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PAMIĘTA J:
•

Aby nigdy nie łowić więcej ryb,
niż Ty i Twoja rodzina jesteście w
stanie zjeść

•

Że sprzedawanie ryb złowionych
przez wędkarzy amatorów jest
zabronione

•

Aby ostrożnie, mokrymi rękami,
wpuścić z powrotem do łowiska
ryby, których nie możesz lub nie
chcesz zachować

•

Aby natychmiast uśmiercić ryby,
które chcesz zachować

•

Aby przestrzegać przepisów
połowowych, by nie zaszkodzić
zasobom rybnym

•

Łowienie ryb nie jest objęte
prawem publicznego dostępu do
zasobów naturalnych

WIĘCEJ INFORMACJI:
www.lansstyrelsen/skane.se
www.svenskafiskeregler.se
www.visitskane.com

Łowienie
ryb w
Skåne
POPULARNE GATUNKI
RYB I WAŻNE ZASADY

PRZEPISY DOTYCZĄCE ŁOWIENIA RYB W SKÅNE
Oto obowiązujące zasady:
•
Aby móc łowić ryby słodkowodne, wymagana jest karta
wędkarska (jeziora, potoki i strumienie).
•
Łowienie ryb w morzu za pomocą wędki nie wymaga
posiadania karty wędkarskiej
•
Sam musisz sprawdzić, jakie zasady obowiązują w miejscu, w którym wędkujes

Zabronione narzędzia i metody połowowe

Zabronione jest łowienie ryb z użyciem materiałów wybuchowych, ogłuszających i uśmiercających, prądu elektrycznego i narzędzi kaleczących. Łowienie metodą „szarpaka” jest
zabronione. Metoda szarpaka polega na szarpaniu ryb za inne
fragmenty ciała niż paszcza.

W rezerwatach przyrody i obszarach specjalnej ochrony
ptaków mogą obowiązywać przepisy związane z łowieniem
ryb, na przykład zakaz wstępu.
Okres ochronny na łososia i łososiopstrąga
W okresie od 15 września do 31 grudnia zabronione jest
łowienie łososia i troci morskiej w wodach przybrzeżnych
w obszarze na południe od Latarni Morskiej Kullen (obszar
zaznaczony na mapie na czerwono).
W okresie od 1 października do 31 marca zabronione jest
łowienie łososia i troci morskiej w wodach przybrzeżnych
w obszarze na północ od Latarni Morskiej Kullen (obszar
zaznaczony na mapie na niebiesko).

Rybę mierzy się od czubka nosa do zewnętrznej
krawędzi tylnej płetwy (zob. ilustracja). Ryby złowione w
okresie ochronnym lub których wymiary są niezgodne
z obowiązującymi przepisami, należy szybko i ostrożnie
wpuścić z powrotem do łowiska.

Popularne gatunki ryb w Skåne

Zabronione ryby
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Naruszenie przepisów połowowych

Naruszenie przepisów połowowych zagrożone jest karą
grzywny lub karą pozbawienia wolności. Narzędzia połowowe
i złowione ryby mogą zostać skonfiskowane przez Straż Przybrzeżną, Policję, Urząd Zasobów Morskich i Wodnych oraz
strażników połowowych.

Obszary słodkowodne

W pewnych okresach w ciągu roku obowiązuje zakaz połowu
łososia i łososiopstrąga w wodach słodkich. Obowiązujące
okresy i zasady dotyczące wód słodkich wynikają z uzyskanej
karty wędkarskiej dla danego cieku wodnego lub jeziora.

Obszary wód przybrzeżnych

Obszary zamknięte (Obszary, w których połów jest zabroniony w pewnych okresach w ciągu roku)
W tych obszarach obowiązują przepisy szczególne.
Obszary zamknięte ustanowione są w obrębie pewnych rzek,
potoków i strumieni, które wpływają do morza, a ich celem
jest ochrona wędrówki ryb na tarło i z tarła. Więcej informacji:
www.svenskafiskeregler.se

1/10 - 31/3

śledź

okoń
MALMÖ

15/9 - 31/12

belona
Ryby złowione w wodach przybrzeżnych, które można
zachować
Dorsz – co najmniej 38 cm. Liczba dorszy, jakie można
zachować, jest ograniczona na dobę/wędkarza, zob. www.
svenskafiskeregler.se (obszar czerwony)

szczupak

Troć morska – co najmniej 50 cm (obszar czerwony) i co
najmniej 45 cm (obszar niebieski), nie więcej niż dwie ryby
na dobę/wędkarza
Łosoś – co najmniej 60 cm (obszar czerwony) i co najmniej
45 cm (obszar niebieski), nie więcej niż dwie ryby na dobę/
wędkarza
Szczupak – Zachować można jedynie szczupaki o wymiarach od 40 cm do 75 cm. Nie więcej niż trzy szczupaki na
dobę/wędkarza (obszar czerwony)

łosoś

troć morska
Illustrationer: Linda Nyman (szczupak, okoń, łososiopstrąg, łosoś, śledź,
belona, węgorz) i Karl Jilg (dorsz). Źródło: Nationalnyckeln z ArtDatabanken

