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KALAPÜÜK REEGLID
Reeglid on loodud jätkusuutliku kalapüügi tagamiseks tulevastele põlvedele. Suured
röövkalad nagu haug ja koha, samuti väiksemad ahvenad, aitavad hoida valgete kalade
särje ja latika varusid kontrolli all. See mõjutab positiivselt vee ökosüsteemi vähendades
eutrofeerumist, mis on praegu suureks probleemiks Stockholmis ja Mälardalenis. Osalege ja aidake kaasa heale kalapüügile nüüd ja
tulevikus:
– laske vette tagasi ala- ja ülemõõdulised
kalad
–pidage kinni maksimaalsest lubatud kalapüügi normist
Kui taotlete kalapüügiluba, edendate sellega
nii kalastusjärelevalvet kui kalakaitset, mille
eesmärk on kaasa aidata kalavarude olemasolule kogu kommuunis. Kalapüügiloa ostmise
kohta leiate täiendavat teavet: www.ifiske.se
Kalastaja on kohustatud teadma kalastusalade
piire. Maismaalt kala püüdes kehtib avaliku
juurdepääsu õigus; seega on keelatud siseneda
selgelt eraomandusse kuuluvatele maa-aladele.
Kaldalt kalastamise kontrolli teostavad regulaarselt Maakonna ameti poolt määratud kalastusinspektorid. Regulatsioonide ja Kalastusseaduse
(1993:787) rikkumistest teatatakse politseile ja
kalastusvahendid võidakse konfiskeerida, kui
see loetakse vajalikuks.
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Kalastamine on lubatud ainult kehtiva
kalastusloa alusel.
Kalastusluba tuleb kalastamisel alati kaasas
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kanda ja näidata nõudmisel kalastusinspektorile.
Kala võib püüda ainult erakasutuseks ja seda
ei ole lubatud müüa.
Igal kalastuspäeval võib püüda maksimaalselt
kuni kolm röövkala (haug ja koha).
Üle 35 cm ahvenad tuleb tagasi vette lasta.
Igal kalastuspäeval võib püüda välja kuni viis
ahvenat.
Haugi ja koha piirsuurused on 45–70 cm (st
neist suurustest väiksemaid ja suuremaid kalu
ei tohi välja püüda).
Tõugjas ja angerjas tuleb pärast kinnipüüdmist eranditult tagasi vette lasta.
Lubatud on ainult õngeridva või spinninguga
õngitsemine, vertikaalne landipüük, talipüük
ja landi järelvedamine.
Söödaga püüdmisel võivad liikmed kasutada
(1) söödavõrku või (1) kangast hoidevõrku.
Hoidevõrgud peavad olema selgelt märgistatud nime, telefoninumbri ja kalastusloa
numbriga.
Talipüügil võib kasutada kuni viite sikutit.
Muud tüüpi kalastamise korral võib ühe õngitseja kohta olla kuni 2 õngeritva.
Kalastusluba ei hõlma vähipüüki.
Kalastamine on keelatud kõikidel veekogudel
alates 1. aprillist kuni 31. maini.
Kalastamine on keelatud Väsbyåni vooluveekogul kogu selle ulatuses.
Edssjöni järvel keelatud kasutada bensiinimootoreid.
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