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Makšķerēšana ir jautrs un aizraujošs laika kavēklis, ko var izbaudīt visa gada garumā. Zviedrijā 
ikvienam ir brīvās dabas piekļuves tiesības, ko sauc par publiskās piekļuves tiesībām. Šīs tiesības 
jāizmanto atbildīgi. 

Lai gan piekļuves tiesības neattiecas uz zvejošanu, tās ļauj vienkāršāk nokļūt zvejas ūdeņos 
un atrast ideālo vietu. Šeit ir izskaidrotas jūsu tiesības un pienākumi un sniegti daži noderīgi 
padomi par zvejošanu Zviedrijā.

Publiskas piekļuves tiesības nodrošina 
lieliskas iespējas atbildīgai atpūtai 
brīvā dabā un tūrismam.

Makšķerēšana Zviedrijā
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Publiskās piekļuves tiesības
Zviedrijā publiskas piekļuves tiesības ir 
iekļautas konstitūcijā. Jūs varat uzturēties 
brīvā dabā tik ilgi, cik vēlaties, kamēr 
nevienu netraucējat, neko nebojājat vai 
neiznīcināt. Atcerieties, ka dabas vide 
vienmēr ir jāatstāj tāda, kādu to atradāt, 
lai arī citi to varētu izbaudīt. Zviedrijā 
atkritumu atstāšana ir pārkāpums. Aizejot 
no uzturēšanās vietas, paņemiet līdzi visus 
makšķerēšanas pārpalikumus un citus 
atkritumus. 

Ir svarīgi ne tikai netraucēt savvaļas putnus, 
dzīvniekus un augus, bet arī padomāt 
par apkārtējiem cilvēkiem. Māju tuvumā 
uzvedieties pieklājīgi un nosvērti, neejiet 
nevienā dārzā.

Neejiet pa izvēlēto maršrutu, ja 
konstatējat, ka varat nodarīt kaitējumu 
zemei, piemēram, ja tur aug vai ir iesēti 
kādi kultūraugi. Tas ir pārkāpums, kas 
saskaņā ar Zviedrijas likumu ir noziedzīgs 
nodarījums.

Jūs varat īslaicīgi pietauvoties piestātnē 
vai pie krasta, ja piestātne nesaskaras ar 
kādam piederošas mājas pamatiem un jūs 
neesat zemes īpašnieka ceļā.

Ja kāda vieta nav pietiekami plaša, lai 
tur vienlaicīgi makšķerētu vairāki, tad 
tur vispirms var makšķerēt tas, kurš 
tur ir nokļuvis pirmais. Cieniet citus 
makšķerniekus un turieties pietiekamā 
attālumā viens no otra.

Ja vēlaties nakšņot zvejošanas vietā, 
varat tur uzcelt telti. Ja esat grupa 
vai vēlaties tur uzturēties ilgāk nekā 
vienu nakti, lūdziet atļauju zemes 
īpašniekam.
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Zvejošanas ūdeņi
Neatkarīgi no tā, vai esat zviedrs vai nē, jums 
ir atļauts zvejot, proti, makšķerēt ar makšķeri, 
makšķerauklu un āķi, Zviedrijas krastā 
un Vättern, Vänern, Mälaren, Hjälmaren 
un Storsjön ezeros Jämtland apgabalā 
(parādīts kartē).

Ja vēlaties makšķerēt kaut citur (tā dēvētajos 
privātajos ūdeņos), jums ir jānoskaidro, vai 
makšķerēšana tur ir atļauta, un pēc tam jālūdz 
atļauja makšķerēšanas tiesību īpašniekam. 
Zvejošanas atļauju daudziem ezeriem un 
ūdensceļiem varat iegādāties vietnēs  
www.fiskekort.se un www.ifiske.se.

Publiskās piekļuves tiesības attiecas arī uz laivu lietošanu. Netraucējiet citus, radot nevajadzīgus 
trokšņus vai augstus viļņus. Ja braucat ar laivu, jums ir jāzina likumi un noteikumi, kas attiecas 
uz ūdenstilpni, kurā atrodaties.

Atšķirībā no laivu satiksmes sauszemes transportlīdzekļu piekļuves tiesības ir ierobežotas. 
Publiskās piekļuves tiesības galvenokārt piešķir piekļuves tiesības kājāmgājējiem. Vienmēr 
ievērojiet, ka jums nav tiesību vadīt automašīnu pa privātiem ceļiem un ka nav atļauta nekāda 
veida transportlīdzekļa vadīšana pa bezceļiem.

Ir atļauts vadīt transportlīdzekli pa 
aizsalušu ezeru, tomēr šādas tiesības 
var būt ierobežotas, ja tā ir populāra 
slidošanas, zemledus makšķerēšanas 
un citu āra aktivitāšu vieta. 

Ceļu satiksmes noteikumi, kas ir spēkā 
uz zemes, attiecas arī uz braukšanu pa 
“ziemas ceļiem” uz ledus.
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Zvejošanas metodes
Lai kādu zvejošanas metodi izmantojat, ir 
svarīgi atcerēties neņemt zivis vairāk nekā 
jums ir nepieciešams! Ja plānojat paturēt zivi, 
nekavējoties to nonāvējiet un glabājiet vēsā vietā 
līdz pagatavošanai. Informācija par minimālajiem 
izmēriem un nozvejas limitiem ir pieejama vietnē 
www.svenskafiskeregler.se.

Makšķerēšana
Makšķerēšana var būt tik vienkārša vai 
izaicinoša, cik jūs vēlaties. Pamatpiederumi 
ir makšķere, makšķeraukla, svērtnis un āķis. 
Novietojiet svērtņus tā, lai pludiņš tiktu 
nosvērts un virs ūdens būtu redzama tikai 
tā augšdaļa. Ja redzat, ka pludiņš pazūd zem 
ūdens virsmas, velciet makšķeri uz augšu, 
lai āķi ievirzītu zivs mutē.

Kā ēsmu varat izmantot tārpus, kāpurus, 
sliekas, saldo kukurūzu, mīklu, garneles, 
maizi vai zivju gabalus.

Sienot mezglu, vienmēr atcerieties pirms 
pievilkšanas samitrināt makšķerauklu!

Vienkāršs  
makšķernieku mezgls
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Zemledus makšķerēšana
Zemledus makšķerēšana notiek uz aizsaluša 
ezera, parasti lietojot pirkus vai mormiškas 
džigus. 

Izurbiet caurumu ledū, ielaidiet 
makšķerauklu, līdz jūtat, ka māneklis 
pieskaras apakšai un tad satiniet to atpakaļ 
apmēram piecus centimetrus. Pēc tam 
nedaudz paraustiet makšķerauklu apmēram 
ik pēc piecām sekundēm, līdz noķerat zivi. 

Ja kādu laiku nav notikusi nekāda darbība, 
ļaujiet māneklim pāris reizes pieskarties 
apakšai vai gluži vienkārši izurbiet jaunu 
caurumu un izmēģiniet veiksmi tur.

Spiningošana
Spiningojot māneklis tiek izmests un vilkts 
atpakaļ, lai zivi vilinātu tam piekosties. 
Spiningošana ir uzticama metode gandrīz 
katrā ezerā.  

Spiningošanai var lietot dažādus mānekļus, 
piemēram, spinerus, vizuļus, voblerus un džigus. 

Spineri ir viegli izmetami un labs mānekļa veids 
daudzu veidu zivīm. Makšķerējiet dažādos 
dziļumos un mēģiniet attīt spoli dažādos ātrumos.

Lai droši staigātu pa ledu, tam jābūt 
vismaz desmit centimetrus biezam. 
Nekad neejiet uz ledus vienatnē. 
Vienmēr nēsājiet apavus ar ledus 
dzelkšņus un ņemiet līdzi ledus cērti 
un garu virvi. Mobilo tālruni vienmēr 
glabājiet ūdensizturīgā maciņā.



Četras mūsu izplatītākās zivis

Asaris  
Asarus var zvejot gan vasarā, gan ziemā, 
izmantojot jebkuru zvejošanas metodi. Tos 
bieži atradīsiet plūdmaiņas vietās un niedrēs, 
atsegumos un straumju ietekās. Asarus var 
noķert, izmantojot tārpus, spinerus, popperus, 
džigus un pirkus. 

Rauda 
Makšķerējiet krasta tuvumā, vēlams tur, kur ir 
meldri un niedres. Izmantojiet tārpus, maizi, 
kāpurus vai saldo kukurūzu uz neliela āķa. 
Raudas ir garšīgas kūpinātas vai pagatavotas 
kā zivju bumbiņas.

Līdaka 
Labākais laiks līdaku zvejai ir rudens, ziema 
un pavasaris. Makšķerējiet pie krasta niedrēm 
vai no atsegumiem un akmeņiem dziļā ūdenī. 
Lietojiet vizuļus, popperus, spinerus un 
džigus. Lielās līdakas vienmēr ielaidiet atpakaļ 
ūdenī un noskaidrojiet, vai uz ūdeņiem, kuros 
makšķerējat attiecas īpaši noteikumi.

Brūnā forele 
Brūnās foreles ir dažādas atkarībā no to 
dzīvesvietas vides. Dažādās foreles iekļauj jūras 
foreli, ezera foreli un upes foreli. Visvieglāk brūnās 
foreles var nozvejot, izmantojot vizuļus, jūras 
voblerus vai mušas. Jūras foreles var nozvejot 
pavasarī, rudenī un vasarā krasta tuvumā. 
Aizraujoša ir upes foreļu zvejošana ar tārpiem.



Publiskās piekļuves tiesības 
www.allemansratten.se 

Makšķerēšanas atļaujas 
www.fiskekort.se  
www.ifiske.se  

Noteikumi 
www.svenskafiskeregler.se   

Retās un aizsargājamās sugas 
www.havochvatten.se  

Visu administratīvo padomju kontaktinformācija 
www.lansstyrelsen.se 

Padomi makšķerniekiem 
www.sportfiskarna.se 

Drošība uz ledus 
www.issakerhet.se


