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การตกปลาเป็นกิจกรรมที่สนุกและน่าตื่นเต้นที่สามารถเพลิดเพลินได้ตลอดทั้งปี ในสวีเดน ทุกคนมีสิทธิ์
กลางแจ้งที่เรียกว่า สิทธิ์ในการเข้าถึงสถานที่สาธารณะ โดยต้องใช้สิทธิ์เหล่านี้อย่างมีความรับผิดชอบ 

แม้ว่าสิทธิ์การเข้าถึงจะไม่ครอบคลุมถึงการตกปลา แต่ก็ช่วยให้คุณเข้าถึงแหล่งตกปลาได้ง่าย และหาจุดที่
ยอดเยี่ยมได้ สิทธิ์และความรับผิดชอบของคุณมีการอธิบายไว้ที่นี่ รวมทั้งคำาแนะนำาที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ
การตกปลาในสวีเดน

สิทธิ์ในการเข้าถึงสถานที่สาธารณะ เป็น
โอกาสที่ยอดเยี่ยมสำาหรับการพักผ่อน
หย่อนใจ และการท่องเที่ยวกลางแจ้ง

การตกปลาในสวีเดน
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ในสวีเดน สิทธิ์ในการเข้าถึงสถานที่สาธารณะ 
เป็นประมวลกฎหมายในรัฐธรรมนูญ คุณสามารถ
ใช้เวลากลางแจ้งได้นานเท่าที่คุณต้องการ ตราบ
ที่คุณไม่รบกวน สร้างความเสียหาย หรือทำาลาย
สถานที่ จำาไว้ว่าคุณต้องทำาให้สถานที่กลับเป็น
สภาพเดิมเหมือนกับที่คุณพบครั้งแรกทุกครั้ง 
เพื่อประโยชน์ของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
และเพื่อให้คนอื่น ๆ ได้สนุกกับสถานที่เช่นเดียว
กับคุณ ในสวีเดน การทิ้งขยะเป็นการกระทำาที่ผิด
กฎหมาย เมื่อคุณออกจากสถานที่ ให้เก็บสาย
ตกปลาที่ไม่ใช้แล้ว และขยะอื่น ๆ ทั้งหมดออกไป 

และห้ามรบกวนนกป่า สัตว์และต้นไม้ สิ่งสำาคัญ
คือต้องนึกถึงคนอื่น ๆ รอบตัวคุณ ดำาเนินการ
อย่างมีมารยาท และคำานึงถึงสิ่งต่าง ๆ เมื่อคุณอยู่
ใกล้กับบ้าน และอย่าเข้าไปในสวนของใคร

อย่าใช้เส้นทางหากมีความเสี่ยงในการทำาให้
สถานที่เสียหาย เช่น ในบริเวณที่มีต้นไม้ขึ้น
ตามธรรมชาติ หรือถูกหว่านไว้ การบุกรุก 
เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายของประเทศ
สวีเดน

คุณอาจจอดเรือที่ท่าเทียบเรือหรือฝั่งได้ในระยะ
เวลาสั้น ๆ หากท่าจอดเรือไม่ติดกับบริเวณ
บ้านของคนอื่น และคุณไม่ได้อยู่ในทางของ
เจ้าของที่ดิน

ถ้ามีที่ว่างไม่พอสำาหรับให้ตกปลาได้หลาย
คนในบริเวณเดียวกัน ผู้ที่ไปถึงก่อนสามารถ
ตกปลาได้ก่อน เคารพคนตกปลาคนอื่น และ
เว้นระยะห่างที่เหมาะสมซึ่งกันและกัน

ถ้าคุณต้องการตั้งแคมป์ที่ริมน้ำา คุณ
อาจกางเต๊นท์ของคุณที่นั่นได้ ถ้าคุณมา
เป็นกลุ่ม หรือต้องการพักที่นั่นนานกว่า
หนึ่งคืน ให้ขออนุญาตเจ้าของที่ดิน

สิทธิ์ในการเข้าถึงสถานที่สาธารณะ



4 

น่านน้ำาตกปลา
ไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสวีเดนหรือไม่ คุณได้รับ
อนุญาตให้ตกปลาด้วยคันเบ็ด เส้นเอ็น และตะขอ 
ตามชายฝั่งของสวีเดนและในทะเลสาบ Vättern, 
Vänern, Mälaren, Hjälmaren และ Storsjön 
ในเขต Jämtland (แสดงบนแผนที่)

ถ้าคุณต้องการตกปลาที่อื่น ในพื้นที่ที่เรียกว่าน่าน
น้ำาส่วนบุคคล คุณต้องตรวจสอบว่าบริเวณนั้น
อนุญาตให้ตกปลาหรือไม่ และขออนุญาตเจ้าของ
น่านน้ำาก่อนที่จะตกปลา คุณสามารถซื้อใบอนุญาต
ตกปลาสำาหรับทะเลสาบ และน่านน้ำาหลายแห่งได้ที่ 
www.fiskekort.se และ www.ifiske.se

สิทธิ์การเข้าสถานที่สาธารณะขยายไปถึงการใช้เรือด้วย จำาไว้ว่าห้ามรบกวนคนอื่นโดยการทำาเสียงที่ไม่
จำาเป็น หรือคลื่นที่สูง เมื่อคุณใช้เรือ คุณต้องรู้กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางน้ำาที่คุณอยู่

ไม่เหมือนกับเรือสัญจร สิทธิ์การเข้าถึงมีจำากัดสำาหรับยานพาหนะบนบก สิทธิ์การเข้าถึงสถานที่สาธารณะ
ส่วนใหญ่ให้สิทธิ์ในการเข้าถึงด้วยการเดินเท้า ระลึกไว้เสมอว่าคุณไม่มีสิทธิ์ขับรถบนถนนส่วนบุคคล และจำา
ไว้ว่าไม่อนุญาตให้ขับขี่แบบออฟโรดทุกรูปแบบ

อนุญาตให้ขับรถบนทะเลสาบที่ปกคลุมด้วยน้ำาแข็ง แต่สิทธิ์ในการดำาเนินการดังกล่าวอาจถูกจำากัด ถ้าสถาน
ที่นั้นเป็นที่นิยมสำาหรับเล่นสเก็ตน้ำาแข็ง ตกปลาน้ำาแข็ง และกิจกรรมกลางแจ้งอื่น ๆ 

กฎจราจรสำาหรับถนนทางบกยังใช้บังคับเมื่อ
ขับรถบน “ถนนฤดูหนาว” บนน้ำาแข็งด้วย
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วิธีการตกปลา
ไม่ว่าคุณจะใช้วิธีการตกปลาแบบใด สิ่งสำาคัญคือต้อง
จำาไว้ว่าอย่านำาปลาไปมากกว่าที่คุณต้องการ! หาก
คุณตั้งใจจะเก็บปลาไว้ ให้ฆ่าปลาทันทีและเก็บไว้ใน
ที่เย็น จนกว่าคุณจะนำาไปทำาอาหาร ข้อมูลเกี่ยวกับ
ขนาดขั้นต่ำา และขีดจำากัดในการจับปลามีอยู่ที่ www.
svenskafiskeregler.se

การตกปลา
การตกปลาสามารถเป็นแบบง่าย ๆ หรือจะให้
ท้าทายเท่าใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ อุปกรณ์
พื้นฐานคือ คันเบ็ด เส้นเอ็น ตะกั่ว และตะขอ จัด
ตำาแหน่งตะกั่วเพื่อให้ทุ่นจมลง จนมองเห็นเฉพาะ
ด้านบนที่อยู่เหนือผิวน้ำา เมื่อคุณเห็นทุ่นหายไปใต้
ผิวน้ำา กระตุกคันเบ็ดขึ้น เพื่อให้ตะขอเกี่ยวที่ปาก
ของปลา

คุณสามารถใช้ไส้เดือน ตัวอ่อน หนอน ข้าวโพด
หวาน แป้งโต กุ้ง ขนมปัง หรือปลาเป็นเหยื่อก็ได้โปรดจำาไว้เสมอเมื่อผูกเงื่อน ทำาให้เส้นเอ็น

ของคุณชื้นก่อนที่จะดึงให้แน่น!

เงื่อนตกปลาอย่างง่าย
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การตกปลาน้ำาแข็ง
การตกปลาน้ำาแข็ง ทำาได้ในทะเลสาบท่ีกลายเป็น
น้ำาแข็ง ซ่ึงโดยปกติใช้ปลาหมึกตกปลา หรือเหย่ือจ๊ิก 

เจาะรูในน้ำาแข็ง หย่อนสายลงไปจนกระทั่งคุณรู้สึก
ว่าเหยื่อแตะพื้นด้านล่าง จากนั้นหมุนรอกขึ้นมา
ประมาณ 5 เซนติเมตร จากนั้นกระตุกสายเล็กน้อย
ประมาณทุก 5 วินาทีจนกว่าคุณจะเกี่ยวปลาติด 

ถ้าไม่มีกิจกรรมใด ๆ เป็นเวลาพอสมควร ให้ปล่อย
ให้เหยื่อแตะพื้นทะเลสาบสองสามครั้ง หรือเจาะรู
ใหม่ และลองเสี่ยงดวงที่นั่น

การตกปลาแบบหมุนรอกไปเร่ือย ๆ
การตกปลาแบบหมุนรอกไปเรื่อย ๆ ทำาโดยการการ
ขว้างเหยื่อออกไปล่อปลา และหมุนกลับเข้ามาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อที่จะเป็นการล่อปลาให้เข้ามาจู่โจม การ
ตกปลาแบบหมุนรอกไปเรื่อย ๆ เป็นวิธีที่ได้ผลใน
ทะเลสาบเกือบทุกแห่ง  

คุณสามารถใช้เหยื่อล่อหลาย ๆ ชนิดในการตกปลา
แบบหมุนรอกไปเรื่อย ๆ เช่น สปินเนอร์ สปูน เหยื่อ
ปลอม และเหยื่อจิ๊ก 

สปินเนอร์นั้นโยนง่าย และเป็นเหยื่อล่อที่ดีสำาหรับปลา
หลายชนิด ตกปลาที่ระดับความลึกแตกต่างกัน และ
ลองปั่นรอกด้วยความเร็วต่าง ๆ

การที่จะเดินอย่างปลอดภัยบนน้ำาแข็ง 
พื้นน้ำาแข็งจะต้องมีความหนาอย่างน้อย 
10 เซนติเมตร อย่าออกไปเดินบนน้ำา
แข็งตามลำาพังเด็ดขาด สวมที่กระทุ้ง
น้ำาแข็ง และนำาที่แทงน้ำาแข็งกับเชือกยาว 
ๆ ติดตัวไปด้วยเสมอ เก็บโทรศัพท์มือ
ถือของคุณไว้ในซองกันน้ำา



ปลา 4 ชนิดที่พบมากที่สุดของเรา
ปลาเพิร์ช 
คุณสามารถตกปลาเพิร์ชได้ทั้งในฤดูร้อนและฤดู
หนาว โดยใช้วิธีการตกปลาใด ๆ ก็ได้ คุณมักจะ
พบปลาเหล่านี้อยู่ใกล้กับต้นกก ก้อนหิน และปาก
ลำาธาร ปลาเพิร์ชสามารถจับได้โดยใช้ไส้เดือน สปิน
เนอร์ ปลาป๊อปเปอร์ เหยื่อจิ๊กและปลาหมึกตกปลา 

ปลาโรช 
ปลาแนวชายฝั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ที่มีต้นกก และก้อนหิน ใช้
ไส้เดือน ขนมปัง หนอน หรือข้าวโพดหวานเกี่ยวบนเบ็ดขนาดเล็ก 
ปลาโรชรสชาติอร่อยมากเมื่อนำาไปรมควัน หรือทำาเป็นลูกชิ้นปลา

ปลาไพค์ 
ช่วงที่ดีที่สุดในการตกปลาไพค์คือ ฤดูใบไม้ร่วง ฤดู
หนาว และฤดูใบไม้ผลิ ปลาอยู่บริเวณต้นกก หรือ
ถัดจากก้อนหิน ที่ตกลงไปในน้ำาลึก ใช้สปูน ปลา
ป๊อปเปอร์ สปินเนอร์ และเหยื่อจิ๊ก ปล่อยปลาไพค์
ขนาดใหญ่ลงน้ำาเสมอ และตรวจสอบว่ามีกฎพิเศษ
ใด ๆ สำาหรับน่านน้ำาที่คุณกำาลังตกปลาหรือไม่

ปลาเทราต์สีน้ำาตาล 
ปลาเทราท์สีน้ำาตาลมีหลายรูปแบบ ข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมท่ีปลา
อาศัยอยู่ รูปแบบต่าง ๆ เรียกว่าปลาเทราต์ทะเล ปลาเทราต์ทะเลสาบ 
และปลาเทราต์แม่น้ำา วิธีท่ีง่ายท่ีสุดในการตกปลาเทราท์สีน้ำาตาลคือใช้
สปูน เหย่ือปลอม หรือเหย่ือฟลาย คุณสามารถตกปลาเทราท์ทะเลใน
ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาวตามแนวชายฝ่ัง การตก
ปลาเทราท์แม่น้ำาเป็นกิจกรรมท่ีสนุกมาก



ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานคุ้มครองสิ่ง
แวดล้อมของสวีเดน (Naturvårdsverket)

สิทธิ์ในการเข้าถึงสถานที่สาธารณะ 
www.allemansratten.se 

ใบอนุญาตตกปลา 
www.fiskekort.se  
www.ifiske.se  

ระเบียบข้อบังคับ 
www.svenskafiskeregler.se 

สายพันธุ์หายากและได้รับการคุ้มครอง 
www.havochvatten.se  

รายละเอียดการติดต่อกับคณะกรรมการผู้ดูแลทั้งหมด 
www.lansstyrelsen.se 

เทคนิคสำาหรับคนตกปลา 
www.sportfiskarna.se 

ความปลอดภัยบนน้ำาแข็ง 
www.issakerhet.se


