Rumänska

REGULI DE PESCUIT
Regulamentul are ca scop sprijinirea pescuitului sustenabil pentru generațiile viitoare.
Peștii răpitori mari, precum știuca și șalăul,
dar și bibani mai mici, ajută la păstrarea în
limitele normale a populației de pește alb
precum babușca și plătica. Acest lucru produce efecte benefice asupra ecosistemului acvatic prin reducerea eutrofizării, o problemă
majoră în momentul de față în Stockholm și
în regiunea Mälardalen. Puteți contribui atât
astăzi cât și pe viitor la conservarea pescuitului prin:
– punerea în libertate a peștilor prea mici sau
prea mari
– respectarea contingentului de pește
Prin achiziționarea unei licențe de pescuit,
contribuiți atât la monitorizarea cât și la conservarea peștilor, fapt care promovează stocurile de pește în întreaga localitate. Pentru mai
multe informații despre achiziționarea unei
licențe de pescuit, vizitați pagina de internet:
www.ifiske.se
Este responsabilitatea pescarului să cunoască
aceste limite. În timpul pescuitului de pe uscat
se aplică dreptul la acces public; astfel nu se
va face accesul în zonele private. Inspectorii
pentru pescuit aprobați de către Comitetul
Districtual efectuează constant inspecții de
pescuit pe coastă. Încălcările regulamentelor sau
a Ordonanței pentru pescării (1993:787) se vor
raporta la poliție, iar echipamentul de pescuit se
va confisca dacă este necesar.
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Peștele se poate păstra doar pentru scop privat
și nu se poate vinde.
Într-o singură zi de pescuit se pot lua maxim
trei pești de vânătoare (știucă sau șalău).
Bibanii de peste 35 cm se vor elibera. Într-o
singură zi de pescuit se pot lua maxim cinci
bibani.
Limitele de mărime pentru știucă și șalău sunt
de 45-70 cm (i.e. nu puteți păstra peștii mai
mari sau mai mici de aceste dimensiuni)
Avatul și țiparul se vor elibera fără nicio
excepție.
Este permis doar pescuitul folosind cozi de
undiță, mulinete sau mulinete cu muscă,
jigging, pescuit la copcă și pescuit la trenă.
În cazul pescuitului cu momeală, membrii
pot folosi (1) un minciog sau (1) un juvelnic.
Juvelnicul trebuie să se marcheze cu numele,
numărul de telefon și numărul autorizației de
pescuit.
În timpul pescuitului la copcă se pot folosi
maxim cinci undițe.
Pentru alte tipuri de pescuit se pot folosi maxim două undițe pe pescar.
Autorizația de pescuit nu include și pescuitul
de raci.
Pescuitul este interzis în toate apele curgătoare între 1 aprilie și 31 mai.
Pescuitul este interzis în totalitate în canalul
de curgere Väsbyån
Folosirea motoarelor pe petrol este interzisă
pe (lacul) Edssjön.

Pescuitul este permis având doar o autorizație de pescuit valabilă.
Autorizația de pescuit trebuie avută la
îndemână mereu în timpul pescuitului sau
când se solicită prezentarea acesteia de către
inspectorul de pescuit.

upplandsvasby.se •

08-590 970 00

