Риболов
в Швеция

Правото на риболов
е собственост

Всички води за риболов в Швеция са
собственост на някого и затова е необходимо
разрешение за риболов от собствениците.
За повечето води за риболов може да се
купи риболовен билет, което dawa право на
риболов точно в тези води. Ако искате да
узнаете повече къде е разрешен риболова
и къде може да се купи риболовен билет
попитайте в туристическото бюро.
Риболова без разрешение (риболовен
билет) е престъпление, което може да
доведе до затвор.
Нарушаване правилата за риболов във
водите за които е купен риболовен билет,
може да доведе до глоба, която да се плати
на собствениците на рибните права.

Туристическото бюро
може да ви помогне къде да
ловите риба и къде да си
купите билет. Те могат да
ви помогнат и с правилата
за риболов във водите,
където риболова
е свободен.

Изключение – свободен
риболов

По протежение на брега и в петте големи
езера Венерн, Ветерн, Меларен, Йелмарен
и Сторшьон в Ямтланд (виж карта) риболова
с ръчни средства е свободен и не е необходим
риболовен билет за този вид риболов.
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Петте най-големи езера
В тях и по протежение на
брега е свободно да се лови
риба с ръчни риболовни
средства.

Има обаче правила, които тряба да се
спазват като например колко голяма трябва
да е рибата преди да се извади и правила,
които определят кога и къде определени
видове са забранени за риболов.
Нарушаването на тези праавила е нарушение
на закона, което може да доведе до
наказание със затвор.
Ръчни риболовни средства

С ръчни риболовни средства се има предвид един
(1 брой) въдица, блесна или подобно средство, което
е оборудвано с корда и най-много 10 кукички.

Забренени методи
за риболов

В Швеция е забранено да се лови риба
с тризъбец, харпун, копие и други съоръжения,
с които рибата може да се прободе. Забранено
е и да се закача риба на кукичката. Рибата
трябва сама да клъвне върху куката.
Забранено е и да се прави риболов с помощта
на огнестрелно оръжие, взривни вещества,
отрова и електрически ток.
На места може и други риболовни средства
да са забранени. Затова проверявайте винаги
кои средства за риболов са разрешени там
където искате да ловите риба.
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Вие носите отговорността да се осведомите за важащите правила
на местата, където искате да ловите риба.
Туристическото бюро знае в повечето случаи какво важи.
Попитайте ги, ако сте несигурни.
Риболовът изисква купуването на риболовен билет. Изключения
има по протежение на морския бряг и в петте големи езера
Венерн, Ветерн, Меларен, Йелмарен и Сторшьон в Ямтланд,
където риболова с ръчни средства е свободен.
Въпреки, че риболова е свободен по протежение на морския бряг
и в петте големи езера има правила за риболов, които трябва да
се спазват.
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