Pescuitul în Baden-Württemberg
Federaţia asociaţiilor de pescuit din Baden-Württemberg
asociaţie recunoscută conform § 67 din Legea pentru protecţia naturii pentru BadenWürttemberg

O informaţie a Federaţiei pescarilor din Baden-Württemberg, asociaţie înregistrată
(Landesfischereiverband Baden-Württemberg e.V.)
În Germania, pescuitul este strict reglementat, la fel şi în landul Baden-Württemberg. Persoanele
care doresc să pescuiască trebuie să respecte reglementările legale din landul respectiv şi să se afle în
posesia a două documente:
• permisul de pescuit eliberat de stat şi
• permisiunea proprietarului sau a arendaşului dreptului de pescuit.
Permisul de pescuit (legitimaţie cu fotografie) îl obţineţi de la autoritatea dumneavoastră comunală,
dacă luaţi parte la un curs de pregătire autorizat care cuprinde 30 de ore obligatorii şi sunteţi
declarat admis la examenul de stat de pescar.
Cursurile de pregătire cu examenul corespunzător se organizează primăvara şi toamna. Când şi unde
au loc acestea, aflaţi de la asociaţiile de pescari sau pe website-ul Federaţiei de pescuit
http://www.lfvbw.de, la rubrica "Der Weg zum Angeln" (Calea de urmat pentru a deveni pescar).
Examenul de pescar trebuie susţinut în landul în care aveţi primul domiciliu. Permisul de pescar emis
de landul Baden-Württemberg este recunoscut de regulă în toată Germania.
Persoanele fără domiciliu în Germania pot dobândi în landul Baden-Württemberg un permis de
pescar pe o durată de patru săptămâni. Informaţii obţineţi de la autorităţile comunale pe teritoriul
cărora doriţi să pescuiţi. Autorizaţia care vă permite să pescuiţi poate fi obţinută de la asociaţiile de
pescari, de la autorităţile comunale locale sau de la magazinele cu articole pentru pescari.
Poliţia, inspectorii piscicoli şi deţinătorii drepturilor de pescuit sunt autorizaţi să îi controleze pe
pescari. Persoanele găsite la pescuit fără actele regulamentare sau care nu respectă prevederile
permisului de pescuit sau ale autorizaţiei riscă o amendă sau o pedeapsă penală pentru braconaj în
domeniul pescuitului.
Pentru informaţii suplimentare vă stă cu plăcere la dispoziţie Federaţia pescarilor
"Landesfischereiverband BW e.V.". Cei care respectă regulile sunt oaspeţi bineveniţi în apele noastre.
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