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Žvejyba yra linksmas ir įdomus užsiėmimas, tinkantis bet kuriam metų laikui. Švedijoje 
kiekvienas asmuo turi teisę lankytis lauke esančioje teritorijoje. Tai vadinama viešosios 
prieigos teise. Šiomis teisėmis reikia naudotis atsakingai. 

Šios teisės suteikia galimybę lengvai pasiekti žvejybos vandens telkinius ir rasti geriausią 
norimą vietą. Čia paaiškinamos jūsų teisės bei pareigos ir pateikiama naudingų patarimų 
apie žvejybą Švedijoje.

Viešosios prieigos teisė suteikia puikias 
galimybes poilsiaujantiems žmonėms ir 
turistams atsakingai praleisti laiką lauke.

Žvejyba Švedijoje
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Viešosios prieigos teisė
Švedijoje viešosios prieigos teisė apibrėžta 
įstatymais, kodifikuotais konstitucijoje. 
Gamtoje galite praleisti tiek laiko, kiek 
norite, jei nekeliate neramumų, negadinate 
ir nenaikinate aplinkos. Atminkite, kad 
apleisdami tam tikrą vietą turite ją palikti 
tokią, kokią radote, kad nenukentėtų gamta 
ir ja galėtų mėgautis kiti asmenys. Švedijoje 
šiukšlių palikimas yra nusikaltimas. 
Palikdami teritoriją pasiimkite visą atlikusį 
valą ir kitas šiukšles. 

Svarbu netrukdyti ne tik laukiniams paukš-
čiams, gyvūnams bei augalams, bet ir kitiems 
jus supantiems žmonėms. Būdami netoli kitų 
žmonių namų įvertinkite situaciją, elkitės 
mandagiai ir nevaikščiokite po jų sodus.

Niekada neikite tokiu maršrutu, kuriuo 
eidami padarytumėte žemei žalos, pvz., 
ten, kur auga javai arba kas nors pasėta. 
Tai yra žemės valdų peržengimas, kuris 
Švedijoje laikomas nusikalstama veika.

Trumpą laiką galite meškerioti nuo 
molo arba kranto, jei molas nesiriboja su 
kieno nors namu ir jūs netrukdote žemės 
savininkui.

Jei vietos vienoje teritorijoje nepakanka, 
kad keli asmenys galėtų žvejoti kartu, 
anksčiausiai atvykęs asmuo turi teisę 
žvejoti pirmas. Laikykitės tinkamo 
atstumo nuo kitų žvejų ir gerbkite juos.

Jei norite stovyklauti prie vandens 
telkinio, galite ten pasistatyti palapinę. 
Jei esate su žmonių grupe arba norite 
ten pasilikti ilgiau kaip vieną naktį, 
paprašykite savininko leidimo.



Žvejybos vandens telkiniai
Nepaisant to, ar esate Švedijos pilietis, galite 
žvejoti su meškere, valu ir kabliuku Švedijos 
pakrantėje, Veterno, Venerno, Melareno 
bei Jelmareno ežeruose bei Jemtlando leno 
Sturšiono ežere (parodyta žemėlapyje).

Jei norite žvejoti kitur, t. y. vadinamuosiuose 
privačiuose vandens telkiniuose, turite 
sužinoti, ar ten žvejoti galima, ir tada gauti 
žvejybos teises suteikiančio savininko 
leidimą. Žvejybos leidimą, skirtą žvejoti 
daugelyje skirtingų ežerų ir vandens telkinių, 
galite gauti apsilankę puslapiuose  
www.fiskekort.se ir www.ifiske.se.

Viešosios prieigos teisės galioja ir naudojant valtis. Nepamirškite, kad negalite trukdyti kitiems 
nepagrįstai keldami triukšmą arba dideles bangas. Kai naudojate valtį, turite žinoti taisykles ir 
nuostatas, taikomas vandens telkiniui, kuriame esate.

Skirtingai nuo laivų maršruto, sausumos transporto priemonėms taikomos ribotos prieigos 
teisės. Viešosios prieigos teisė iš esmės suteikia teisę lankytis teritorijoje pėsčiomis. Nepamirškite 
ir visada atsižvelkite į tai, kad neturite teisės važiuoti privačiais keliais ir negalite važiuoti ten, kur 
kelio nėra.

Važiavimas ant užšalusio ežero 
nedraudžiamas, bet ši teisė gali būti 
apribota, jei vietovėje populiaru ant ledo 
čiuožinėti, žvejoti arba užsiimti kita 
laisvalaikio veikla lauke. 

Vairuojant „žiemos keliais“ ant ledo taip 
pat galioja sausumos kelių eismo taisyklės.
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Žvejybos rūšys
Kad ir kokiu būdu žvejotumėte, svarbu 
neišgaudyti daugiau žuvų, nei jums reikia! 
Jei planuojate žuvį pasilikti, nužudykite ją iš 
karto ir prieš kepdami laikykite vėsioje vietoje. 
Informacija apie tai, kokio minimalaus dydžio ir 
kiek sugautų žuvų galima pasilikti, pateikiama 
puslapyje www.svenskafiskeregler.se.

Meškeriojimas
Meškeriojimas gali būti labai paprastas arba 
sudėtingas užsiėmimas – tai priklauso nuo 
jūsų. Pagrindiniai reikmenys yra meškerė, 
valas, grimzdas ir kabliukas. Prikabinkite 
grimzdus taip, kad plūdė būtų traukiama 
į gylį ir vandens paviršiuje matytųsi tik 
jos viršūnė. Kai plūdė panirs į vandenį, 
trūktelėkite meškerę į viršų, kad kabliukas 
užsifiksuotų žuvies burnoje.

Kaip masalą galite naudoti sliekus, lervas, 
vikšrus, kukurūzus, tešlą, krevetes, duoną 
arba žuvies gabaliukus.

Įprastas žvejų mazgas
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Poledinė žvejyba
Poledinės žūklės metu žvejojama ant 
užšalusio ežero naudojant sunkiąsias blizges 
arba „mormyshka jig“ tipo masalą. 

Išgręžkite skylę lede, leiskite valą į vandenį, 
kol pajusite, kad masalas atsitrenkė į 
dugną, tada pakelkite jį maždaug penkiais 
centimetrais vyniodami ritę. Tada maždaug 
kas penkias sekundes timptelėkite valą, kol 
užkibs žuvis. 

Jei kurį laiką niekas nekimba, keletą kartų 
nuleiskite masalą iki dugno arba tiesiog 
išgręžkite naują skylę ir pabandykite 
žvejoti joje.

Spiningas
Spiningaujant masalas įmetamas į vandenį ir 
velkamas laukiant, kol žuvis užkibs. Spiningas 
yra patikimas būdas žvejoti beveik visuose 
ežeruose.  

Spiningaudami galite naudoti įvairių rūšių 
masalus, pvz., blizges, vartikles, viliokus ir „jig“ 
tipo masalą. 

Blizges lengva užmesti ir jos tinka įvairiausioms 
žuvims žvejoti. Žvejokite skirtingame gylyje ir 
pabandykite masalą vilkti skirtingu greičiu.

Ledo storis turi būti bent dešimt centimetrų, 
kad juo vaikščioti būtų saugu. Niekada ne-
vaikščiokite plonu ledu vieni. Visada mūvėkite 
avalynę su kapliukais ir su savimi turėkite ledo 
kirtiklį bei virvę. Mobilųjį telefoną visada laikyki-
te vandens nepraleidžiančiame dėkle.



Keturios Švedijoje labiausiai paplitusios žuvys
Ešerys  
Ešerius galite žvejoti tiek vasarą, tiek žiemą, 
naudodami bet kurį žvejybos būdą. Dažnai 
jų galima rasti srautingame vandenyje, prie 
nendrių, uolienų atodangų ir upių žiotyse. 
Ešerius galima gaudyti naudojant sliekus, 
blizges, vartikles, viliokus, „jig“ tipo masalą ir 
sunkiąsias blizges. 

Kuoja 
Žvejokite netoli kranto, pageidautina ten, kur 
vanduo sraunesnis ir yra nendrių. Naudokite 
mažą kabliuką ir sliekus, duoną, lervas arba 
kukurūzus. Kuoją galima rūkyti arba galima iš 
jos gaminti žuvies kukulius.

Lydeka 
Lydekas geriausia žvejoti rudenį, žiemą ir 
pavasarį. Žvejokite netoli nendrėtų krantų arba 
prie uolienų atodangų ir iš vandens kylančių 
uolų. Naudokite blizges, vartikles ir „jig“ tipo 
masalą. Visada paleiskite dideles lydekas atgal 
į vandenį ir išsiaiškinkite, ar vandens telkinyje, 
kuriame žvejosite, netaikomos  
konkrečios taisyklės.

Margasis upėtakis 
Margojo upėtakio rūšių yra daug ir jos priklauso 
nuo aplinkos, kurioje jie gyvena. Skirtingos 
rūšys apima šlakius, ežerinius upėtakius ir 
upinius upėtakius. Marguosius upėtakius žvejoti 
lengviausia naudojant blizges, jūrinius viliokus 
ir museles. Šlakius galima žvejoti netoli kranto 
pavasarį, rudenį ir žiemą. Upinius upėtakius 
smagu gaudyti naudojant sliekus.
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Viešosios prieigos teisė 
www.allemansratten.se 

Žvejybos leidimai 
www.fiskekort.se  
www.ifiske.se  

Nuostatos 
www.svenskafiskeregler.se 

Retos ir saugomos rūšys 
www.havochvatten.se  

Visų administracinių valdybų kontaktinė informacija 
www.lansstyrelsen.se 

Patarimai žvejams 
www.sportfiskarna.se 

Poledinės žvejybos sauga 
www.issakerhet.se


