Przepisy dotyczące połowów ryb w okręgu Äskestock.
Przepisy ogólne
Na Morzu Bałtyckim, amatorski połów ryb za pomocą sprzętu wędkarskiego odbywa się swobodnie
(nie wymaga opłat). Połów ryb powinien być prowadzony w sposób odpowiedzialny, tak by w
możliwie najszerszy sposób przyczyniać się do utrzymania lub poprawy obecnego stanu równowagi
między gatunkami. Obowiązkiem wędkującego jest zapoznanie się z aktualnymi ogólnymi i
miejscowymi przepisami połowu ryb.
Można je znaleźć tutaj: https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/privat/jakt-och-fiske/fiske.html.
UWAGA: Odrębne przepisy dotyczą połowu szczupaków - patrz punkt 9
Regulamin dla okręgu wędkarskiego Äskestock
1. Połowy ryb dozwolone są wyłącznie na własne potrzeby, a nie na sprzedaż.
2. Wędkowanie za pomocą stałego sprzętu może być wykonywane tylko przez stałych
mieszkańców (właściciela domu z rodziną).
3. Wędkarze zobowiązani są do takiego prowadzenia swoich połowów, aby nie zakłócać spokoju
w otoczeniu.
4. Łowienie i czyszczenie ryb w okolicy kąpielisk jest zabronione.
5. Łowienie (dotyczy wyłącznie stałych mieszkańców) może odbywać się również przy użyciu:
angeldonu (wędki podlodowej na szczupaka), sieci, sznura wędkarskiego i żaków.
Trolling jest dozwolony - ale nie przy użyciu silnika.
Sieć: maksymalnie 60 metrów na gospodarstwo domowe.
Sznur: maksymalnie 50 haczyków na gospodarstwo domowe.
UWAGA! Połowy węgorzy są zabronione przez prawo!
Od 15 maja do 31 sierpnia, sieci i sznury nie mogą być zarzucane przed godziną 18:00 i muszą
być zebrane do godziny 10:00 następnego dnia.
6. Wyposażony sprzęt musi być zaopatrzony w nazwisko właściciela lub numer działki, numer
telefonu komórkowego i widoczne oznaczenia na obu końcach.
7. Zabrania się wyrzucania i pozostawiania na plaży lub w wodzie uszkodzonego sprzętu.
8. Należy ściśle trzymać się limitów połowu.
9. Uwaga przepisy dotyczące połowu szczupaków można znaleźć
tutaj: https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/sport--och-fritidsfiske/fiskeregler/regleroch-information-till-skydd-av-arter/gadda---minimimatt-fredningstid-ochfangstbegransningar-i-ostersjon.html.
Krótkie podsumowanie krajowych przepisów dotyczących szczupaka:
1. Wymiar minimalny to 40 cm, a maksymalny to 75 cm (od pyska do końca płetwy ogonowej).
2. Można zatrzymać maksymalnie 3 szczupaki na jednego łowiącego na dzień.
3. UWAGA: wszystkie złowione ryby poniżej/powyżej minimalnej/maksymalnej długości
muszą zostać natychmiast wypuszczone z powrotem do wody. Obowiązuje to niezależnie od
tego, czy ryba jest żywa czy martwa.
Postanowienia i przepisy połowów przyjęte przez roczne Walne Zgromadzenie Okręgu Äskestock
10 lipca 1993. Aktualizowane przez Zarząd 2018-06-14.

