قوانين صيد السمك
القواعد العامة للصيد
يسمح بالصيد في كافة البحيرات إال إذا ذكر غير ذلك.
يجب أن تحمل معك رخصة صيد السمك الخاصة بك في كل مرة تريد الصيد فيها.
يسمح لألطفال دون سن  16عام بصيد بدون دفع رسوم أو شراء رخصة صيد أو حتى بدون مرافق مسؤول عنهم.
في حال وضعت شبكة صيد في المياه أو أي شي أخر للصيد السمك وذهبت إلى البيت يجب عليك وضع إشارة عليها تدل على أنها
تخصك مثل إسمك أو رقم تيلفونك و إال سوف تصادر.
يمنع منعا َ باتا َ الصيد بشباك أو بالخيوط الطويلة التي تحمل سنانيير كبيرة.
في شهر يونيو( الشهر السادس) يحضر صيد سمك اليوس في( يوسنال) و يمنع صيده بالشبكة أو أي وسيلة آ خرى للصيد السمك.
يسمح للشخص الواحد أن يصطاد  4سمكات في اليوم وهذا ينطبق على الذين يمارسون رياضة صيد السمك.
يمنع بيع األسماك التي يتم إصطيادها في أربروا بإستثناء السمك الذي يستخدم كاطعم للصيد.
يمنع الصيد في المياه الجارية بين  1سبتمبر و  31ديسمبر ,هذا المنع ال يشمل منطقة يوسنال.
اللتزام في قواعد الصيد في أربروا تقع على مسؤوليتك الخاصة.
يجب دائما ً النظر إلى اإلرشادات التي توضع على شواطئ البحيرات في حال كان هناك تحديث في قواعد الصيد.
ممارسة الصيد دائما ً سوف تكون على مسؤوليتك الخاصة وتحمل أي مخاطر تنجم عنه.

المسموح صيده
Lillsjön och Stugsjön.

الحد أالدنى للسمك السلمون المرقط المسموح صيده  35سانتي متر و سلمون ألشاد  25سانتي متر.
يسمح للشخص الواحد أن يستخدم كاحد أقصى سنارتين صيد فقط .
ممنوع أن تترك معدات الصيد السمك في الماء دون مراقبة ,أي أن تضع سنارة مع طعم في الماء وتذهب إلى البيت وترجع في اليوم.
التالي ممنوع.
يمنع الصيد من القوارب أو أي طوافات عائمة أو شيء يشبه القوارب.
يحظر صيد السمك في بحيرة ستاغ من تاريخ  10/01للغاية منتصف الشتاء و كذلك من بداية ذوبان جليد البحيرة للغاية أول الصيف.
يحظر صيد السمك في بحيرة ليلس من تاريخ  11/1للغاية منتصف الشتاء و كذلك من بداية ذوبان جليد البحيرة للغاية أول الصيف.
يسمح الصيد للذين يحملون رخصة الصيد المعترف عليها.
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بحيرات أربروا
من لوسنان ومحطة الكهرباء في أربروا للغاية الحدود بأتجاه يارفسوا.
الحد األدنى لحجم سمك اليوس المسموح صيده  50سنتيمتر.
الحد األدنى لحجم سمك السلمون المرقط المسموح صيده  50سنتيمتر.
يمنع صيد السلمون المرقط في فترة  09/16للغاية  12/24في المياه الجارية و  200متر من بداية مصب النهر في لوسنان.
يجوز فقط شبكات صيد السمك التي قياسها على األقل  60مم ( للغاية  120مم).
بأستثناء شبكات الصيد التي تستخدم في صيد السمك الصغير للطعم وقياسها حتى  22مم ( للغاية  44مم).
يمنع منعأ باتا ً صيد سمك اليوس في لوسنان في شهر حزيران ,و يمنع أستخدام الشبكة أو أي أدوات أخرى للصيد سمك اليوس.
يسمح كاحد أقصى  6سنانير صيد للكل صياد.

غلفون
من مخرج بحيرة غلفون حتى مدخل بحيرة أوسباكا الى أمتداد المسافة مع بولنس.
يسمح الصيد فقط بطريقة الطعم الذي يدور بسرعة في المياه أو الطعم الوهمي.
يسمح الصيد فقط خالل الفترة من  1حزيران للغاية  31أغسطس.
الحد أالقصى للصيد يوميا ً سمكة واحدة للشخص فقط.
الحد األدنى لحجم سمك السلمون المرقط  35سنتمتر ،وسمك الهار (جرايلينج) 30سنتمتر.
يجب الحصول على رخصة صيد السمك من مسؤول صيد السمك في أربروا أو مسؤول صيد السمك في بولنس.

جراد البحر ( الجمبري)
يسمح صيد الجمبري في كافة بحيرات أربروا ما عدا المنطقة من لوسنان أنغانس الى ستورون سناتين.
للصيد الجمبري يجب أن على كل شخص أن يصدر رخصة صيد يوميا أو سنويا أو أن يكون يحمل رخصة صيد السمك.
من أنغا مصب النهر في لوسنان حتى ستورون في سناتين,في هذه المنطقة تحديداً ممنوع إطالقا ً صيد جراد البحر ( الجمبري )
إلى سنة .2020
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