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Pescuitul este o distracție amuzantă și interesantă de care te poți bucura pe tot parcursul anului. 
În Suedia, toți au drepturi de acces în aer liber prin Dreptul de Acces public. Aceste drepturi 
trebuie exercitate în mod responsabil. 

Deși drepturile de acces nu se extind la pescuit, acestea vă ajută ușor să ajungeți la apele de pescuit 
și să găsiți locul perfect. Drepturile și responsabilitățile dvs. sunt explicate aici împreună cu câteva 
sfaturi utile privind pescuitul în Suedia.

Dreptul de Acces Public oferă opor-
tunități excelente pentru o recreere 
responsabilă în aer liber și turism.

Pescuitul în Suedia
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Dreptul de Acces Public
În Suedia, Dreptul de Acces Public este 
codificat în constituție. Puteți petrece cât 
timp doriți în aer liber, atâta timp cât nu 
deranjați, nu produceți daune sau distrugeți. 
Amintiți-vă că trebuie să lăsați întotdeauna 
zona așa cum o găsiți, de dragul mediului 
natural și astfel încât și ceilalți să se poată 
bucura de ea. În Suedia, este o jignire să 
lași gunoi. Când plecați din zona respec-
tivă, luați împreună cu dvs. toate deșeurile 
rămase de la pescuit și alte gunoaie. 

Pe lângă faptul că nu trebuie să tulburați 
păsările sălbatice, animalele și plantele, este 
important să vă gândiți și la celelalte per-
soane din jurul dvs.. Fiți cu amabil și atent 
atunci când sunteți aproape de o casă și nu 
intrați în grădina nimănui.

Nu alegeți niciodată un traseu dacă există 
riscul de deteriorare a terenului, cum 
ar fi în cazul în care culturile sunt în 
creștere sau au fost semănate. Acest lucru 
înseamnă încălcarea proprietății, ceea ce 
reprezintă o infracțiune penală în temeiul 
legislației suedeze.

Puteți să stați la un debarcader sau pe un 
țărm pentru o perioadă scurtă de timp, 
cu condiția ca debarcaderul să nu se înve-
cineze cu casa cuiva și nu stați în calea 
proprietarului.

Dacă nu există suficient spațiu pentru 
ca mai mulți să pescuiască în același loc, 
persoana care a ajuns prima acolo poate 
să pescuiască prima. Respectați ceilalți 
pescari și păstrați o distanță corespunză-
toare unul față de celălalt.

Dacă doriți să campați lângă apa 
de pescuit, puteți să vă poziționați 
cortul acolo. Dacă sunteți un grup de 
oameni sau doriți să rămâneți acolo 
mai mult de o noapte, cereți permi-
siunea proprietarului terenului.



Ape de pescuit
Indiferent dacă sunteți suedezi sau nu, puteți 
practica pescuitul sportiv, adică pescuitul cu o 
undiță, fir de pescuit și un cârlig, de-a lungul 
coastei Suediei și în lacurile Vättern, Vänern, 
Mälaren, Hjälmaren și Storsjön din județul 
Jämtland (afișate pe hartă).

Dacă doriți să pescuiți în altă parte, în 
așa-numitele ape private, trebuie să verificați 
dacă pescuitul este permis și apoi să cereți 
permisiunea proprietarului drepturilor de 
pescuit. Puteți achiziționa un permis de 
pescuit pentru multe lacuri și căi navigabile 
diferite la adresele www.fiskekort.se și  
www.ifiske.se.

Dreptul de acces public se extinde și la utilizarea bărcilor. Amintiți-vă să nu-i deranjați pe alții 
făcând zgomote nejustificate sau valuri mari. Atunci când utilizați o barcă, este de așteptat să 
cunoașteți regulile și reglementările care se aplică pentru căile navigabile pe care vă aflați.

Spre deosebire de traficul bărcilor, drepturile de acces sunt limitate pentru vehiculele de pe uscat. 
Dreptul de Acces Public conferă, în principal, un drept de acces pe jos. Respectați întotdeauna 
faptul că nu aveți dreptul de a conduce vehicule pe drumuri particulare și amintiți-vă că nu este 
permisă conducerea off-road.

Conducerea pe un lac acoperit cu gheață este permisă, însă dreptul de a face acest lucru poate fi 
restricționat dacă zona este populară pentru patinaj, pescuitul la copcă și alte activități în aer liber. 

Regulile de circulație a drumurilor pe 
uscat se aplică și în cazul conducerii pe 
„drumuri de iarnă” pe gheață.
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Metode de pescuit
Indiferent de metoda de pescuit pe care o folosiți, 
este important să vă amintiți să nu luați mai mult 
pește decât aveți nevoie! Dacă intenționați să păs-
trați peștele, omorâți-l imediat și păstrați-l într-un 
loc răcoros până când îl gătiți. Informații privind 
dimensiunile minime și limitele de captură sunt 
disponibile la adresa www.svenskafiskeregler.se.

Pescuitul sportiv
Pescuitul sportiv poate fi la fel de simplu sau 
de provocator pe cât doriți. Sculele de bază 
sunt undița, firul de pescuit, plumbul și câr-
ligul. Așezați plumbii astfel încât pluta să fie 
trasă în jos până când doar partea superioară 
este vizibilă deasupra suprafeței apei. Când 
vedeți pluta dispărând sub apă, trageți undița 
în sus pentru a fixa cârligul în gura peștelui.

Puteți folosi râme, viermi, omizi, porumb 
dulce, aluat, creveți, pâine sau bucăți de pește 
ca momeală.

Amintiți-vă întotdeauna când legați un nod 
să umeziți firul înainte de a strânge bine!

Nod simplu de pescuit
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Pescuitul la copcă
Pescuitul la copcă se face pe un lac înghețat, 
folosind în mod normal pirks și mormyshka 
jigs. 

Faceți o gaură în gheață, lăsați șirul până 
când simțiți că momeala a lovit fundul și apoi 
înfășurați-l înapoi în jur de cinci centimetri. 
Apoi mișcați puțin firul cam la fiecare cinci 
secunde până când prindeți un pește. 

Dacă nu a existat nici o activitate pentru un 
timp, lăsați momeala să atingă fundul de 
câteva ori sau pur și simplu faceți o nouă 
gaură și încercați-vă norocul acolo.

Pescuitul prin centrifugare
Pescuitul prin centrifugare implică scoaterea 
momelii și zdruncinarea ei astfel încât peștii 
sa fie tentați să lovească. Pescuitul prin 
centrifugare este o metodă sigură în aproape 
toate lacurile.  

Puteți folosi multe feluri de momeală pentru 
pescuitul prin centrifugare, precum spinners, 
linguri, wobblers și jigs. 

Spinners sunt ușor de aruncat și sunt o 
momeală bună pentru multe specii de pește. 
Pescuiți la adâncimi diferite și încercați să 
bobinați cu diferite viteze.

Gheața trebuie să aibă o grosime de cel puțin 
zece centimetri pentru a se putea merge 
în siguranță pe ea. Nu vă duceți niciodată 
singur pe gheață. Purtați întotdeauna ace de 
gheață sau crampoane și luați cu dvs. un pio-
let și o frânghie lungă. Păstrați întotdeauna 
telefonul într-o geantă impermeabilă.



Patru dintre cele mai comune specii de pești ale noastre
Biban  
Puteți să pescuiți biban atât vară cât și iarnă 
folosind orice metodă de pescuit. Deseori îi 
veți găsi pe lângă papură și stuf, aflorimente și 
gurile unor râuri. Bibanul poate fi prins folo-
sind râme, sppinners, poppers, jigs și pirks. 

Babușcă 
Pescuiți aproape de țărm, de preferință acolo 
unde există papură și stuf. Folosiți râme, 
pâine, viermi sau porumb dulce pe un cârlig 
mic. Peștele babușcă este gustos afumat sau 
făcut chiftele.

Știucă 
Cea mai bună perioadă pentru pescuitul de 
știucă este toamna, iarna și primăvara. Pescuiți 
lângă țărmuri cu stuf, sau din aflorimente și 
pietre care cad în apă adâncă Folosiți linguri, 
poppers, spinners, și jigs. Întotdeauna aruncați 
înapoi in apă știucile mari și verificați dacă 
există reguli speciale pentru apele în  
care veți pescui.

Păstrăv brun 
Păstrăvul brun este de mai multe feluri, în funcție 
de mediul în care trăiesc. Formele diferite sunt 
numite păstrăv de mare, păstrăv de lac și păstrăv 
de râu. Cel mai simplu mod de a prinde păstrăv 
brun este folosirea lingurilor, wobblers de mare 
sau a muștelor. Este posibil să pescuiți păstrăv 
de mare primăvara, toamna și iarna de-a lungul 
coastei. Este distractiv să prindeți păstrăvul de 
râu cu râme.



Dreptul de Acces Public 
www.allemansratten.se 

Permise de pescuit 
www.fiskekort.se  
www.ifiske.se 

Regulament 
www.svenskafiskeregler.se 

Specii rare și protejate 
www.havochvatten.se 

Detaliile de contact ale tuturor comitetelor de administrație 
www.lansstyrelsen.se 

Sfaturi pentru pescari 
www.sportfiskarna.se 

Siguranța pe gheață 
www.issakerhet.se
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