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Przepisy mają na celu umożliwienie pr-
zyszłym pokoleniom zrównoważonego 
rybołówstwa. Duże ryby drapieżne, takie 
jak szczupak i sandacz, oraz nieco mniejszy 
okoń, przyczyniają się do zachowania 
równowagi populacji w stadach ryb o białym 
mięsie, takich jak jak płoć i leszcz. Wpływa 
to pozytywnie na ekosystem wodny dzięki 
zmniejszeniu eutrofizacji, która obecnie 
stanowi duży problem w rejonie Sztokholmu 
i doliny Mälardalen. Możesz wspomóc akcję 
na rzecz dobrych połowów dziś i w przyszłoś-
ci poprzez:
– wypuszczanie ryb poniżej i powyżej ich 
wymiarów ochronnych z powrotem do wody,
– przestrzeganie limitów połowowych.

Zakupując kartę wędkarską, przyczyniasz się 
do akcji nadzoru i ochrony zasobów rybnych, 
co sprzyja zachowanie stanu populacji ryb w 
całej gminie/okolicy. Aby uzyskać więcej in-
formacji na temat zakupu karty wędkarskiej, 
wejdź na stronę: www.ifiske.se

Znajomość tych granic jest obowiązkiem 
wędkarza. W przypadku łowienia ryb z lądu 
zastosowanie ma prawo publicznego dostę-
pu; dlatego nie można wchodzić na wyraźnie 
prywatne działki. Kontrole rybołówstwa przybr-
zeżnego są regularnie przeprowadzane przez 
inspektorów rybołówstwa powoływanych przez 
władze okręgu. Naruszenie przepisów i ustawy 
o rybołówstwie (1993:787) będzie zgłaszane 
policji i jeśli zostanie uznane to za konieczne, 
sprzęt wędkarski może zostać zajęty.

• Łowienie ryb dozwolone jest wyłącznie z 
ważną kartą wędkarską. 

• Kartę wędkarską należy mieć przy sobie 
podczas połowu i okazywać na wezwanie 
inspektora rybołówstwa.

• Ryby można zabierać wyłącznie na użytek 
prywatny i nie można ich sprzedawać.

• W ciągu jednego dnia łowienia można zabrać 
maksymalnie trzy ryby drapieżne (szczupaki i 
sandacze). 

• Okonie o długości powyżej 35 cm należy wy-
puścić. W ciągu jednego dnia łowienia można 
zabrać maksymalnie pięć okoni.

• Limit wielkości dla szczupaków i sandaczy 
wynosi 45–70 cm (tzn. nie można zabierać 
ryb, które są większe lub mniejsze niż podane 
wymiary).

• Bolenie i węgorze należy bez wyjątku wy-
puszczać po złapaniu.

• Dozwolone jest wyłącznie wędkowanie za po-
mocą wędki, wędki spinningowej lub wędki 
muchowej oraz wędkowanie metodą jigowa-
nia, wędkowanie lodowe oraz wędkowanie 
metodą trollingu. 

• Do łowienia z przynętą członkowie mogą 
używać (1) sieci z przynętą lub (1) sieci z 
tkaniny. Sieć musi być wyraźnie oznakowana 
imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu i 
numerem karty wędkarskiej.

• Przy łowieniu lodowym można używać 
maksymalnie pięciu wędek.

• Przy innych typach wędkowania można 
używać maksymalnie dwóch wędek na jedne-
go wędkarza.

• Karta wędkarska nie obejmuje łowienia 
raków.

• Łowienie ryb jest zakazane we wszystkich 
wodach płynących od 1 kwietnia do 31 maja.

• Łowienie ryb jest zakazane w cieku wodnym 
Väsbyån na całej jego długości.

• Używanie silników benzynowych jest zakaza-
ne na jeziorze Edssjön.
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