Lettiska

MAKŠĶERĒŠANAS
NOTEIKUMI
Noteikumi izstrādāti ar mērķi, lai nodrošinātu ilgtspējīgu zvejniecību arī nākamajām
paaudzēm. Lielās plēsējzivis kā līdaka un
zandarts un mazais asaris palīdz nodrošināt
kārtību balto zivju, piemēram, plaužu un
raudu populācijā. Tās labvēlīgi ietekmē ūdens
ekosistēmu, samazinot eitrofikāciju, kas
šobrīd ir nopietna problēma Stokholmā un
Mēlardālenas apvidū. Iesaistieties un palīdziet
nodrošināt pareizu nozveju šodien un nākotnē:
– atlaidiet atpakaļ zivis, kas nesasniedz vai
pārsniedz noteiktus izmērus,
– ievērojiet maksimālo atļauto nozvejas daudzumu.
Iegādājoties makšķerēšanas karti, jūs veicināt
zvejniecības uzraudzību un pārvaldību, kuras
nolūks ir veicināt zivju krājumu saglabāšanu visā pašvaldībā. Vairāk informācijas par
makšķerēšanas kartes iegādi: www.ifiske.se
Makšķerniekam ir pienākums iepazīties ar
šīm robežām. Makšķerējot no krasta, jāievēro
publiskās piekļuves noteikumi; tādējādi, skaidri
norādītos privātos zemes īpašumos nedrīkst
iekļūt. Krastmalas makšķerēšanas pārbaudes
regulāri veic komūnas valdes ieceltie zvejas
inspektori. Par noteikumu un Zvejniecības
likuma (1993:787) pārkāpumiem tiks ziņots
policijai, bet zvejniecības un makšķerēšanas
aprīkojumu var konfiscēt, ja uzskata par vajadzīgu.
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Makšķerēšana ir atļauta tikai ar derīgu
makšķerēšanas atļauju.
Makšķerēšanas atļaujai makšķerējot jābūt
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vienmēr līdzi, tā jāuzrāda pēc zvejas inspektora pieprasījuma.
Zivis drīkst iegūt tikai personīgai lietošanai
un nedrīkst pārdot.
Vienā makšķerēšanas dienā drīkst iegūt ne
vairāk kā trīs plēsējzivis (līdakas un zandartus).
Asarus, kuru garums pārsniedz 35 cm, ir jāatbrīvo. Vienā makšķerēšanas dienā drīkst iegūt
ne vairāk kā piecus asarus.
Garuma ierobežojumi līdakām un zandartiem
ir 45-70 cm (t.i., jūs nedrīkstat paturēt tās
zivis, kas ir garākas vai īsākas par šo garumu).
Salates un zuši visi bez izņēmuma jāatlaiž
atpakaļ pēc noķeršanas.
Atļauta makšķerēšana vienīgi ar makšķeri,
spiningu vai mušiņmakšķeri un žibulēšana,
zemledus makšķerēšana un velcēšana.
Zvejošanai ar ēsmu var izmantot vienu tīklu
ar ēsmām vai vienu auduma murdu. Murdiem jābūt skaidri apzīmētiem ar vārdu,
uzvārdu, tālruņa numuru un makšķerēšanas
atļaujas numuru.
Makšķerējot āliņģī, var izmantot ne vairāk kā
piecas makšķeres.
Citos makšķerēšanas veidos viens makšķernieks var izmantot ne vairāk kā divas makšķeres.
Makšķerēšanas atļauja neattiecas uz vēžošanu.
Makšķerēšana ir aizliegta visos tekošajos
ūdeņos no 1. aprīļa līdz 1. maijam.
Makšķerēšana ir aizliegta visā Vesbijas (Väsbyån) upes ūdenstilpē.
Ēdšē ezerā ir aizliegta benzīnmotoru izmantošana.
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