكهربايئ، أو البنادق )مبا فيها 
بنادق الرماح(. يُسمح بسحب األسامك باستخدام املِهامز بعد 
أن يتم اصطيادها بالفعل. الصيد باستخدام خطوط االنجراف 

ممنوع.

صيد الِشباك
مُينع الصيد باستخدام ِشباك الجر. مُيكن ملجلس إدارة اإلقليم 
بتة  أن مينح اعفاء للصيد التجاري باستخدام شبكة الطفو املُث

التي يكون حجم فتحاتها 157 ملم.

املناطق املُقيد بها الصيد واملحميات
هنالك قوانني خاصة ضمن املناطق املُقيد بها الصيد وأوقات 

مُينع بها الصيد. قد يكون هنالك قوانني ٌمقيدة أيًضا يف 
محميات الطبيعة ومناطق حامية الطيور.

خرق قوانني الصيد
يتم التعامل مع الخروقات يف قوانني الصيد من خالل االدعاء 
العام، وقد يؤدي إىل فرض غرامة أو السجن. قد يتم ُمصادرة 

ُمعدات الصيد. يقوم خفر السواحل، الرشطة، ومفتيش الصيد 
مبراقبة االلتزام بالقوانني.

السلمون والسلمون املُرقط غري املُعلَّم مبشبك الزعانف
ال يُسمح باالحتفاظ بالسلمون والسلمون املُرقط غري املُعلَّم 

مبشبك الزعانف يف أي وقت من السنة.

حدود الصيد
استخدام أدوات الصيد املحمولة باليد، مبا يف ذلك خيوط 

اليد، وخيوط الصنارة، والصيد بلوح الُقنُدس، مُيكنك اصطياد 
واالحتفاظ مبا مجمعه ثالث سمكات سلمون أو سلمون 

مرقط يف يوم الصيد الواحد.



الحد األدىن لألبعاد
فصائل األسامك املُدرجة أدناه، مُيكن االحفاظ بها فقط يف حال 

كان لديها الحد األدىن من األبعاد التالية:
عد األدىن النوع                      البُ

السلمون                  60 سم

السلمون املرقط       60 سم

سمك الفرخ              45 سم

جراد البحر               10 سم

األسامك التي يتم اصطيادها وال تكون ضمن الحد األدىن لألبعاد 

يجب أن يتم إطالقها رساحها عىل الفور. ال يُسمح بحمل األنواع 

املذكورة أعاله إىل اليابسة إن كانت ُمقطعة أو ُمنظفة.

حظر صيد اإلنقليس
مُينع صيد اإلنقليس أو جلبه إىل الشاطئ.

ِشباك الطوق، واملُعدات الثابتة ذات فتحة الشبكة األقل من 
60 ملم يجب أن يكون بها فتحتني هروب دائريتني بقطر 60 

ملم كحد أدىن عىل جانبي الرَشَك.

من ُيكنه الصيد؟
مُيكن للمواطنني السويديني الصيد باألدوات املحمولة باليد، 
وبعد التسجيل يُصبح بإمكانهم أيًضا الصيد باملعدات التي 

بحاجة إىل نقل. كام املواطنني السويديني، ينطبق هذا القانون 
كذلك عىل املُواطنني األجانب املُقيمني يف السويد بشكل دائم. 

يُسمح للمواطنني األجانب اآلخرين بالصيد فقط باستخدام 
أدوات الصيد املحمولة باليد. للصيد باستخدام األنواع 

األخرى، يجب عىل املواطنني األجانب الحصول عىل إذن من 
.)1993:787 SFS( مجلس إدارة اإلقليم

عىل من يُريد الصيد باستخدام املُعدات املنقولة )مثل 
الِشباك( التسجيل يف مجلس إدارة اإلقليم يف إقليم 

 Värmland باإلتصال عىل 
00 70 224-010 قبل القيام بالصيد.

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 بإخراجها بالفعل، 
ال مُيكن ألي شخص آخر منعه من الصيد.  مُينع االحتفاظ 

مبكان الصيد بدون حاجة.

بعد انتهاء الصيد، ال يُسمح لك برتك أي ُمعدات، أو أدوات 
تعليم، أو أجهزة رسو يف املاء فرتك املُعدات وراءك قد مينع 
اآلخرين من الصيد. ال مُيكن الصيد بدون إذن عند وجود 

ُمعدات ُمثبتة أو ُمعدات لرتبية السمك ضمن مسافة أقرب 
من 100 مرت.

كمية معدات الصيد املسموحة يف املياه العامة
باإلضافة إىل الصيد باألدوات املحمولة باليد، يُسمح الصيد 

باملعدات التالية يف املياه العامة يف Vänern. عدد أدوات 
الصيد هو لكل شخص يُشارك بالصيد بشكل نِشط.

حد أقىص 100 مرت من الِشباك. ال يجب أن تكون 	 
الِشباك بطول أعىل من 3 مرت.

ال يُسمح برمي أكرث من خيط طويل واحد مع 100 	 
ِخطاف كحد أقىص للخيط. ال يُسمح ارفاق عوامات 

للخطافات.

حد أقىص 6 ِشباك طوق، أو أقفاص، أو املُعدات 	 
املُشابهة.

عند الصيد باستخدام ِشباك الطوق، ال يُسمح باستخدام 
أكرث من 6 أقامع يف نفس الوقت. عند الصيد باستخدام 

الِشباك، والخيوط الطويلة، وِشباك الطوق، واألقفاص، ال 
يُسمح باستخدام أكرث من 6 أدوات يف نفس الوقت.  من أجل 
استخدام مزيد من أدوات املُعدات، يلزم الحصول عىل رخصة 

)1994:1716 SFS( .صيد تجاري

جراد البحر
يُسمح فقط للصيادين الحاصلني عىل رخصة صيد تجاري 

باصطياد جراد البحر يف املياه العامة يف Vänern عند



Vänern قوانني الصيد يف
نتمنى أن تكون رحلة صيدكم يف Vänernممتعة ومثرية. هنالك عدد من القوانني التي يجب عليك اتباعها 
عند زيارة Vänern. الهدف من هذه القوانني هو الحفاظ عىل أعداد األسامك الفريدة يف البُحرية وحاميتها. 

احرتام هذه القوانني مُيكننا من تحسني فُرص اآلخرين للحصول عىل هذه التجربة الطبيعية الرائعة يف 
Vänern يف املُستقبل. هذه النرشة تعرض مجموعة من قوانني الصيد املعمول بها يف Vänern. ملزيد من 

املعلومات، برجاء التواصل مع:

www.lansstyrelen.se/vastragotaland | www.lansstyrelsen.se/varmland | www.havochvatten.se

Vänern
يفصل Vänern عن Göta älv سد عند Vargön وبخطوط 

مستقيمة بني مصبني خارجيني لكل ممر مايئ ُمتصل بـ 
.Vänern

املياه الخاصة
يف Vänern، جميع املساحات املائية ضمن مسافة 300 مرت 
من الرب الرئييس أو ضمن مسافة 100 مرت من الجزيرة عىل 
األقل هي مياه خاصة. يف حال كان منسوب عمق الـ 3 مرت 

يتواصل ملسافة أبعد من هذه، فإنها تُعترب مياه خاصة كذلك. 
الصيد باألدوات املحمولة باليد مسموح يف املياه الخاصة. 

طريقة الصيد ال تستلزم أن يتم استخدام قارب. ماليك حقوق 
الصيد مُيكنهم إعطاء اإلذن بالصيد بطرق أخرى. األشخاص 

الذين ميتلكون حقوق الصيد يف املياه الخاصة ال تنطبق 
عليهم اللوائح املتعلقة بالكميات املسموح بها من معدات 
الصيد. مع ذلك، فإنه يجب أيًضا االلتزام بالقوانني الخاصة 

بحجم الشبكة يف املياه الخاصة.

املياه العامة
جميع املياه التي ال تكون خاصة.

ُمعدات صيد ُمثبتة
مباين الصيد ومعدات الصيد املُرتبطة بأذرع، واملعدات 
املوصولة بالقاع، أو بالشاطئ، واملُراد أن تبقى ألكرث من 

يومني.

أدوات الصيد املحمولة باليد
صنارات الصيد، واملُعالق، وما يُشبهها من أدوات الصيد 

املُتحركة املرتبطة بخيط بحيث يكون بها 10 خطافات كحد 
أقىص.

املُعدات املنقولة
مثل الشبكات، وشبكات الطوق، واألقفاص.

قيود الطعم
عند الصيد بالصنارة، أو الصيد بلوح الُقندس يف املياه العامة، 

ال مُيكن استخدام أكرث من 10 طعوم. يف رحالت الصيد لهذا 
النوع من الصيد، ال يُسمح بتفتيش وإفراغ ِشباك الصيد.

 David Solstorm :صورة


