KALASTUS- JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KVALSUNDJOEN VESISTÖLLE
KALASTUSKORTTI, DESINFIOINTI, LUVAT YM.
Kalastuskortin hankkimisen edellytyksenä on desinfiointivaatimusten täyttäminen huolellisesti
(Gyrodactlus Salaris):
Kalastajalla on kalastuskorttia ostaessaan oltava voimassa oleva desinfiointitodistus. Yhdistyksen
hyväksymät desinfointiasemat on Skaidissa, Lakselvissä ja Børselvissä. Hetken kuluttua myös Kvalsund.
Kalastusvälineet ja muut tartuntatauteja mahdollisesti kantavat välineet, joita käytetään maakunnan rajojen ulkopuolella ja/tai vesistössä,
jossa tartuntatauteja tiedetään olevan, on desinfioitava. Desinfiointi on tehtävä aina, kun on epäilys tartuntatautivaarasta.
Kalastusvälineet ja muut tartuntatauteja kantavat välineet on aina kuivattava ennen kuin niitä käytetään toisessa vesistössä.
Kalastamisen edellytyksenä on aina, että kalastajalla on mukanaan kalastuskortti, suoritettu kalastusmaksu, henkilöllisyystodistus
ja todistus varusteiden riittävästä desinfioinnista.
Onkijat täytyy tuoda: Voimassa kalastuskortti, kalastusluvan, todistaa henkilöllisyytensä ja desinfiointi todistuksen asetusten
mukaisesti. Tämä ja pyydyksiä käytössä ja saaliit on esitettävä pyynnöstä velvollisuus tai kuulumista yli 18 vuotta.
Asiakirjat on oltava aina mukana kalastusta harjoitettaessa ja ne on pyydettäessä esitettävä kalastusvahdille tai yhdistyksen 18 vuotta
täyttäneelle jäsenelle. Kalastus korttia ei saa lainata, myydä tai muutoin siirtää toiselle. Alle 18-vuotiaat eivät tarvitse kalastuskorttia.
Kvalsund Urheilukalastus Yhdistys voi keskeyttää kalastus kokonaan tai osittain Kvalsundin vesistössä matalasta anadromisten kala joen
tai kun olosuhteet edellyttää tällaista. alhainen vedenkorkeus / virtaus.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS ostamiseen päivä ja viikoittain kulkee: Sitä ei voi ostaa enemmän kuin kaksi päivää lyhyt tai yksi viikko lyhyen
aikaa. Uusi päivä / viikoittain kulkee voi ostaa vain, kun tehokas päivämäärät molempina päivinä kortteja tai viikoittain kausikortti on päättynyt
ja saalis raportti toimitetaan. Jos juuri ostanut päivää vaille niin must voimassaolon tämä on vanhentunut ja saalisilmoitus edellyttäen,
sitten jos haluat ostaa Weekcard. Jos olet ostanut itsellesi päivää vaille samasta aloituspäivä kussakin vyöhykkeiden voi vielä kalastaa
enintään 2 lohi pr. päivää. Bag-limit sääntöä sovelletaan pr. päivä ja seurata kalastaja.

KALASTUSALUEET:
Kvalsundjoki (Kvalsundelva) on jaettu kahteen kalastusvyöhykkeeseen. Vyöhykkeet on merkitty karttaan ja tauluihin.
Kalastuskortti on hankittava sille vyöhykkeelle, jossa kalastusta harjoitetaan.

KALASTUSAJAT VYÖHYKKEILLE 1 JA 2:
lohi:
alkaen 1. kesäkuuta klo 00:00 31. elokuuta klo 23:59 saakka
meritaimen:
alkaen 1. kesäkuuta klo 00:00 14. syyskuuta klo 23:59 saakka
Kalastusvuorokausi on 24 tuntia. Se alkaa klo 18:00 ja päättyy klo 17:59.

KALOJEN PÄÄSTÄMINEN TAKAISIN VETEEN:
Talvikkoa eli makeaan veteen talvehtimaan jäännyttä lohea on kohdeltava varoen ja päästettävä välittömästi takaisin veteen.
Kala on raportoitava vapautetuksi.
Alle 35 cm pitkää lohta on käsiteltävä varoen ja se on päästettävä välittömästi takaisin veteen. Kala on raportoitava vapautetuksi.
Merirautu on rauhoitettu. Kaikkia merirautuja on käsiteltävä varoen ja ne on päästettävä välittömästi takaisin veteen. Kalat on raportoitava
vapautetuksi. Sääntö ei koske kyttyrälohta eikä kasvatettua lohta. Ne on pyydettävä vedestä ja tapettava. Kalat raportoidaan tapetuiksi.

KALASTUSRAJOITUKSET
Maks. 2 lohta / vrk / kalastaja. Kalastusvuorokausi päättyy, kun 2 lohea on otettu vedestä.
Maks. 10 lohta / kausi / kalastaja. (Ei koske vapaaksi päästettyjä lohia, kasvatuslohia eikä kyttyrälohta).
Jälkeen 31. heinäkuuta kaikki naisten lohi suurempi kuin 3 kg / 68 cm käsiteltävä varovasti ja heti laittaa takaisin jokeen.

RAUHOITUSVYÖHYKKEET: Neverfjordelva, Korselva, Tverrelva
Neverfjordjoki (Neverfjordelva) ja Kors-joki (Korselva) on rauhoitettu kaikesta kalastuksesta.
(vrt. Kalastusaika-asetus Forskrift om fisketider for laksefiske i vassdrag fastsatt av Klima og miljødepartementet. Forskrift 2012-05-10-438.)
Neverfjord-joki kulkee Korselv-sillalta (Korselvbrua) Tverr-joelle (Tverrelva). Tverr-joki Korsjoelta Kors-putoukselle (Korsfossen) on
rauhoitettu kaikesta kalastuksesta, koska se on tärkeä kutualue. Kalastuskortin mukana tulee kartta. Kaikki kalastajat ovat velvollisia
tutustumaan karttaan. Rahoitusalueet on merkitty myös kyltein.

SAALIISTA ILMOITTAMINEN
Joka on pyytänyt anadromisen kalan (lohi, meritaimen, merirautu) on velvollinen ilmoittamaan saaliista. Vapaaksi päästetystä kalasta on
ilmoitettava samalla tavalla lisättynä merkinnällä vapaaksi päästämisestä.
Saalisrapotti on toimitettava jatkuvasti. Kausikortin haltijan on toimitettava raportti vähintään joka 14. päivä.
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KALASTUS- JA VÄLINESÄÄNNÖT VYÖHYKKEELLÄ 1
2 Kalastusvuorokausi on käytettävä kokonaan ennen kuin seuraavan vuorokauden voi ostaa. Kalastus on sallittu vain vapaa käyttäen.
Rokastus on kielletty.
Enintään 3 koukkua on sallittua käyttää samanaikaisesti (yksi triplakoukku tai nk. ankkurikoukku lasketaan kolmeksi koukuksi).
Kalastusvälineitä ei saa jättää ilman valvontaa kalastuksen aikana. Kalastus katkaravuilla on kielletty. Kiellettyä on myös kalastaminen
veneestä, sillalta tai siltaulokkeelta. Kaikki kasvatuslohet ja kyttyrälohet on otettava pois joesta ja tapettava. Liikkuvaa kalastusta on
harjoitettava. Jokaisen, joka ottaa kalan vedestä, on siirryttävä jonon viimeiseksi ryhtyessään jälleen kalastamaan.
On huomioitava, että ruskea naaraslohi on päästettävä erityisen varovasti takaisin veteen.
Jälkeen 31. heinäkuuta kaikki naisten lohi suurempi kuin 3 kg / 68 cm käsiteltävä varovasti ja heti laittaa takaisin jokeen.
Aikavälillä 1. kesäkuuta klo 00:00 – 31. elokuuta klo 23:59 on sallittua kalastaa perholla, elävällä ja keinotekoisella madolla
onkipainon kanssa, vieheellä, lippauistimella, vaappu-uistimella yhdellä koukulla, pinta- tai uppoperholla, maksimi yksi onki.
Aikavälillä 1. syyskuuta klo 00:00 – 14. syyskuuta klo 23:59 saa pyydystää vain meritaimenta ja vain edellä mainituilla välineillä.

KALASTUS- JA VÄLINESÄÄNNÖT VYÖHYKKEELLÄ 2
Kalastus on sallittua vain ongella. Rokastus on kielletty.
Samanaikaisesti on sallittua käyttää enintään 3 koukkua (yksi triplakoukku tai nk. ankkurikoukku lasketaan kolmeksi koukuksi).

HUOM!
Vyöhykkeellä 2 ei saa käyttää viehettä, lippauistinta tai vaappu-uistinta.
Kalastusvälineitä ei saa jättää ilman valvontaa kalastuksen aikana. Kalastus katkaravuilla on kielletty. Kiellettyä on myös kalastaminen
veneestä, sillalta tai siltaulokkeelta. Kaikki kasvatuslohet ja kyttyrälohet on otettava pois joesta ja tapettava.
Liikkuvaa kalastusta on harjoitettava. Jokaisen, joka ottaa kalan vedestä, on siirryttävä jonon
viimeiseksi ryhtyessään jälleen kalastamaan.
On huomioitava, että ruskea naaraslohi on päästettävä erityisen varovasti takaisin veteen.
Jälkeen 31. heinäkuuta kaikki naisten lohi suurempi kuin 3 kg / 68 cm käsiteltävä varovasti ja heti laittaa takaisin jokeen.
Aikavälillä 1. kesäkuuta klo 00:00 – 9. heinäkuuta klo 23:59 on sallittua kalastaa perholla, elävällä ja keinotekoisella madolla
onkipainon kanssa, yhdellä ankkurikoukulla, pinta- tai uppoperholla, maksimi yksi onki.
Aikavälillä 10. heinäkuuta klo 00:00 – 9. elokuuta klo 23:59 on sallittua kalastaa perholla ja madolla ILMAN onkipainoa, yhdellä
ankkurikoukulla, uppo- tai pintaperholla (kelluva malli), maksimi yksi onki.
Aikavälillä 10. elokuuta klo 00:00 – 31. elokuuta klo 23:59 Kalastus elävillä ja keinotekoisilla mailla on kielletty. Lentokoneella saa lentää
vain lentokoneella. Sillä on sallittua käyttää kelluvia viivoja tai heiluttaa ylös heittopainona, maksimi yksi onki.
Aikavälillä 1. syyskuuta klo 00:00 – 14. syyskuuta klo 23:59 Meritaimenen saa vain kalastaa. Lohen kalastus on kielletty.
Kalastus elävillä ja keinotekoisilla mailla on kielletty. Lentokoneella saa lentää vain lentokoneella. Sillä on sallittua käyttää kelluvia
viivoja tai heiluttaa ylös heittopainona, maksimi yksi onki.

SEURAAMUKSET SÄÄNTÖRIKKOMUKSESTA:
Kalastussääntöjen tai aikarajoitusten rikkomisesta seuraa, että kalastaja voidaan osoittaa poistumaan joelta kuluvan ja tulevan
kalastuskauden ajaksi.
Vakavasta rikkomuksesta tehdään rikosilmoitus poliisille ja kalastaja ohjataan poistumaan poistumaan joelta.
Vakavia rikkomuksia ovat kalastaminen rauhoitetuilla alueilla, kalastusaikojen noudattamatta jättäminen, nuottakalastus tai
muiden vastaavien kiellettyjen menetelmien käyttäminen.
Kalastuskielto voidaan määrätä useiden kausien pituiseksi.

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUONNOSSA:
Jokaisella on velvollisuus huolellisuutta suorittaessaan toimia, jotka voivat johtaa tulipaloon: Jokainen on velvollinen perehtyä ja noudattaa
vallitsevan bålregler määräytyy Norja hallitus.
Kvalsund kunta voi olla omat bålregler ja jokainen on velvollinen tutkimaan, jos tällainen on olemassa, ja myös seurata tällaisia sääntöjä.
Kaikki joen käyttäjät ovat velvollisia pitämään joen ympäristöineen siistinä. Roskia ei saa heittää ympäristöön vaan ne on otettava mukaan
joelta poistuttaessa. Elävien kalojen siirtäminen vesistöistä toiseen on kielletty. Sama koskee myös veden siirtämistä.
Kalojen perkaaminen veden äärellä ei ole suotavaa tartuntavaaran, yleisen järjestyksen ja viihtyvyyden vuoksi.
Tee ilmoitus ympäristövaltuutetulle jos havaitset tahallista roskaamista.

KALASTUSKORTIN PALAUTTAMINEN SESONGIN PÄÄTTYESSÄ
Kaikki kalastuskortit on palautettava yhdistykselle luovuttamalla tai lähettämällä saalisraportin kera viimeistään 25. syyskuuta.
Jos kirjeellä on tätä päivää myöhäisempi postileima, katsotaan kortin ja raportin palautuksen tapahtuneen liian myöhään.
Velvollisuuden täyttämättä jättämisestä seuraa kalastusoikeuden menetys seuraavana kalastuskautena.

Kvalsundin urheilukalastusseura
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