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Ochrony Środowiska (Naturvårdsverket)

Łowienie ryb w Szwecji
Wędkarstwo to przyjemny, interesujący sposób spędzania wolnego czasu, dostępny przez cały
rok. W Szwecji wszyscy mają prawo do spędzania czasu na wolnym powietrzu dzięki Prawu do
powszechnego dostępu. Należy z niego korzystać w sposób odpowiedzialny.
Prawo do powszechnego dostępu nie obejmuje co prawda wędkarstwa, ale na jego podstawie
mogą Państwo udać się nad zbiornik wodny, w którym można łowić ryby i znaleźć odpowiednie
do tego miejsce. W tej broszurze przedstawimy Państwu prawa i obowiązki związane z łowieniem ryb oraz kilka przydatnych wskazówek.

Prawo do powszechnego dostępu oferuje
doskonałe możliwości odpowiedzialnego spędzania czasu na wolnym powietrzu i turystyki.
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Prawo do powszechnego dostępu
W Szwecji Prawo do powszechnego dostępu
zapisane jest w konstytucji. Stanowi ono, że, o ile
nie zakłóca się spokoju i nie niszczy otoczenia,
można w nim przebywać tak długo, jak ma
się ochotę. Należy jednak pamiętać o tym, aby
pozostawić miejsce, w którym się przebywało
w takim samym stanie, w jakim je zastaliśmy.
Jest to ważne ze względu na ochronę środowiska
oraz umożliwia innym osobom korzystanie
z natury. Śmiecenie stanowi w Szwecji wykroczenie. Kiedy opuszczają Państwo dane miejsce,
powinni Państwo zabrać ze sobą zużytą żyłkę
oraz wszystkie inne śmieci.
Nie należy zakłócać spokoju dzikich ptaków
ani zwierząt i nie wolno niszczyć roślin. Proszę
również mieć na uwadze komfort innych osób
znajdujących się w pobliżu. Kiedy przebywają
Państwo blisko budynku mieszkalnego, proszę
zachowywać się uprzejmie i z szacunkiem
oraz nie wchodzić na prywatne posesje.

Nie należy wybierać dróg, którymi
przejście może prowadzić do uszkodzenia
roślin uprawnych, na przykład w miejscach ich uprawy lub obsiewu. Jest to
wejście na teren prywatny, co według
szwedzkiego prawa jest wykroczeniem.
Można zacumować na krótki czas przy
molo lub przy brzegu, o ile molo to nie
przylega do czyjejś posesji i o ile nie przeszkadza się właścicielowi terenu.
Jeśli w okolicy nie ma wystarczająco miejsca, aby łowiło tam kilka osób, wędkarz,
który był pierwszy ma pierwszeństwo do
łowienia. Należy z szacunkiem podchodzić do innych wędkarzy i zachować
odpowiedni dystans od osoby znajdującej
się obok.

Jeśli chcą Państwo przenocować przy
zbiorniku wodnym, w którym możliwe jest
łowienie ryb, mogą Państwo rozłożyć tam
namiot. Jeśli jednak są Państwo w grupie
kilku osób lub jeśli chcą Państwo spędzić
w tym miejscu kilka dni, powinni Państwo
zapytać o zgodę właściciela terenu.
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Prawo do powszechnego dostępu obejmuje również korzystanie z łodzi. Należy jednak zadbać
o to, aby nie przeszkadzać innym, to znaczy nie hałasować niepotrzebnie i nie tworzyć wysokich
fal. Korzystając z łodzi należy znać zasady i przepisy odnoszące się do cieku wodnego, na którym
się znajdujemy.
Prawo dostępu obejmuje łodzie, ale nie obejmuje pojazdów lądowych. Jest to prawo dotyczące
przede wszystkim poruszania się pieszo. Należy pamiętać, że prawo zabrania jazdy prywatnymi
drogami oraz jazdy terenowej.
Jazda po zamarzniętych jeziorach jest dozwolona, jednak mogą obowiązywać ograniczenia, jeśli
dane miejsce jest popularne wśród łyżwiarzy, osób łowiących ryby w przeręblach oraz spędzających tam czas w inny sposób.
Podczas jazdy „drogami zimowymi” po
zamarzniętych jeziorach również obowiązują przepisy ruchu drogowego.

Zbiorniki wodne, w których
można łowić ryby
Zarówno Szwedzi, jak i obywatele innych
krajów, mogą łowić na wędkę wzdłuż szwedzkiego wybrzeża oraz w jeziorach Vättern,
Vänern, Mälaren, Hjälmaren i Storsjön
w regionie Jämtland (patrz: oznaczenia
na mapie).
Jeśli chcą Państwo łowić ryby w innych miejscach, w tak zwanych prywatnych zbiornikach wodnych, powinni Państwo sprawdzić,
czy jest to dozwolone, a następnie poprosić
o pozwolenie osobę posiadającą prawo do
połowów w tym miejscu. Zezwolenie na
połowy w różnych innych jeziorach i ciekach
wodnych można kupić na stronach internetowych www.fiskekort.se i www.ifiske.se.
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Prosty węzeł wędkarski

Metody połowu ryb
Niezależnie od tego z jakiej metody połowu
Państwo korzystają, należy pamiętać o tym, aby
nie łowić większej liczby ryb niż to konieczne. Jeśli
chcą Państwo zachować złowioną rybę, należy
zabić ją od razu po złowieniu i przechowywać
w chłodnym miejscu do momentu jej przyrządzenia. Informacje na temat minimalnych rozmiarów
łowionych ryb oraz limitów połowów dostępne są
na stronie internetowej: www.svenskafiskeregler.se.

Łowienie na wędkę

Zawiązując węzeł zawsze należy zmoczyć
żyłkę zanim się go zaciśnie!

Łowienie ryb na wędkę może być bardzo
proste, ale może też stanowić wyzwanie. Podstawowy zestaw wędkarza to wędka, żyłka,
spławik i haczyk. Spławik należy umieścić
tak, aby pływak został dociążony i aby nad
powierzchnią wody widoczny był jedynie
jego czubek. Kiedy pływak zniknie pod
powierzchnią wody, należy pociągnąć wędkę
w górę, aby zahaczyć haczyk w pysku ryby.
Jako przynętę można wykorzystać robaki,
larwy, gąsienice, kukurydzę, ciasto, krewetki,
chleb lub kawałki ryb.
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Spinning

Łowienie ryb w przeręblach

Spinning polega na tym, aby naprzemiennie
zarzucać przynętę i ściągać ją, zachęcając w ten
sposób rybę do wzięcia jej. Spinning sprawdza
się na prawie wszystkich jeziorach.

Łowienie ryb w przeręblach zwykle odbywa
się na zamarzniętym jeziorze, z wykorzystaniem pilkerów i mormyszek.

W tej metodzie można korzystać z różnych
przynęt: spinnerów, błystek, woblerów i główek
jigowych.
Spinnery są łatwe do zarzucania i przyciągają
różne gatunki ryb. Można próbować połowu
na różnych głębokościach oraz nęcenia z różną
prędkością.

Aby chodzenie po lodzie było bezpieczne,
musi on mieć co najmniej dziesięć centymetrów grubości. Nie należy wchodzić na
lód samotnie. Należy zabrać ze sobą czekan
oraz asekuracyjne kolce lodowe. Należy
zawsze mieć przy sobie telefon komórkowy,
znajdujący się w wodoszczelnym pokrowcu.
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Najpierw należy wywiercić dziurę w lodzie,
a następnie wpuścić żyłkę pod wodę, aż
przynęta znajdzie się na dnie. Teraz należy
wyciągnąć ją około pięć centymetrów do góry
i poruszać delikatnie żyłką co pięć sekund, aż
złapie się rybę.
Jeśli przez dłuższy czas nic się nie dzieje,
można kilka razy opuszczać przynętę na
dno, albo wywiercić dziurę w innym miejscu
i spróbować jeszcze raz.

Cztery najbardziej popularne szwedzkie gatunki ryb
Okoń

Okonie można łowić latem i zimą, korzystając
z każdej metody. Często można je znaleźć
w pobliżu sitowia, trzciny, zarośli i ujść
strumieni. Okonia można łowić na robaki,
spinnery, poppery, główki jigowe oraz pilkery.

Płotka

Szczupak

Najłatwiej złowić je blisko brzegu, w szuwarach i trzcinach. Jako przynęty można użyć
robaki, chleb, larwy lub kukurydzę, na małym
haczyku. Płocie są smaczne po uwędzeniu.
Można z nich również zrobić rybne kotleciki.

Najlepszy okres na połów szczupaka to jesień,
zima i wiosna. Szczupaki można łowić w przybrzeżnych szuwarach lub zaroślach oraz przy
kamieniach w głębokiej wodzie. Korzystać
można z błystek, popperów, spinnerów i główek jigowych. Duże szczupaki należy zawsze
wypuszczać z powrotem do wody.
Przed połowem należy też sprawdzić,
czy w danym miejscu nie obowiązują
specjalne zasady.

Pstrąg

Pstrąg brązowy występuje w wielu odmianach
w zależności od tego w jakim środowisku
żyje. Gatunki pstrągów to między innymi troć
wędrowna, troć jeziorowa i pstrąg potokowy.
Pstrąga najłatwiej złowić na błystkę, woblera lub
muchę. Pstrągi morskie najlepiej łowić wiosną,
jesienią i zimą, wzdłuż wybrzeża. Pstrągi potokowe
przyjemnie łowi się na robaki.

Prawo do powszechnego dostępu
www.allemansratten.se

Zezwolenia połowowe
www.fiskekort.se
www.ifiske.se

Przepisy

www.svenskafiskeregler.se

Gatunki rzadkie i chronione
www.havochvatten.se

Dane kontaktowe organów administracyjnych
www.lansstyrelsen.se

Porady dla wędkarzy
www.sportfiskarna.se

Bezpieczeństwo na lodzie
www.issakerhet.se
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