
Syltefjordjoen kalastussäännöt kaudelle 2015 
 

Kalastuskortti ei ole voimassa ilman: 
1. Jokaisella kalastajalla on oltava todistus että kalastusvarusteet on desinfioitu 
2. Voimassaoleva henkilöllisyystodistus 
3. Maksettu Norjan valtion kalastuslupa (fisketrygdavgift) 
4. Kalastajalla on aina oltava mukana Syltefjordjoen kalastuslupakortti (fiskekort), henkilöllisyystodistus, 

Norjan valtion kalastuslupa (fisketrygdavgift), desinfiointi todistus. 
5. Vierailijoiden täytyy desinfioida kalastusvarusteet Syltefjordin kahvilassa. 

 
Kalastuksenraportointi 
1.Jokaisella kalastajalla on lakisääteinen velvollisuus raportoida saalis 
2.Myös kalstus ilman saalista täytyy raportoida 
3.Kalastajat joilla on kausikortti täytyy raportoida 10. heinäkuuta mennessä, koskee myös kalastajia jotka 
eivät ole saaneet kalaa 
4. Kalastajat jotka eivät raportoi eivät saa ostaa uutta kalastuskorttia 
5. Kaikki raportointi tapahtuu Scanatura sivuilla: 
6. Kausikortin ostajat jotka eivät raportoi eivät saa ostaa uutta kausikorttia seuraavalle kaudelle. 
 
Syltefjordjoen ja Ordojärven kalastussäännöt 
1. Kalastusaika 1.kesäkuuta - 31.elokuuta 
2. Kalastusvuorokausi alkaa klo.18:00 ja loppuu klo.17:59 
3. Joki on suljettu kalastukselta yöllä klo.01:00 - klo.06:00 
4. Yhdellä kaudella on lupa kalastaa korkeintaan viisitoista lohta jonka jälkeen kalastus joessa ei ole enään 

sallittu 
5. Vuorokaudessa on sallittu kalastaa korkeintaan kaksi lohta ja kokonaissaalis ei saa ylittää viittä lohta 

viikossa 
6. Kaikkien kalastajien on realiajassa registöitävä kaikki kalastetut ja vapaaksi päästetyt lohet 

kalastuskortin taakse 
7. Joessa on kalastus sallittu vain perholla ja madolla, madolla ja painolla kalastus on kielletty 
8. Heinäkuun 10.päivän jälkeen on kalastus sallittu vain perhosiimalla 
9. Heinäkuun 10. päivän jälkeen kalastus perhoilla joihin on lisätty paino tai putkiperhoilla joissa om 

metallikroppa on kielletty 
10. Kalastus on tapahduttava niin että kala ei vahingoidu 
11. Joessa kalastetaan liikkumalla, syvänteen yläpäästä ja liikutaan virran suuntaan 
12. Kalastustarvikkeissa ei saa käyttää hajuaineita tai orgaanisia uutteita 
13. KALASTUS YLÄ VIRTAAN PUTKIPERHOILLA JA UPPOPERHOILLA ON KIELLETTY 
14. MERITAIMEN ON RAUHOITETTU JA ON LASKETTAVA TAKAISIN JOKEEN 

 
SEURAAVAT SYVÄNTEET OVAT RAUHOITETUT 10.ELOKUUTA JÄ LKEEN 
Sorenskriveren, Hyttedammen, Tanadalsdamene, Trerotholla og Ivarholla 
 
ORDOJÄRVI 
Rauhoitettu alue: Järven ja Syltefjordjoen liittymästä 200 metriä joen ja 200 metriä järven suuntaan.  Muiden 
jokien liittymä kohdat on rauhoitettu 200 metriä järven suuntaan. 
 
Järvikalastus verkolla Ordojärvessä: 
Kalastus verkolla ei ole sallittu kesäkuun 15. päivästä 14. pävään syyskuuta väliselle ajalla, 200 metriä järven ja 
jokien liittymistä välisellä alueella. Lohi ja järvitaimen on laskettava takaisin järveen välittömästi. Verkot on 
laskettava pohjaan ja verkon yläpaula on oltava vähintään 2 metriä vedenpinnan alapuolella. Verkot voivat 
korkeintaan olla 30 metriä pitkät ja 2 metriä korkeat.  Verkkoliina on oltava monofiliä korkeintaan 0,2 
millimetriä vahva ja nyloni sidonta korkeintaan nro.0. Jokaisella kalastajalla on lupa kalastaa korkeintaan 
kolmella verkolla. Suurin sallittu silmäkoko on 21 millimetriä. Kalastus on kiellettyä Kjøsen itäpuolella ja 500 
metriä järveen päin, kohti Trond Ivarsin mökkiä.  
 
• Kalastuskortin ostajat hyväksyvät vesistön Kalastussäännöt. 
• Sääntöjen rikkomisesta voi seurata kalastuskielto myös seuraavaksi vuodeksi. 
• Kaikkia suositellaan ottamaan suomunäyte. Joka viedään kalastusvahdille tai kalastuskorttien myynti 

paikkaan. 
• Telttaa ei voi pystyttää niin lähelle mökkejä tai asuin taloa, että se häiritsee asujien rauhaa. Eikä 

koskaan lähemmäksi kuin 150 metrin päähän mökeistä. 


