Paikalliset kalastussäännöt Saltdalselvalle ja sen sivujoille
Lohi:
Meritaimen:
Merirautu:

15.07 – 31.08 koko joessa.
15.07 – 14.09 koko joessa.
15.07 – 31.08 koko joessa.

Kalastusvuorokausi alkaa klo 00.00 ja loppuu 23.59.
Matalan veden aikaan tai jos kala on noussut heikosti jokeen, voidaan harkita koko joen tai
joen osan kalastuskieltoa. Ostettuja kalastuslupia ei hyvitetä jälkikäteen.

Kiintiöt ja alamitat
Lohi: Vuorokausikiintiö:1 alle 65 cm lohi kalastajaa kohden. Kausikiintiö:3 alle 65 cm lohta
kalastajaa kohden.
Kaikki yli 65 cm lohet tulee vapauttaa. Alamitta 35 cm.
Vapautettujen kalojen kiintiö on maksimissaan 3 kalaa kalastajaa kohden
vuorokaudessa. Tämän jälkeen päivän kalastus tulee lopettaa. Sääntö koskee sekä lohta
että merirautua.
Istutetut kalat:
Varmasti istutuskalaksi todettuja kaloja saa kalastaa kiintiöiden ulkopuolella koko kauden.
Istutuskalan kalastaminen tulee raportoida ennen joelta lähtöä tekstiviestillä +47 990
091551. Istutuskala tulee näyttää ja kalastajaa tullaan tapaamaan kontrollia varten.
Istutuskalaa, jota ei näytetä tai hyväksytä pidätetään kiintiöstä. Vain Saltdal Elveeierlagin
henkilökunta voi määrittää onko kala varmasti istutuskala vai ei. Istutuskala ei kuulu kiintiöön
ja kalastaja saa pitää sen näyttämisen jälkeen. Väärin arvioitu kala (ei istutuskala) tulee viedä
Nordnes Camp & Bygdesenteriin.
Merirautu:Vuorokausikiintiö: 3 merirautua kalastajaa kohden. Kausikiintiö:10 kalastajaa
kohden. Alamitta 35 cm.
Syöttien ja välineiden käyttö
On sallittua kalastaa välineillä, joissa on enintään yksi kolmihaarakoukku. Koukun
maksimikoko rungosta kärkeen on 14mm.
● Matokalastus on sallittu koko joessa. Ympyräkoukun käyttö on pakollista. Katso
erilliset ohjeet ympyräkoukun käyttöön.
● Matokalastuksessa painon maksimikoko on 10 grammaa. 1.9. alkaen painoin käyttö on
kokonaan kielletty.
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Kalastaja saa kalastaa vain yhdellä vavalla kerrallaan. Vapaa ei saa jättää kalastuksen
aikana.
Nostokoukun käyttö ei ole sallittua.
Elektronisten apuvälineiden käyttö kalojen paikallistamiseen ei ole sallittua.
Uppoperhokalastus on kielletty. Käytettäessä perhoa syöttinä tulee heittopainon
muodostua kohosta tai perhon sidontanarusta.
1.9. alkaen uistinpaino ei saa ylittää 20 grammaa.

Muut kalastussäännöt
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Kaikki varusteet, saappaat ja kahluuhousut mukaanlukien, tulee desifioida ennen kuin
saat kalastaa joella tai sivujoilla mikäli varusteita on käytetty jossain muussa
vesistössä. Tämä pätee riippumatta siitä missä varusteita on viimeksi käytetty. Sääntö
koskee myös kanootteja/veneitä tai muita varusteita, joita joella käytetään.
Joella tulee harjoittaa liikkuvaa kalastusta myötävirtaan. Myöhemmin saapuville
kalastajille tulee antaa tilaa ja kalastajat sopivat keskenään mahdollisista odotusajoista
ja etäisyyksistä.
Saalisraportointi tulee suorittaa vuorokauden sisällä. Myös ”ei saalista” tulee
raportoida.
Yli 65 cm lohet, jotka tapetaan vahingoittumisen takia, tulee välittömästi
raportoida tekstiviestillä tai puhelimella +47 990 91551 ennen joelta lähtöä. Kala
tulee näyttää ja palauttaa. Tekstiviestillä tai puhelimessa sovitaan kalastajan
tapaamisesta tai sitten näyttö ja palautus tapahtuu Nordnes Camp & Bygdesenterissä.
Kaikista tapetuista lohista ja merirauduista tulee ottaa suomunäyte. Sama koskee myös
tapettuja istutuslohia. Suomunäytekirjekuoria saa Nordnes Camp & Bygdesenteristä,
desifiointiasemilta tai kääntymällä valvonnan puoleen.
Takaisin jokeen päästettäviä lohia ja merirautuja tulee kohdella niin hyvin kuin
mahdollista, jotta kuolleisuus pysyy mahdollisimman pienenä. Mikäli mahdollista,
kalaa ei tule edes nostaa vedestä. Kalastajan tulee etukäteen perehtyä oikeaan
toimintatapaan tässä tilanteessa.
Kaikilla kalastajilla tulee olla käytössään pitkänokkainen tanko koukkujen irroitusta
varten.
Mikäli väärinkäytöksiä havaitaan, tulee niistä ilmoittaa valvonnalle.
Kalastajat sitoutuvat olemaan Saltdal Elveeierlagin valvonnan alaisena
kalastussääntöjen ja kalastamisen suhteen.
Sääntöjen rikkomisesta voi seurata kalastusoikeuden menettäminen.

Kyttyrälohet pitää tappaa ja poistaa joesta. Ei rajoituksia.

Kysymykset ja tiedustelut voi osoittaa joen valvonnalle tai Saltdal Elveeierlagin johtajalle.
Autamme mielellämme! Ota rohkeasti yhteyttä jos sinulla on kysyttävää tai mielipiteitä.
Yhteystiedot:
Valvontapuhelin.

puh 481 55522

Valvontajohtaja, Kyrre Næstby

puh 918 04189

Johtaja Saltdal Elveeierlag, Roger Ingvaldsen

puh 990 91551

