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KALASTUSSÄÄNNÖT SYLTEFJORDELVEN KAUDELLA 2020 
 
KALASTUSLUPA EI OLE VOIMASSA ILMAN: 
1. Desinfiointitodistusta jokaiselta kalastajalta. 
2. Voimassaolevaa henkilöllisyystodistusta. 
3. Suoritettua kalastonhoitomaksua. 
4. Kalastuslupa, desinfiointitodistus, henkilöllisyystodistus ja todistus kalastonhoitomaksusta on oltava esitettävissä. 
5. Ulkopaikkakuntalaisten on desinfioitava kalastusvälineensä Båtsfjordissa. 
6. Paikkakuntalaisten on desinfioitava kalastusvälineensä uudelleen kalastettuaan muissa joissa. 
 
VYÖHYKEJAKO JOESSA 
- 1. vyöhyke: Mereltä tiesyvänteelle 
- 2. vyöhyke: Tiesyvänteeltä Laksnesiin 
- 3. vyöhyke: Laksnesistä Ordoon 
- 4. vyöhyke: Ordovannet 
 
SAALIN ILMOITTAMINEN 
1. Jokainen kalastaja on lain mukaan velvollinen ilmoittamaan saaliinsa. 
2. Ilmoitus on tehtävä myös, jos ei ole saanut saalista. 
3. Kausilupalaisten on tehtävä ilmoitus ennen 10. heinäkuuta vaikka ei olisi saanut saalista. 
4. Uutta lupaa ei myydä kalastajalle, joka on jättänyt ilmoituksen tekemättä. 
5. Ilmoitus tehdään aina Scanaturalle. 
6. Kausilupalaiselle ei myydä uutta kausilupaa, jos ilmoitusta ei ole tehty ennen 1. lokakuuta. 
7. Kalastajan on ajantasaisesti merkittävä kaiken saaliinsa luvan kääntöpuolelle. 
8. Saaliin kirjaamisessa on noudatettava vyöhykejakoa. 
 
KALASTUSAJAT JA SAALISKIINTIÖT 
1. Kalastuskausi alkaa 1. kesäkuuta ja päättyy 31. elokuuta. 
2. Kalastusvuorokausi alkaa klo 18.00 ja päättyy klo 17.59. 
3. Joessa on rauhoitusaika yöllä klo 01.00-06.00. 
4. Kausikohtainen kiintiö on 20 lohta per kalastaja. 
5. Vuorokausikohtainen kiintiö on kaksi lohta ja viikkokohtainen kiintiö viisi lohta per kalastaja. 
6. Kalastaminen on kokonaan kiellettyä vuosikiintiön tultua täyteen. 
7. Catch and release -kalastuksessa on käytettävä väkäsetöntä koukkua. 
8. Takaisin vesistöön vapautettu kala on myös rekisteröitävä. 
9. Kalastusaikoja ja -välineitä koskeviä sääntöjä voidaan kauden aikana muuttaa yksittäisten syvänteiden osalta. 
 
KALASTUSVÄLINEET 
1. Ainoat sallitut kalastusmuodot ovat perhokalastus ja mato-onkikalastus. 
2. Mato-onkikalastus on sallittu 1. elokuuta saakka. 
3. Painon käyttäminen on sallittu 30. kesäkuuta asti vyöhykkeillä 1 ja 2 sekä 23. kesäkuuta asti vyöhykkeellä 3. 
4. Suurin sallittu koukku on kolmihaarakoukuissa koko 8, kaksihaarakoukuissa koko 6 ja yksihaarakoukuissa 2. 
5. Vapakohtainen koukunkärkien sallittu enimmäismäärä on kolme. 
 
KALASTUSMENETELMÄT 
1. Kalastuksessa ei saa käyttää koukkaamista. 
2. Kalastamisen on oltava liikkuvaa. Kalastus aloitetaan syvänteen yläpäästä ja edetään myötävirtaan. 
3. Kalastusvälineissä ei saa käyttää houkutusmausteita tai -hajusteita. 
4. VASTAVIRTAAN KALASTAMINEN UPPO- JA PUTKIPERHOLLA ON KIELLETTY. 
5. MERIRAUTU ON KOKONAAN RAUHOITETTU JA ON VAPAUTETTAVA TAKAISIN VESISTÖÖN. 
6. Kiduksistaan rokastettu kala on vapautettava takaisin vesistöön. 
 
SEURAAVAT SYVÄNTEET ON RAUHOITETTU KOKO KAUDEN AJAN 
Tanadalsdammene ja Gråsonen 
 
- kalastusluvan ostamalla hyväksyt vesistökohtaiset kalastussäännöt 
- sääntöjen rikkominen voi johtaa kalastuskieltoon myös seuraavaksi kaudeksi 
- kaikkia kehotetaan ottamaan suomunäytteet, jotka toimitetaan luvanostopaikaan tai jokivahdille 
- telttaa ei saa pystyttää 150 metriä lähemmäksi asutuksesta (mökkejä) eikä telttailusta saa aiheutua häiriötä asukkaille 
- kalastuslupa ei ole voimassa, jos on ostanut vääränlajisen luvan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


