
ግፋ ዓሳ 
ኣብ ሽወደን



ኵሉ ግፋ ዓሳ ዋንኡ ኣለዎ። 
ኣብ ሽወደን ኵሉ ማያት ግፋ ዓሳ ዋንኡ ኣሎዎ፤ ስለዚ 
ዓሳ ንምግፋፍ ካብ ወነንቱ ግድን ፍቓድ የድሊ።

ኣብቶም ዚበዝሑ ማያት ዓሳ ክትገፍፍ ዘኽእለካ ናይ 
ግፋ ካርድ ምግዛእ ይከኣል'ዩ። ኣበይ ክትገፍፍ ከም 
ዚፍቀደካን ናይ ግፋ ካርድ ኣበይ ክትገዝእ ከም ትኽ
እልን ክትፈልጡ እንተ ደሊኹም ምስ ቤ/ጽ ቱሪዝም 
(Turistbyrån) ሕተቱ።

ብዘይ ፍቓድ (ናይ ግፋ ካርድ) ዓሳ ምግፋፍ ኣብ ማእሰ
ርቲ ኬብጽሕ ዚኽእል ገበን'ዩ።

ሰብ ኣብቲ ናይ ግፋ ካርድ ዚገዝኣሉ ዘሎ ማያት 
ሕግታት ግፋ ዓሳ እንተ ጥሒሱ፡ ነቲ ዋና ግፋ ናይ 
ቍጽጽር ሞልታ ኪኸፍል ኪግደድ ይኽእል'ዩ።

ቤ/ጽ ቱሪዝም፡ ግፋ ኣበይ ከም 
ዚፍቀድን ናይ ግፋ ካርድ ኣበይ 
ከም ዚግዛእን ኪሕግዘካ ይኽእ
ል'ዩ። ኣብቶም ብናጻ ግፋ ዚግበ
ረሎም ቦታታት ኣየኖት ሕግታት 
ግፋ ዓሳ ከም ዘለዉ ኣብ ምሕ
ባር'ውን ብተወሳኺ ኪሕግዘካ 
ይኽእል'ዩ።



መሳርሒ ኢድ
መሳርሒ ኢድ ኪበሃል ከሎ፡ ግፋ ዓሳ ብሓደ (1)  
መቚለብ ዘንጊ ወይ እንተ ዛየደ 10 ዓንቃሪቦ  
ዘሎዎ ፈትሊ ተመሳሳሊ መሳርሒ ማለት'ዩ።

ፍሉይ ካብዚ - ናጻ ግፋ 
ድሕሪ ገማግምን ኣብቶም ሓሙሽተ ዝዓበዩ ቀላያት 
ሽወደን ማለት ቬነርን፡ ቬተርን፡ ሜላረን፡ ያልማረንን 
ኣብ ክፍለሃገር ያምትላንድ ዚርከብ ስቱርሾንን (ካርታ 
ርአ) ግፋ ዓሳ ብመሳርሒ ኢድ ናጻ'ዩ፤ ስለዚ ንኸምዚ 
ዝዓይነቱ ግፋ ዓሳ ናይ ግፋ ካርድ ምግዛእ ኣየድልን።

ይዅንምበር፡ ኪሰዓቡ ዘለዎም ሕግታት ኣለዉ፤ ንኣ
ብነት ነቶም ዓሳ ካብ ማይ ከተውጽኦም ግዝፎም 
ክንደይ ኪበጽሕ ኣለዎ፤ ግፋ ሓደሓደ ዓሌታት ዓሳ 
መዓስን ኣበይን ክልኩል ምዃኑ ዝኣመሰሉ ሕግታት።

ጥሕሰት ናይዞም ሕግታት ናብ ማእሰርቲ ኬብጽሕ 
ዚኽእል ገበን'ዩ። 

ዝተኸልከሉ ኣገባባት ግፋ ዓሳ 
ኣብ ሽወደን፡ ብመስአ፡ ብሃርፑን፡ ብኵናትን ብኻል
ኦት መውግኢ መሳርሕታትን ዚግበር ግፋ ዓሳ ክልኩል
'ዩ። ብዓንቃሪቦ መኒዕካ ግፋ'ውን ክልኩል'ዩ። እቲ ዓሳ 
ባዕሉ ኣብቲ መግፈፊ ዓንቃሪቦ ኣፉ ኬእቱ ኣለዎ።

ብመተኮሲ ብረት፡ ብነታጒ፡ ብመርዝን ኤለክትሪክን 
ምግፋፍ'ውን ክልኩል'ዩ።

ኣብቲ ከባቢ ካልኦት መሳርሕታት ክልኩላት ኪኾኑ 
ይኽእሉ። ስለዚ፡ ኣብቲ እትገፈሉ ቦታ፡ ኣየኖት መሳርሕ
ታት ፍቑዳት ምዃኖም ሓቲትካ ፍለጥ።

ስቱርሾን

መላረን

ያልማረን

ቬተርን

ቬነርን

እተን ሓሙሽተ ዓበይቲ ቀላያት 
ኣብዚኣቶምን ድሕሪ ገማግምን 
ብመሳርሒ ኢድ ዚግበር ግፋ 
ፍቑድ'ዩ።



ጽማቚ 
• ኣብቲ ዓሳ እትገፈሉ ቦታ፡ ኣየኖት ሕግታት ግፋ ዓሳ ከም ዘለዉ ምፍላጥ ናትካ 

ሓላፍነት'ዩ።
• ቤ/ጽ ቱሪዝም ዚበዝሕ እዋን ይፈልጡ'ዮም፤ ርግጸኛ እንተ ዘይኮንካ ተወከሶም።
• ዓሳ ንምግፋፍ ናይ ግፋ ካርድ የድሊ። ኣብቶም ብመሳርሒ ኢድ ዓሳ ናጻ ዚግ

ፈፈሎም፡ ድሕሪ ገማግምን ኣብቶም ሓሙሽተ ዝዓበዩ ቀላያት ሽወደን ማለት 
ቬነርን፡ ቬተርን፡ ሜላረን፡ ያልማረንን ኣብ ክፍለሃገር ያምትላንድ ዚርከብ ስቱር
ሾንን ፍሉይ ሕጊ ኣሎ።

• ዋላ'ኳ ድሕሪ ገማግምን ኣብቶም ሓሙሽተ ዝዓበዩ ቀላያትን ግፋ ዓሳ ናጻ እንተ
ኾነ፡ ኪሰዓቡ ዘሎዎም ሕግታት ግፋ ኣለዉ።

ሓበሬታ ካብ 

Fiskevattenägarna&
Fiskevårdsområdena

ውልቃዊ ውድብ ናይ ማሕበራት ከባቢ ክንክን ግፋ

www.fiskevattenagarna.se www.landsbygdsnatverket.se
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