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Taisyklės skirtos sudaryti tvarios žvejybos 
galimybes ateinančioms kartoms. Didžiosios 
plėšriosios žuvys, pvz., lydekos, sterkai ir net 
mažesni ešeriai prisideda prie tokių baltųjų 
žuvų kaip kuojų ir karšių išteklių tvarkos pa-
laikymo. Tai teigiamai veikia vandens telkinių 
ekosistemas ir mažina trąšų perteklių, kuris 
dabar yra didelė Stokholmo ir Melardaleno 
problema. Prisijunkite ir padėkite, kad išlai-
kytume sėkmingą žvejybą šiandien ir ateityje:
– paleiskite žuvis, kurių dydis viršija ar nesie-
ka nurodytų normų,
– gerbkite didžiausią leidžiamą sužvejoti 
kiekį.

Pirkdami žvejo kortelę, jūs taip pat remiate 
žuvų priežiūrą bei rūpinimąsi, kuris skatina 
gausinti žuvų išteklius visoje savivaldybėje.
Daugiau informacijos apie kortelės įsigijimą 
rasite čia: www.ifiske.se

Žvejys privalo būti susipažinęs su nustatytomis 
ribomis. Žvejojant nuo kranto, yra taikomos 
privačių valdų taisyklės, t. y. į nuosavus žemės 
sklypus įeiti draudžiama. Žvejybos patikrinimai 
atliekami Apygardos Tarybos paskirtų žvejybos 
inspektorių.
Apie taisyklių bei Žvejybos akto (1993:787) 
pažeidimus bus pranešta policijai ir, prireikus, 
žvejybos reikmenys gali būti konfiskuoti.

• Žvejoti leidžiama tik su galiojančiu žvejy-
bos leidimu. 

• Žvejybos leidimą būtina visada turėti su 
savimi žvejybos metu ir pateikti jį, žvejybos 

inspektoriui paprašius.
• Žuvis gali būti gaudoma tik asmeninėms 

reikmėms, bet ne pardavimui.
• Per vieną žvejybos dieną leidžiama sužvejoti 

tris plėšrias žuvis (lydekas ir sterkus). 
• Didesni nei 35 cm ešeriai turi būti paleisti. 

Per vieną žvejybos dieną galima sužvejoti ne 
daugiau nei 5 ešerius.

• Dydžio apribojimai lydekoms ir sterkams yra 
45–70 cm (t. y. žuvis, kurios yra didesnės arba 
mažesnės, būtina paleisti).

• Salačiai ir unguriai turi būti paleisti.
• Leistini žvejybos būdai: žvejyba su meškere, 

spiningu ir museline meškere, blizgiavimas, 
poledinė žvejyba ir velkiavimas.  

• Žvejodami su masalu, nariai gali naudoti 
tik (1) masalo tinklą arba (1) medžiaginį 
bučių. Ant bučių turi būti nurodytas vardas ir 
pavardė, telefono numeris ir žvejybos leidimo 
numeris.

• Poledinei žvejybai leidžiama naudoti ne dau-
giau kaip penkias meškeres.

• Kitiems žvejybos būdams kiekvienam žve-
jui leidžiama turėti ne daugiau kaip po dvi 
meškeres.

• Vėžių gaudymui žvejybos leidimas negalioja.
• Nuo balandžio 1 iki gegužės 1 dienos žvejy-

ba visuose tekančio vandens telkiniuose yra 
draudžiama.

• Žvejoti draudžiama visoje Väsbyån vagoje.
• Benzininių variklių naudojimas Edssjön ežere 

yra draudžiamas.
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