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محدودیتهای تجهیزات یا اندازه سوراخ تور

منطقه ممنوع

مناطق دارای محدودیت اندازه سوراخ تور

سایر مناطقی که شام من یتوانید با توری که اندازه سوراخ
 میل یمرت باشد در فصول مجاز ماهیگیری به011 آن کمرت از
.صید بپردازید
.41-7  و3-2 ،1  شامره:مناطق ممنوع ب رای ماهی سوف
. غربیKlarälven

.A

. رشقیKlarälven

.B

N Bonäsudde - SV Arnön

3 § 12

N Läckö slott - Kummeludden قلعه

4 § 12

Örns  دماغه- S Gusnäs دماغه

5 § 12

 بندر- Åsundaön - Bärön - S Orrholmen
6 § 12
فری در جهت رسزمین اصلی

 می در مناطق مشخص52  آوریل تا52 صید ماهی سوف از
شده ذیل ممنوع م یباشد (شامرهها و ارجاعات مربوط به
:) م یباشد73:4002 FIFS
Brandsfjorden - Dättern 1
Vassbotten a1
Åmålsviken med norra viken 2
Byälven 3
Ekholmssjön - Kyrkebysjön 4
Borgvikssjön - Grumsfjorden 5
Arnöfjorden - Panken 6
Bottenviken 7
Ölmeviken 8
Varnumsviken 9
Sjötorpsviken 01
Börstorpsviken 11
Fågelöviken 21
Mariestadsfjärden 31
Ullersundet - Fröfjorden - Vänsjösjön 41
Kävelstocken -

 می در متامی آب راه ههای13  آوریل تا1 صید ماشماهی از
. ممنوع م یباشدVänern منتهی به

توصیههایی برای ماهیگیران

هیچگاه بیش از نیاز خوراکی خود و خانوادهتان ماهی
نگیرید .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 ،از بیرون آوردن ماه یای که
م یخواهید رها کنید از آب خودداری کنید زی را این کار ب رای
ماهی بسیار اضط راب آمیز است و ممکن است عمر او را
کوتاه کند .ماشماهی باید رها شود زی را از گون ههای در
معرض خطر است.
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 به یاد داشته باشید

شخصی که از تجهیزات ماهیگیری استفاده م یکند ،باید
آنها را خودش آماده کرده تخلی هشان کند .شام اجازه ندارید
ب رای فرد دیگری ماهیگیری کنید.

قوانین ماهیگیری دامئ اً در حال تغییر است .متامی اطالعات
موجود در این جزوه در زمان انتشار آن صحیح است .در
موارد حقوقی ،نسخه اصلی چاپ شده از قوانین مربوطه
استناد م یشود ( .)73:4002 FIFSهر ماهیگیری موظف است
بداند که در محدوده موردنظر کدام مقررات صدق م یکند.
اگر یک ماهی عالمتدار با اندازهای بزرگرت از ابعاد کمینه
گرفتید ،عالمت و دادههای صید (طول ،وزن ،تجهیزات،
تاریخ ،مکان ،نام) را به ,SLU - Sötvattenslaboratoriet
 Drottningholm 39 871ارسال کنید یا به وبسایت آنها
به آدرس  www.slu.seرفته و جزئیات مربوطه را تکمیل
کنید .به عنوان تشکر از کمک شام ،هزینه پست و
اطالعات مربوط به ماهی به شام پرداخت خواهد شد .اگر
م یخواهید عالمت به شام برگردانده شود ،در نامه خود ذکر
کنید .ماه یهای عالمتدار کوچکرت از ابعاد کمینه همیشه
باید در دریاچه رها شوند.

اگر هرگونه تخطی از مقررات حاکم را مشاهده کردید،
لطف اً با یکی از م راجع زیر متاس بگیرید.
( Länsstyrelsen i Västra Götalands länهیئت اج رایی
شهرستان در )Västra Götaland
تلفن00 04 422-010 :
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
( Länsstyrelsen i Värmlands länهیئت اج رایی
شهرستان در )Värmland
تلفن00 07 422-010 :
www.lansstyrelsen.se/varmland
Kustbevakningen
تلفن00 09 627-130 :
www.kbv.se
Havs- och Vattenmyndigheten
تلفن00 06 896-010 :
www.havochvatten.se

مناطق حفاظت شده نسبت به ماهیگیری در Vänern
صید ساملون و قزل آالی دریایی در این موارد ممنوع
م یباشد:
•در متام طول سال در Gullspångsälven
•از  02می تا  51اکترب در Klarälven
•از  51سپتامرب تا  13دسامرب در سایر آب راه هها که
متصل به  Vänernم یباشد.
 Klarälven .Aغربی ممنوع از  02می تا  51سپتامرب
 Klarälven .Bرشقی ممنوع از  02می تا  51سپتامرب
 .Cمنطقه ممنوع  Gullspångsälvenاز  1آگوست تا 13
دسامرب
 .Dمنطقه ممنوع  Tidansاز  51آگوست تا  13دسامرب

برچسب و عالمت گذاری تورها و تجهیزات ثابت
ماهیگیری

برچس بگذاری را فقط م یتوان با استفاده از شامره
ثبت ویژهای که از شورای اداری شهرستان Värmland
دریافت شده باشد انجام داد .م یتوانید در اینجا مشاهده
کنید که تورها و تجهیزات ثابت ماهیگیری چگونه باید
عالم تگذاری شوند .اگر با تجهیزاتی ماهیگیری م یکنید که
در محیط باقی م یمانند توصیه م یشود که همواره آنها را
با استفاده از شناور عالم تگذاری کنید .اگر از عالم تگذاری
تجهیزات ماهیگیری اطمینان ندارید با قایق به آنها نزدیک
نشوید.

مناطق دارای محدودیت برای ساملون و قزل آالی دریایی
صید ساملون و قزل آالی دریایی در برخی مناطق دارای
محدودیت ممنوع است .محدودی تها و زمانهای
ممنوعیت در نقشه پیوست مشخص شده است.

در طول چنین زمانهایی ،ماهیگیری فقط با استفاده از
مخروط ،تله ماهی و ابزارهایی از این قبیل ممکن است.
چوب ماهیگیری هم مجاز است مرشوط بر اینکه شیوه
ماهیگیری نیازی به استفاده از قایق نداشته باشد .تورکشی
ردیفی مجاز است البته نه توسط ابزار آتر یا ابزاری مشابه
آن.

مناطق دارای محدودیت برای ماهی سوف در Vänern

صید ماهی صوف در مناطق دارای محدودیت ذکر شده
ممنوع است .محدودی تها و زمانهای ممنوعیت در نقشه
پیوست مشخص شده است.

در طول چنین زمانهایی ،ماهیگیری فقط با استفاده از
مخروط ،تله ماهی و ابزارهایی از این قبیل ممکن است.
چوب ماهیگیری هم مجاز است مرشوط بر اینکه شیوه
ماهیگیری نیازی به استفاده از قایق نداشته باشد .تورکشی
ردیفی مجاز است البته نه توسط ابزار آتر یا ابزاری مشابه
آن.

بخش رشقی
شامل جنوب
تورها و نخهای تثبیت
شده در سطح

تجهیزات تثبیت
شده در سطح

N
S

بخش غربی
شامل شامل

ارتفاع حداقل  021سانتیمرت

mm 051

در تصویر از چپ به راست نشان داده شده است :توپ ماهیگیری ،تجهیزات قابل
حرکت با قایق ،تورها و نخهای تثبیت شده در سطح ،و تجهیزات تثبیت شده در سطح

اندازه سوراخ تور

تورهایی با اندازه سوراخ کوچکرت از  011میل یمرت نباید در
اماکن زیر استفاده شود:
•مناطق دارای محدودیت ب رای ماهی سوف:
شامرههای  3-2و .41-7
•منطقه حفاظت شده غربی در .Klarälven
•سایر مناطق :رجوع کنید به نقشه پیوست.

روشهای ممنوع ماهیگیری

•تورهای کارگذاشته شده در کف با اندازه سوراخ 09-25
میل یم رت.
•تور شناور لنگردار و تور بدون لنگ ر ،اندازه سوراخ
بیش از  25میل یم رت.
•تور ب رای سپیدماهی از  1سپتامرب تا  61اکترب و 81
دسامرب تا  13دسامرب به طور کامل.
•تور با اندازه سوراخ کمرت از  33میل یمرت نباید از 71
اکترب تا  71دسامرب استفاده شود.

در زمان ماهیگیری با تور ،متامی تجهیزات باید حداقل هر
 5روز ی کبار جستجو و تخلیه شوند .در بازه زمانی که
ماهیگیری مجاز است ،تورهای با اندازه سوراخ کوچکرت از 011
میل یمرت نباید در مناطق حفاظت شده که در نقشه پیوست
فهرست شدهاند استفاده شود.

تجهیزات ثابت ماهیگیری

تجهیزات ماهیگیری که بیش از  1/5مرت ارتفاع در هر
قسمتشان دارند فقط در صورت کسب مجوز از شورای اداری
شهرستان قابلیت نصب در آبهای خصوصی دارند.

روشهای ممنوع ماهیگیری

متامی روشهای ماهیگیری که در آنها قالب در قسمتی
غیر از دهان ماهی وارد م یشود ممنوع است .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 .ماهیگیری با ن خهای انباشتی
ممنوع است.

ساملون و قزل آالی دریایی باله نربیده

ساملون و قزل آالی دریایی را که توسط بریدن باله
عالم تگذاری نشدهاند نباید در هیچ زمانی از سال نگه
داشت.

محدودیتهای صید

شام م یتوانید با استفاده از ابزار ماهیگیری دستی ،شامل
نخ دستی ،نخ کشی و ابزار آتر هر روز به ازای هر ماهیگیر
سه عدد ساملون یا قزل آالی دریایی صید کنید.
A

ماهیگیری با تور

ماهیگیری با استفاده از تورهای انباشتی ممنوع است.
شورای اداری ممکن است اجازه ماهیگیری تجاری را با
استفاده از یک تور شناور لنگردار با اندازه سوراخ 751
میل یمرت صادر کند.

مناطق و نواحی حفاظت شده

در مناطق حفاظت شده مقررات خاص و زمانهای
ممنوعیت وجود دارد .در ذخیرهگاههای طبیعی و
مناطق حفاظت از پرندگان نیز ممکن است مقررات
محدودکنندهای وجود داشته باشد.

B

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.

 :Aباله چربی کامل
 :Bباله چربی بریده شده :حداکرث سه ساملون یا قزل آالی دریایی به ازای هر ماهیگیر
در روز.

ابعاد کمینه
ماه یهای از گون ههای زیر را فقط در صورتی م یتوان نگه
داشت که دارای ابعاد کمینه زیر باشند:
ابعاد کمینه
گونه		
 06سانتیمرت
ساملون		
 06سانتیمرت
قزلآالی دریایی
 54سانتیمرت
		
ماهی سوف
 01سانتیمرت
خرچنگ خاردار
صیدی که دارای ابعاد کمینه نباشد باید بالفاصله رها شود.
گون ههای فوق را نباید پس از فیله کردن به خشکی آورد.

ممنوعیت صید مارماهی

صید یا به خشکی آوردن مارماهی ممنوع است.

تورهای حلق های و تجهیزات ثابت با سوراخ کمرت از 06
میل یمرت باید دو خروجی ف رار مدور با قطر حداقل 06
میل یمرت در یک طرف هر تله ماهی داشته باشند.

چه کسانی میتوانند ماهیگیری کنند؟

شهروندان سوئدی م یتوانند با چوب ماهیگیری و ،پس
از ثب تنام ،با تجهیزات قابل حمل هم ماهیگیری کنند.
شهروندان خارجی که اقامت دائم سوئد را دارند مشمول
مقررات مشابه شهروندان سوئدی هستند .سایر شهروندان
خارجی فقط م یتوانند با چوب دستی ماهیگیری کنند.
شهروندان خارجی ب رای سایر انواع ماهیگیری باید جواز از
شورای اداری شهرستان ( )787:3991 SFSداشته باشند.
کسانی که م یخواهند با تجهیزات قابل حمل (مث الً تور)
ماهیگیری کنند باید قبل از هرگونه ماهیگیری نزد شورای
اداری شهرستان در شهرستان  Värmlandبه شامره تلفن -010
 00 07 422ثبت نام کنند.

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 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.

کمیتهای مجاز برای تجهیزات در آبهای عمومی

عالوه بر چوب ماهیگیری دستی ،استفاده از تجهیزات زیر
ب رای ماهیگیری در آبهای عمومی  Vänernمجاز م یباشد.
تعداد این اقالم از تجهیزات به ازای هر فردی است که به
طور فعال در ماهیگیری رشکت م یکند.
•حداکرث  001مرت تور .تورها نباید ارتفاعی بیش از  3مرت
داشته باشند.
•حداکرث یک نخ بلند با حداکرث  001چنگک به ازای هر
نخ .به چنگ کها نباید شناور نصب شده باشد.
•حداکرث شش تور حلق های ،قفس یا تجهیزات مشابه.
در صورت ماهیگیری با تور حلق های ،حداکرث شش مخروط
در یک زمان قابل استفاده است .در صورت ماهیگیری با تور،
نخ بلند ،تور حلق های و قفس ،بیش از شش وسیله در یک
زمان قابل استفاده نیست .ب رای استفاده از تعداد بیشرتی
وسیله نیاز به جواز ماهیگیری تجاری است (.)6171:4991 SFS

خرچنگ خاردار

صید خرچنگ خاردار در آبهای عمومی فقط توسط
ماهیگی ران تجاری دارای مجوزی ممکن است که جوازی
از شورای اداری شهرستان داشته باشند .در مورد آبهای
خصوصی ،دارندگان حق ماهیگیری م یتوانند خرچنگ
خاردار صید کنند .در مورد فوق خرچنگ خاردار را من یتوان
از طریق غواصی صید کرد.

مقررات ماهیگیری در Vänern

عکسDavid Solstorm :

امیدواریم سفر شام ب رای ماهیگیری در  Vänernلذتبخش و هیجان انگیز باشد .مجموع های از مقررات
وجود دارد که شام باید هنگام سفر به  Vänernرعایت منایید .هدف مقررات حفاظت و ح راست از ذخایر
منحرص به فرد ماهی در دریاچه م یباشد .ما با اح رتام به این مقررات این احتامل را افزایش م یدهیم که
دیگ ران در آینده تجربه طبیعی فوقالعادهای را که  Vänernارائه م یدهد داشته باشند .در این جزوه
مجموع های از مقررات جاری در  Vänernذکر شده است .ب رای کسب اطالعات بیشرت لطف اً متاس بگیرید:
www.havochvatten.se | www.lansstyrelsen.se/varmland | www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Vänern

 Vänernاز طریق سد واقع در  Vargönو نیز خطوط
مستقیمی بین دو دهانه بیرونی هرکدام از آب راه هها که به
 Vänernمتصل هستند از  Göta älvجدا شده است.

آبهای خصوصی

در  ،Vänernتقریب اً متامی آبها به فاصله  003مرتی از
رسزمین اصلی یا به فاصله حداقل  001مرتی از یک جزیره،
خصوصی م یباشند .اگر منحنی  3مرتی عمق آب از این
فاصله دورتر برود ،آن آب هم خصوصی م یباشد .ماهیگیری
با چوب ماهیگیری در آبهای خصوصی مجاز م یباشد .این
روش ماهیگیری نیازی به استفاده از قایق ندارد .دارندگان
حقوق ماهیگیری م یتوانند اجازه سایر انواع ماهیگیری
را صادر کنند .دارندگان حقوق ماهیگیری در آبهای
خصوصی تحت مقررات پی رامون تعداد تجهیزات ماهیگیری
من یباشند .البته مقررات مربوط به اندازه سوراخ تور باید در
آبهای خصوصی هم رعایت شود.

آبهای عمومی

متام آبهایی که خصوصی نباشند.

تجهیزات ثابت ماهیگیری

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

چوب دستی ماهیگیری

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

تجهیزات قابل حمل

ب رای مثال تور ،تور حلق های و قفس.

محدودیتهای طعمه

در زمان ماهیگیری با تورکشی یا ابزار آتر در آبهای
عمومی ،بیش از ده طعمه به ازای هر قایق نباید استفاده
شود .در سفرهای ماهیگیری ب رای این نوع از ماهیگیری،
تورها نباید جستجو و تخلیه شوند.

