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الصيد هواية ممتعة ومثرية حيث ميكن االستمتاع بها عىل مدار السنة. يف السويد، لكل شخص حق الوصول إىل الهواء الطلق من خالل ما يُسمى بحق 

 .)allemansrätten( الوصول العام

عىل الرغم من أن حقوق الوصول ال متتد إىل الصيد، فإنها تسهل عليك الوصول إىل مياه الصيد وإيجاد املوقع املثايل. هنا يتم توضيح حقوقك 

ومسؤولياتك مرفقة ببعض النصائح املفيدة حول الصيد يف السويد.

يمنح حق الوصول العام فرًصا كبيرة للترفيه والسياحة 

المسؤولة في الهواء الطلق.

الصيد يف السويد

 2



حق الوصول العام

يف السويد، حق الوصول العام مدون يف الدستور. وميكنك قضاء القدر 

الذي تشاءه من الوقت يف الهواء الطلق طاملا أنك ال تسبب إزعاًجا أو 

تلًفا أو تخريبًا. تذكر أنه عليك دامئًا مغادرة املوقع كام وجدته، من أجل 

مصلحة البيئة الطبيعية وحتى يتمكن اآلخرون من االستمتاع به أيًضا. 

يف السويد، يعترب ترك القاممة مخالفة. عند تركك للموقع، خذ معك كل 

نفايات خيوط الصيد وغريها من القاممة. 

إضافة إىل عدم إزعاج الطيور والحيوانات والنباتات الربية، ومن املهم 

مراعاة األشخاص اآلخرين من حولك. ترصف بلطف واحرتام عندما 

تكون بالقرب من منزل ما وال تدخل لحديقة أي شخص.

ال تسلك طريًقا أبًدا إذا كان ينطوي عىل رضر لألرض، مثل املحاصيل 

التي تُزرع أو تنمو. فهذا يعد تعديًا عىل ممتلكات الغري، وهو فعل 

إجرامي مبوجب القانون السويدي.

قد تقوم بالرسو عىل رصيف امليناء أو الشاطئ لوقت قصري، رشيطة 

أال يكون رصيف امليناء مجاوًرا ألرايض تابعة ملنزل شخص ما وأنت 

ال تعرتض طريق مالك األرض.

إذا كان هناك عدة أشخاص ومل تكن هناك مساحة كافية لكم 

ملامرسة الصيد يف املوقع نفسه، فإن للشخص الذي وصل أوالً أولوية 

الصيد هناك. احرتم الصيادين اآلخرين واترك مسافة مالمئة بعيًدا 

عن بعضكم البعض.

إذا أردت التخييم بالقرب من مياه الصيد، فيمكنك 

نصب خيمتك هناك.  إذا كنت وحدك أو معك 

مجموعة من األشخاص تودون البقاء هناك ألكثر 

من ليلة، فاطلب اإلذن من صاحب األرض.
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مياه الصيد

سواء أكنت سويديًا أم ال، فبإمكانك الصيد بالصنارة، أي صيد األسامك 

باستخدام قصبة وخيط وخطّاف، عىل طول الساحل السويدي ويف 

بحريات فرتن، وفرنن، وماالرين، ويلامرين، وستورسيون يف مدينة ميتالند 

)كام هو موضح عىل الخريطة(.

إذا أردت الصيد يف مكان آخر، فيام يسمى باملياه الخاصة، فعليك 

التحقق مام إذا كان الصيد مسموًحا به ثم طلب اإلذن من مالك حقوق 

الصيد. ميكنك رشاء إذن الصيد للعديد من البحريات واملجاري املائية 

.www.ifiske.se و www.fiskekort.se املختلفة عىل

ميتد حق الوصول العام إىل استخدام املراكب كذلك. تذكر أال تزعج اآلخرين بإصدار ضجيج غري رضوري أو أصوات عالية. عندما تستخدم مركبًا، 

فمن املتوقع أن تكون عىل علم بالقواعد واألنظمة التي تنطبق عىل املجرى املايئ الذي أنت فيه.

عىل عكس حركة مرور القوارب، تقترص حقوق الوصول عىل املركبات الربية. مينح حق الوصول العام باألساس حق الدخول سريًا عىل األقدام. احرتم 

دامئًا أنه ليس لديك الحق يف القيادة عىل طرق خاصة وتذكر أنه مُينع أي نوع من القيادة عىل الطرق الوعرة.

يُسمح بالقيادة عىل البحريات املغطاة بالجليد، ولكن قد يُقيد حق القيام بذلك إذا كان املوقع يشهد مامرسة اعتيادية للتزلج عىل الجليد، وصيد 

السمك من خالل فتحة يف الجليد واألنشطة الخارجية األخرى. 

وتنطبق أنظمة حركة املرور للطرق الربية أيًضا عند القيادة عىل 

"الطرق الشتوية" عىل الجليد.
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طرق الصيد

كيفام كانت طريقة الصيد التي تستخدمها، فمن املهم أن تتذكر عدم صيد أزيد 

من األسامك التي تحتاجها! إذا كنت تنوي االحتفاظ بالسمك، فقم بإخراجه من 

املاء عىل الفور واحتفظ به ميتًا يف مكان بارد حتى تطبخه. تتوفر معلومات حول 

.www.svenskafiskeregler.se الحدود األدىن ألحجام السمك وحدود الصيد يف

الصيد بالصنارة

قد يكون الصيد بالصنارة بسيطًا أو صعبًا ويعتمد ذلك عليك. العدة 

األساسية هي القصبة، والخيط، والثّقل، والخطّاف. ثبت األثّقال بحيث 

تثقل عوامة الصنارة حتى ال يظهر سوى الجزء العلوي منها فوق سطح 

املاء. عندما تالحظ اختفاء عوامة الصنارة تحت سطح املاء، هز القصبة 

ألعىل لوضع الخطّاف يف فم السمكة.

ميكنك استخدام ديدان، أو يرقات أو يساريع أو ذرة حلوة أو عجني أو 

قريدس أو خبز أو قطع سمك كطعم.

تذكر دائًما عند ربط العقدة أن ترطب الخيط قبل السحب بشدة!

عقدة صيد بسيطة
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صيد السمك من خالل فتحة يف الجليد

مُيارس صيد السمك من خالل فتحة يف الجليد يف بحرية متجمدة، 

باستخدام طعم البريك أو طعم مورميشكا جيج )طعم بشكل 

شبيه بالقريدس(. 

احفر فتحة يف الجليد، واترك الخيط خارًجا حتى تشعر بأن الطعم 

يصطدم بالقعر ومن ثم ارفع البكرة ألعىل خمسة سنتيمرتات 

تقريبًا. ثم هز الخيط قليالً كل خمس ثواٍن تقريبًا حتى تعلق 

سمكة يف الخطاف. 

إذا مل تكن هناك أي حركة لفرتة من الوقت، فدع الطعم يصطدم 

بالقعر بضع مرات، أو ببساطة احفر فتحة جديدة وجرب 

حظك هناك.

الصيد بالدوران الرسيع

ينطوي الصيد بالدوران الرسيع عىل طرح الطعم والتحريك ببكرة 

الصنارة ليك يجذب األسامك لالنقضاض عليه. الصيد بالدوران الرسيع 

هو طريقة موثوقة يف جميع البحريات تقريبًا.  

ميكنك استخدام العديد من أنواع الطعم للصيد بالدوران الرسيع، 

مثل السبيرن والسبون والوبلر والجيج. 

والسبيرن هو طعم جيد سهل الطرح ويصلح ألنواع عديدة من 

األسامك. قم بالصيد يف أعامق املياه املختلفة وحاول اللف ببكرة 

الصنارة برسعات متفاوتة.

يجب أال يقل ُسمك طبقة الجليد عن عشرة سنتيمترات 

لكي يكون المشي عليه آمًنا. ال تتمش على الجليد 

وحدك. احرص دائًما على ارتداء عصى المهماز الجليدية، 

وخذ معك معول ثلج وحباًل طويالً. احتفظ دائًما بهاتفك 

المحمول داخل علبة مقاومة للماء.
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أكرث أربعة أسامك شيوًعا لدينا

 سمك الفرخ النهري 
ميكنك صيد سمك الفرخ النهري يف الصيف والشتاء باستخدام أي طريقة 

صيد. غالبًا ما ستجده بالقرب من نباتات األسل والقصب والنتوءات 

الصخرية ومصبات الجداول. ميكن اصطياد سمك الفرخ النهري باستخدام 

الديدان، وطعوم السبيرن )طعم دوار(، والبوبر )سمك صناعي يصدر صوت 

فرقعة(، وطعوم الجيج والبريك الشبيهة بالسمك. 

 سمك الروش
سمك يوجد بالقرب من الشاطئ، ويكون بشكل مثايل حيث توجد 

نباتات األسل والقصب. استخدم الديدان أو الخبز أو الريقات أو 

الذرة الحلوة عىل خطّاف صغري. يكون سمك الروش لذيًذا عندما 

يُدخن أو يُصنع منه كرات السمك.

 سمك الكرايك
الوقت املثايل لصيد سمك الكرايك هو فصول الخريف، والشتاء، 

والربيع. قم بالصيد بالقرب من قصبات الشاطئ، أو من النتوءات 

الصخرية أو الصخور التي تسقط يف املياه العميقة. استخدم طعم 

السبون )طعم صغري عىل شكل ملعقة( والبوبر والسبيرن والجيج. قم 

بإعادة سمك الكرايك الكبري الحجم للمياه دامئًا وتحقق مام إذا كانت 

هناك قواعد خاصة للمياه التي ستصطاد فيها.

 الرتوتة البنية
الرتوتة البنية لها أشكال متعددة، حسب البيئة التي تعيش فيها. ويُطلق 

عىل هذه األشكال املختلفة: الرتوتة البحرية، وتروتة البحرية والرتوتة 

النهرية. أسهل طريقة لصيد الرتوتة البنية هي باستخدام طعم السبون، 

أو والوبلر )طعم سمك صناعي متاميل( أو الحرشات ذوات الجناحني. من 

املمكن صيد الرتوتة البحرية خالل الربيع والخريف والشتاء عىل طول 

الساحل. من املمتع صيد الرتوتة النهرية باستخدام الديدان.



)Naturvårdsverket( بتمويل من وكالة حامية البيئة السويدية

حق الوصول العام

www.allemansratten.se

تصاريح الصيد

 www.fiskekort.se

 www.ifiske.se

األنظمة

  www.svenskafiskeregler.se

األصناف النادرة واملحمية

 www.havochvatten.se

تفاصيل االتصال لجميع املجالس اإلدارية

www.lansstyrelsen.se

نصائح للصيادين بالصنارة

www.sportfiskarna.se

السالمة عىل الجليد

www.issakerhet.se


