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ماهیگیری تفریحی سرگرم کننده و هیجان انگیز است که می توانید در تمام طول سال از آن لذت ببرید. در 
سوئد، بر اساس آنچه حق دسترسی عمومی گفته می شود، همه افراد دارای حقوق دسترسی در محیط بیرون 

هستند. این حقوق باید به درستی رعایت شوند. 

اگرچه حقوق دسترسی ماهیگیری را دربرنمی گیرد، دسترسی به آب های ماهیگیری و پیدا کردن مکان 
مناسب را برایتان آسان می سازد. حقوق و مسئولیت های شما به همراه بعضی نکات مفید درباره ماهیگیری 

در سوئد، در اینجا شرح داده شده اند.

حق دسترسی عمومی فرصت های فوق العاده ای برای تفریح 
و گردشگری مسئوالنه در فضای باز فراهم می کند.

ماهیگیری در سوئد

 2



حق دسترسی عمومی
در سوئد، حق دسترسی عمومی در قانون اساسی 

وضع شده است. تا زمانی که مزاحمت ایجاد نکنید، 
به چیزی آسیب نزنید یا باعث تخریب نشوید، می 
توانید هر چقدر می خواهید در محیط بیرون وقت 
بگذرانید. به یاد داشته باشید که باید به خاطر حفظ 
محیط زیست طبیعی، همیشه مکانی را که در آن 

هستید همانطور که پیدا کرده اید ترک کنید تا دیگران 
نیز بتوانند از آن لذت ببرند. در سوئد، رها کردن 
زباله جرم است. وقتی مکانی را ترک می کنید، 

همه ضایعات قالب ماهیگیری و سایر زباله ها را با 
خود ببرید. 

همانطور که برای پرندگان، حیوانات و گیاهان 
وحشی مزاحمتی ایجاد نمی کنید، مهم است که به 

فکر سایر اطرفیانتان باشید. وقتی در نزدیک خانه 
ای قرار دارید با نزاکت و مالحظه رفتار کنید و 

وارد باغچه کسی نشوید.

اگر خطر ایجاد آسیب به زمین وجود دارد، برای 
مثال جایی که محصوالت کشاورزی رشد می کنند 

یا کاشته شده اند، از آن مسیر عبور نکنید. این کار 
نوعی تجاوز به حریم خصوصی است که طبق قانون 

سوئد جرم جنایی محسوب می شود.

می توانید برای مدت زمان کوتاهی در کنار بارانداز 
یا ساحلی لنگر بیندازید، به شرطی که بارانداز در 

مجاورت زمین خانه فردی نباشد و در مسیر مالک 
قرار نگرفته باشید.

اگر فضای کافی برای ماهیگیری چند نفر در یک 
مکان وجود ندارد، فردی ابتدا به آن مکان رسیده 

است می تواند قبل از بقیه ماهیگیری کند. به سایر 
ماهیگیران احترام بگذارید و فاصله مناسب با 

یکدیگر را حفظ کنید.

اگر می خواهید در کنار آب ماهیگیری، کمپ بزنید، 
می توانید چادرتان را آنجا برپا کنید. اگر چندین نفر 
به صورت یک گروه هستید یا می خواهید بیشتر از 
یک شب در آنجا اقامت کنید، از مالک درخواست 

کنید به شما اجازه این کار را بدهد.
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آب های ماهیگیری
چه سوئدی باشید چه نباشید، برای ماهیگیری با قالب 

مجاز هستید، یعنی برای ماهیگیری با چوب، نخ و قالب 
 ، Vättern در امتداد ساحل سوئد و در دریاچه های

Hjälmaren  ،Mälaren  ،Vänern و Storsjön در 
شهرستان Jämtland )در نقشه نشان داده شده اند(.

اگر در هر جای دیگری می خواهید ماهیگیری کنید، که 
به آنها آب های خصوصی می گویند، باید بررسی کنید 
که ماهیگیری مجاز است یا نه و سپس از مالک حقوق 
مربوط به ماهیگیری، مجوز بگیرید. می توانید مجوز 

ماهیگیری را برای بسیاری از دریاچه ها و مسیرهای آبی 
 www.ifiske.se و www.fiskekort.se مختلف در

خریداری کنید.

این حق دسترسی عمومی، شامل استفاده از قایق ها نیز می شود. به یاد داشته باشد با ایجاد صداهای غیرضروری یا موج 
های بزرگ برای دیگران مزاحمت ایجاد نکنید. وقتی از قایق استفاده می کنید، انتظار می رود از قوانین و مقرراتی که 

برای مسیر آبی پیش رویتان اعمال می شوند اطالع داشته باشید.

برخالف عبور و مرور قایق، حقوق دسترسی برای وسایل نقلیه روی زمین محدود است. حق دسترسی عمومی اساساً حق 
دسترسی با پای پیاده را اعطا می کند. همیشه در نظر داشته باشید که حق رانندگی در جاده های خصوصی را ندارید و 

به یاد داشته باشید که هیچ نوع رانندگی خارج از جاده مجاز نیست.

رانندگی روی دریاچه پوشیده از یخ مجاز است اما اگر این مکان برای اسکیت روی یخ، ماهیگیری در یخ و سایر فعالیت 
های خارجی متداول باشد، حق رانندگی روی آن محدود می شود. 

مقررات رانندگی برای جاده های زمینی، هنگام 
رانندگی در »جاده های زمستانی« پوشیده از یخ 

نیز اعمال می شوند.
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روش های ماهیگیری
به هر روشی که ماهیگیری کنید، مهم است که به یاد 

داشته باشید بیشتر از تعداد مورد نیازتان ماهی نگیرید! 
اگر می خواهید ماهی را نگه دارید، فوراً آن را بکشید و 
تا زمان پخت در مکان خنکی نگه داری کنید. اطالعات 

مربوط به حداقل اندازه ها و محدودیت شکار، در 
www.svenskafiskeregler.se دردسترس است.

ماهیگیری با قالب
ماهیگیری با قالب می تواند هر اندازه مایلید ساده یا 

چالش برانگیز باشد. لوازم اولیه شامل میله، نخ، وزنه 
ریسمان و قالب می شود. وزنه ها را قرار دهید تا شناور 

به سمت پایین بروند به طوری که فقط سطح باالی آن 
روی سطح آب قابل مشاهده باشد. وقتی شناور زیر آب 

رفت و ناپدید شد، میله را سریع به باال بکشید تا قالب در 
دهان ماهی گیر کند.

می توانید از کرم، کرم حشره، کرم پیله ساز، ذرت 
شیرین، خمیر، میگو، نان یا تکه های ماهی به عنوان 

طعمه استفاده کنید.
همیشه به یاد داشته باشید هنگام گره زدن، نخ را قبل از 

محکم کشیدن خیس کنید!

گره ماهیگیری ساده
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ماهیگیری در یخ
ماهیگیری در یخ در دریاچه یخ زده و معموالً با استفاده 
از پرک یا طعمه های جهنده مورمیشکا انجام می شود. 

سوراخی در یخ ایجاد کنید، نخ را بیندازید تا حس کنید 
چشته به انتها برخورد کرده است و سپس آن را پنج 

سانتی متر به باال بپیچید. سپس هر پنج ثانیه کمی نخ را 
تکان دهید تا ماهی صید کنید. 

اگر مدت زمانی طول کشید و فعالیتی وجود نداشت، چند 
بار چشته تا انتها پایین ببرید یا کافی است سوراخ جدیدی 

ایجاد کنید و شانستان را آنجا امتحان کنید.

ماهیگیری با وسایل چرخان
ماهیگیری با وسایل چرخان به معنی انداختن چشته 

ماهیگیری و پیچیدن آن به داخل است به طوری که ماهی 
برای ضربه زدن به طعمه وسوسه شود. ماهیگیری با وسایل 
چرخان تقریباً در همه دریاچه ها روش قابل اطمینانی است.  

می توانید از بسیاری چشته ها مانند قاشقک، طعمه چرخان، 
وابلر و طعمه جهنده برای ماهیگیری با وسایل چرخان 

استفاده کنید. 

انداختن طعمه های چرخنده آسان است و چشته خوبی برای 
انواع ماهی های مختلف هستند. در اعماق متفاوت ماهیگیری 

کنید و پیچیدن را با سرعت های مختلف امتحان کنید.

برای ایمن بودن راه رفتن روی یخ، ضخامت آن باید 
حداقل ده سانتی متر باشد. هیچ گاه به تنهایی روی 
یخ نروید. همیشه کفش تیغه دار  بپوشید و چکش 

یخ شکن و طناب بلندی به همراه داشته باشید. 
همیشه تلفن همراهتان را در داخل جلد محافظ ضد 

آبی نگه دارید.
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پنج مورد از معمول ترین ماهی های ما
 ماهی لوتی 

می توانید در زمستان و تابستان با به کار بردن هر روش 
ماهیگیری، این ماهی را صید کنید. معموالً این ماهی 

را در نزدیکی گیاهان گلدار و نی ها، برونزدها و دهانه 
جویبارها پیدا می کنید. ماهی لوتی را می توانید با استفاده 
از کرم، طعمه چرخان، ذرت بوداده، طعمه جهنده و پرک 

ها صید کنید. 

 کولمه
این ماهی در نزدیکی ساحل و بهتر می توان گفت جایی 
که گیاهان گلدار و نی ها قرار دارند، پیدا می شود. از 

کرم، نان، میگو یا ذرت شیرین روی قالب کوچکی 
استفاده کنید. کولمه وقتی دودی می شود یا به ماهی قل 

قلی تبدیل می شود خوشمزه است.

 اردک ماهی
بهترین زمان صید اردک ماهی، پاییز، زمستان و بهار 

است. این ماهی در نزدیکی نی های ساحلی یا برونزدها و 
صخره هایی که به آب عمیق می رسند، پیدا می شود. از 

قاشقک، ذرت بوداده، طعمه چرخان و طعمه جهنده استفاده 
کنید. همیشه اردک ماهی های بزرگ را به آب برگردانید 
و بررسی کنید قوانین خاصی برای آب های مورد استفاده 

شما برای ماهیگیری وجود دارد یا نه.

 قزل آالی قهوه ای
اقزل آالی قهوه ای بسته به محیطی که در آن زندگی می 
کند، شکل های مختلفی دارد. خانواده قزل آال شامل قزل 
آالی دریایی، قزل آالی دریاچه ای و قزل آالی قهوه ای 
است. آسان ترین روش برای صید قزل آالی قهوه ای، 

استفاده از قاشقک، وابلر دریایی یا پشه است. قزل آالی 
دریایی را می توانید درطول بهار، پاییز و زمستان در 
امتداد ساحل صید کنید. صید قزل آالی دریایی با کرم 

سرگرم کننده است.



حق دسترسی عمومی
www.allemansratten.se

مجوزهای ماهیگیری
www.fiskekort.se 

www.ifiske.se 

مقررات
www.svenskafiskeregler.se  

گونه های نادر و محافظت شده
www.havochvatten.se 

جزئیات تماس با همه اعضای هیئت مدیره اجرایی
www.lansstyrelsen.se

نکات ماهیگیری با قالب
www.sportfiskarna.se

ایمنی یخ
www.issakerhet.se
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