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İsveç’te Balıkçılık
Balıkçılık, dört mevsim tadını çıkarabileceğimiz eğlenceli ve heyecan verici bir hobidir. İsveç’te
herkesin açık alanlarda Kamu Erişim Hakkı adı verilen bir yöntemle erişim hakkı bulunmaktadır.
Bu haklar bilinçli şekilde kullanılmalıdır.
Erişim hakları, balıkçılığı kapsamına alacak kadar geniş olmasa da balık tutabileceğiniz sulara
ulaşmanızı ve mükemmel noktayı bulmanızı kolaylaştırır. Haklarınız ve sorumluluklarınız
burada, İsveç’te balıkçılığa ilişkin yararlı ipuçlarıyla birlikte açıklanmıştır.

Kamu Erişimi Hakkı sağduyulu
açık hava eğlenceleri ve turizm
için harika imkanlar sunar.

2

Kamu Erişimi Hakkı
İsveç’te Kamu Erişimi Hakkı anayasayla
düzenlenmiştir. Rahatsızlık vermediğiniz,
hasar oluşturmadığınız ve tahribat yapma
dığınız müddetçe açık alanlarda istediğiniz
kadar vakit geçirebilirsiniz. Doğal çevre
nin sürdürülebilir olması ve başkalarının
da tadını çıkarması için alanı her zaman
bulduğunuz gibi bırakmanız gerektiğini
unutmayın. Yerlere çöp atmak İsveç’te suç
tur. Alandan ayrılırken arta kalan oltaları ve
diğer çöpleri de alın.
Yırtıcı kuşlar, yaban hayvanları ve bit
kilerin rahatsız edilmemesinin yanı sıra
çevrenizdeki diğer insanları da düşünme
niz önemlidir. Yakınlarınızda bir ev varsa
saygılı ve düşünceli bir şekilde hareket edin
ve kimsenin bahçesine girmeyin.

Mahsullerin yetiştiği veya ekildiği alan
lara zarar verme riski bulunuyorsa bu
gibi alanlardan geçmeyin. Bu izinsiz bir
giriş olur ve İsveç kanunlarına göre ceza
gerektiren bir suçtur.
İskelenin bir kimsenin evinin sınırlarıyla
bitişik olmaması ve toprak sahibinin
yolunda olmamanız kaydıyla iskele veya
kıyıda kısa süreliğine bekleyebilirsiniz.
Aynı alanda birden fazla kişinin balık
tutması için yeterli açıklık yoksa buraya
varan ilk kişi ilk olarak balık tutar. Balık
tutan diğer insanlara karşı saygılı olun ve
aranızda uygun bir mesafe bırakın.

Balık tutulabilecek suyun kıyısında
kamp yapmak isterseniz çadırınızı
buraya kurabilirsiniz. Bir grupsanız
veya burada bir geceden daha fazla
kalmak isterseniz toprak sahibinden
izin almanız gerekecektir.

3

Kamu Erişim Hakkı tekne kullanımını da kapsamaktadır. Gereğinden fazla ses çıkartarak veya
yüksek dalgalar oluşturarak kimseyi rahatsız etmemeniz gerektiğini unutmayın. Teknenizi kulla
nırken bulunduğunuz su yolunda geçerli kuralları ve yönetmelikleri bilmeniz beklenmektedir.
Erişim hakları tekne trafiğinin aksine kara yolu araçları için sınırlıdır. Kamu Erişimi Hakkı
temelde yaya olarak erişim hakkı verir. Özel yollarda sürüş hakkınızın olmamasına her zaman
riayet edin ve kara yolu dışı sürüşlere izin verilmediğini unutmayın.
Buz tutmuş göl üzerindeki sürüşlere izin verilir. Ancak, alan buz pateni, buz balıkçılığı ve diğer
açık alan etkinlikleri açısından rağbet görüyorsa bu hak sınırlandırılabilir.
Kara yolları trafik yönetmelikleri buz
üzerinde bulunan “kış yollarındaki”
sürüşler için de geçerlidir.

Balık tutulabilecek sular
İsveçli olun veya olmayın İsveç kıyıları
boyunca ve Jämtland bölgesindeki (haritada
gösterilmektedir) Vättern, Vänern, Mälaren,
Hjälmaren ve Storsjön göllerinde kamış,
misina ve çengel ile balık tutabilirsiniz.
Özel sular olarak adlandırılan diğer yerlerde
balık tutmak isterseniz balık tutmanın yasak
olup olmadığını kontrol etmeli ve sonrasında
balıkçılık haklarına sahip olan kişiden izin
istemelisiniz. www.fiskekort.se ve www.ifiske.
se adresleri üzerinden birçok farklı göl ve su
yolu için balık tutma izni satın alabilirsiniz.
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Basit balıkçı düğümü

Balıkçılık yöntemleri
Kullandığınız balıkçılık yöntemi ne olursa olsun
ihtiyacınız olandan daha fazla balık almamanız
gerektiğini unutmayın! Balığı saklamayı düşünü
yorsanız derhal öldürün ve pişirene kadar soğuk
bir yerde saklayın. Minimum boyutlar ve yaka
lama sınırları hakkındaki bilgilere www.svenska
fiskeregler.se adresinden ulaşabilirsiniz.

Olta balıkçılığı

Düğümü yaparken misinanızı sıkıca çekmeden önce ıslatmayı asla unutmayın!

Olta balıkçılığı dilediğiniz kadar basit veya
dilediğiniz kadar zorlayıcı olabilir. Temel
donanım kamış, misina, kurşun ve kancadan
oluşur. Şamandıranın yalnızca üst kısmı
suyun üstünde görülebilecek şekilde batması
için kurşunları yerleştirin. Şamandıra yüzeyin
altında gözden kaybolduğunda kamışı yukarı
doğru çekerek kancanın balığın ağzına takıl
masını sağlayın.
Solucan, kurtçuk, tırtıl, tatlı mısır, hamur,
karides, ekmek veya balık parçalarını yem
olarak kullanabilirsiniz.
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At-çek balıkçılığı

Buz balıkçılığı

At-çek balıkçılığı, balığın oltaya vurmaya
yönlendirilmesi amacıyla yemin suya fırlatılma
sından ve makaranın geri sarılmasından oluşur.
At-çek balıkçılığı göllerin neredeyse hepsinde
güvenilir bir yöntemdir.

Buz balıkçılığı genelde maket balık veya suni
karides yemi kullanılarak donmuş bir göl
üzerinde yapılır.

At-çek balık tutma yöntemi için döner kaşık,
kaşık, titreşimli suni yem ve suni yem gibi
çeşitli yem türlerini kullanabilirsiniz.

Buzu delerek bir delik oluşturun, yem dibe
vurana kadar misinayı salın ve sonrasında
yaklaşık olarak beş santimetre döndürün.
Ardından, bir balık yakalayana dek misinayı
yaklaşık olarak beş saniyede bir hafifçe çekin.

Döner kaşıkların suya fırlatılması kolaydır ve
çoğu balık türü için kullanışlı yemlerdir. Balık
ları farklı derinliklerde tutun ve farklı hızlarda
döndürmeyi deneyin.

Biraz bekledikten sonra hala bir hareketlilik
yoksa yemin birkaç kez dibe vurmasını sağ
layın veya basitçe bir delik daha oluşturun ve
şansınızı burada deneyin.

Buzun üzerinde yürümenin güvenli olabilmesi için
buz kalınlığı en az on santimetre olmalıdır. Buzun
üzerine asla tek başınıza çıkmayın. Her zaman
yanınızda buz batonu veya buz kıracağı bulundurun ve yanınıza bir buz kazması ve uzun bir ip
alın. Cep telefonunuzu her zaman su geçirmez bir
kılıf içinde saklayın.
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En yaygın dört balık türümüz
Levrek

Herhangi bir balıkçılık yöntemini kullanarak hem
yaz hem de kış mevsiminde levrek avlayabilirsiniz.
Levrekler genellikle sazlıkların ve kamışların olduğu
yerlerde, kayalıklarda ve dere ağızlarında bulunurlar.
Solucan, döner kaşık, popper yem, suni yem ve maket
balık kullanılarak yakalanabilirler.

Kızılgöz

Kıyıya yakın, öncelikli olarak sazlıkların ve kamışların
olduğu yerlerde bulunurlar. Küçük kanca üzerinde solucan,
ekmek, kurtçuk ve tatlı mısır kullanın. Kızılgöz tütsülendi
ğinde veya balık sarma yapıldığında lezzetli olur.

Turna balığı

Turna balığı tutmak için en iyi zaman son
bahar, kış ve ilkbahardır. Kıyıdaki kamışların
etrafında veya derin sulara uzanan kayalıklar
ve kayalarda bulunur. Kaşık, popper yem,
döner kaşık ve suni yem kullanın.
Büyük turna balıklarını her zaman
suya bırakın ve balık tutacağınız sularda özel
kuralların olup olmadığını kontrol edin.

Kahverengi Alabalık

Kahverengi alabalık yaşadıkları çevreye bağlı
olarak pek çok şekilde görülebilir. Farklı şekilleri
deniz alabalığı, göl alabalığı ve nehir alabalığı ola
rak adlandırılır. Kahverengi alabalık yakalamanın
en kolay yolu kaşık, titreşimli suni yem veya
yapay sinek kullanmaktır. İlkbahar, sonbahar ve
kış mevsimlerinde kıyıda alabalık tutmak müm
kündür. Nehir alabalığını solucanlarla yakalamak
eğlencelidir.

Kamu Erişimi Hakkı
www.allemansratten.se

Balıkçılık izinleri
www.fiskekort.se
www.ifiske.se

Yönetmelikler

www.svenskafiskeregler.se

Ender rastlanan ve koruma altındaki türler
www.havochvatten.se

Yönetim kurullarının tümünün iletişim bilgileri
www.lansstyrelsen.se

Olta ile balık tutanlar için ipuçları
www.sportfiskarna.se

Buz güvenliği
www.issakerhet.se
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