Wędkarstwo morskie
w Norwegii
REGULAMIN DLA PRZYJEZDNYCH Z ZAGRANICY

Regulamin dla przyjezdnych
z zagranicy

Zarejestrowane łowiska mają obowiązek zgłaszać wielkość połowu organom
ds. rybołówstwa. Udokumentować należy każdą wyprawę wędkarską i
wszystkie schwytane ryby – zarówno złowione, jak i wypuszczone
– następujących gatunków:

W wodzie morskiej ryby można łowić
w Norwegii nieodpłatnie.
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Obowiązuje przy tym szereg przepisów:
• Używaj wyłącznie sprzętu ręcznego.
• Nie odławiaj gatunków chronionych.
Ochrona całoroczna:
koleń pospolity, rekin olbrzymi, lamna śledziowa, molwa niebieska, homar,
tuńczyk pospolity, żarłacz jedwabisty, węgorz, wargaczowate
Ochrona sezonowa
(zob. w serwisie www.fdir.no lub zapytaj swojego gospodarza):
halibut czarny, halibut atlantycki, taszowate, karmazyn
• Stosuj się do przepisów o minimalnej długości ryby.
• Zabrania się sprzedaży złowionych ryb.
• Podczas wędkowania nie zbliżaj się do gospodarstw rybnych na mniej niż 100 metrów.
• Z Norwegii nie wolno Ci wywieźć więcej niż 10 kg ryb bądź przetworów
rybnych. Jeśli wędkowałeś/-łaś na zarejestrowanym łowisku, możesz wywieźć
maksymalnie 20 kg ryb bądź przetworów rybnych. Do ewentualnego
wywiezienia kolejnych 20 kilogramów musisz odczekać 7 dni.
• Więcej informacji na ten temat zob. na stronie
http://www.fiskeridir.no/English/Recreational-fishing.

Szanuj przyrodę – nie śmieć. Zawsze noś kamizelkę ratunkową i zważaj na
pogodę – może się ona zmienić w krótkim czasie.

Długości minimalne dla wybranych innych gatunków:
Gatunek

Długość minimalna
na północ od 62°N

Długość minimalna
na południe od 62°N

plamiak
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przegrzebek
zwyczajny
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10 cm

10 cm

Makrela nie podlega ograniczeniu długości minimalnej. Pełną
tablicę długości minimalnych znajdziesz w serwisie www.fdir.no.

Życzymy miłego pobytu w Norwegii!
The Directorate of Fisheries – www.fiskeridir.no
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