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Bắt Nghêu

trong phạm vi Công Viên Duyên Hải Cape Liptrap
(từ Point Smythe tới Arch Rock)
2 lít có vỏ hay nửa lít không có vỏ
từ ngày 25 tháng Năm năm 2009

có vỏ

2L hay

không
có vỏ

½L

xin giấy phép

Trình báo trường hợp đánh/bắt thủy sản bất hợp pháp –
gọi số 13 FISH (( 13 3474) bất cứ lúc nào

cấm
sử
dụng
đồ
nghề

BỘ CÔNG NGHIỆP NÔNG LÂM NGƯ SẢN

Giảm mức giới hạn số lượng nghêu được phép bắt trong
phạm vi Công Viên Duyên Hải Cape Liptrap
Tình trạng số lượng nghêu do người đánh/bắt thủy sản giải trí ngày càng tăng cao tại
khu vực Venus Bay dẫn tới biện pháp giảm bớt mức giới hạn số lượng được phép bắt
mỗi ngày.
Mức giới hạn mới về số lượng nghêu mỗi người được phép bắt là 2 lít có vỏ và nửa
lít không có vỏ.
Mức giới hạn mới sẽ được áp dụng tại vùng từ Point Smythe
đến Arch Rock từ ngày 25 tháng Năm năm 2009 trở đi.
Số lượng nghêu nhiều ít thay đổi bất thường và mức giới hạn
mới về số lượng nghêu được bắt giảm thấp hơn trước được
áp dụng nhằm mục đích tạo điều kiện để mọi người đánh/
bắt thủy sản giải trí đều có thể bắt được nghêu tại Venus Bay.
Cơ Quan Hải Sản Victoria nhận biết người đánh/bắt thủy sản
và gia đình thuộc nguồn gốc văn hóa khác nhau thích bắt
nghêu tại Venus Bay để ăn hoặc để làm mồi.
Mức giới hạn giảm bớt này được tổ chức Câu Cá Giải Trí
Tiểu Bang Victoria, VRFish, ủng hộ. Thường dân nào thấy có
người đánh/bắt thủy sản bất hợp pháp nên gọi số 13 FISH
(13 3474) 24/24 để trình báo.

Người đánh/bắt thủy sản phải:
•

có Giấy Phép Câu Cá Giải Trí, trừ khi được miễn, mới được bắt
hay tìm cách bắt nghêu

•

chỉ được bắt nghêu bằng tay hay chân. Không được sử dụng
đồ nghề lớn nhỏ hay bất cứ hình thù nào

•

không bán cá, kể cả nghêu, vì bán thủy sản đánh/bắt được
theo lối giải trí là trái luật.
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