Kalastus ja säännöt Ylä-ja Ala Neverfjord Vesi
ja jokien järvien välissä:
Se on vain lupa kalastaa makeanveden kalojen onki 1. helmikuuta 31 päivään elokuuta.
On käyttöä koskevia kieltoja laitteiden sähköinen haku kalaa.
Se ei saa kalastaa verkoilla vesillä.
Kalastuslupani:
Kaikki vuoden iästä 18 on myös maksettava viehekalastusmaksu kalastettaessa aikana 1/06-31/8, vaikka se voi
pyytää vain makean veden kaloja. Syynä on se, että tämä on anadrominen venyttää.

Lohen, meritaimenen ja nieriä on kielletty.
Lohen, meritaimenen ja rautua on käsiteltävä varovasti ja laittaa vettä saalis,
paitsi lohi ja vaaleanpunainen lohi otettava pois vedestä ja tappoi metsästämällä.
HUOM! Ylempi ja alempi Neverfjord vesi ja joen näiden kahden järven sisältyvät anadromous
venytys, siis omia säännöksiä desinfiointia kalastusvälineitä jne.

Kalastusluvat, desinfiointi, valtakirjojen jne.
Joka pitäisi ostaa kalastusluvan on desinfioitava pyydysten (Gyrodactylus salaris):
Kalastajat ovat vastuussa desinfiointiin todistus ennen kalastuksen vesillä alkaa.
Desinfiointi asema olemassa Skaidi, Stabbursdalen, Lakselvin, Børselv.
Hetken kuluttua myös Kvalsundin.
Taklaukset ja muut pestiferous käytetään ulkopuolella läänin rajojen ja / tai joista, joihin se on todistettu, tai
epäillään tarttuva tauti on desinfioitava. Muilta osin aina pyydyksiä ja muita mahdollisia pestiferous on oltava
kuiva ennen kuin sitä käytetään yhdessä muiden vesistöihin.
Jokainen, joka on harjoittaa kalastusta on oltava voimassa oleva kalastuslisenssi, voimassa oleva
kalastuslisenssi, todistaa henkilöllisyytensä, ja todistus tyydyttävä desinfiointi pyydyksiä jne. määräysten
mukaisesti. Jotkut ikäluokat eivät tarvitse kalastuslupa, mutta on kalastettava kantaa iän tunnistaminen. Jotkut
kalastajat mukana on oltava todistus asumisesta. Katso lisätietoja alla.
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.
Kortit, desinfiointi todistukset, henkilöllisyystodistukset on suoritettava aina harjoituksen aikana kalastuksen.
Tämä ja pyydysten käytön ja saaliista on esitettävä pyynnöstä Fisk isännöitsijän tai ammattiliiton jäsenyys yli 18
vuotta.
Lupia ei saa lainata, myydä tai siirtää muille. Alle 18-vuotiaille ei tarvitse maksaa tätä maksua. Kalastus
sääntöjä sovelletaan myös kaikille, jotka harjoittavat pilkkimistä.

Kalastajat vakinaisesti Finnmarkin läänissä:
Kalastajat asuvat Finnmarkin kalaa ilmaiseksi Neverfjord vesillä.
Kalastajat asuvat Finnmarkin on oltava tunnistamista ja todistusta asuinpaikasta kalastettaessa.
Joissakin tapauksissa asukkaat Finnmarkin myös desinfiointi todistus.
Tuntematon kalastajat, joilla ei ole todistusta asuinpaikasta hylätään päässä Neverfjord vedet
loppukauden ja lisätty maksu kuin kalastamalla ilman kalastuslisenssiä ja muut tarvittavat paperit.

Desinfiointi:
Nopeasti asettui Finnmarkin läänissä on desinfioitava pyydyksen jos tämä kuluu ulkopuolella Finnmark tai jos
sitä käytetään tarttuvaa alueilla.
(Desinfiointi voidaan suorittaa Skaidi, Lakselv, Børselv, ja lopulta myös Kvalsundin).

Ulkomaalaiset ja kalastajille, jotka asuvat ulkopuolella
Finnmarkin läänissä:
Kaikki onkijat on oltava kalastuslupa ja kalastus maksu ja valtakirjat ja desinfiointi todistuksen
kalastaville Neverfjord vesillä.
Kaikki kalastajat alle 16-vuotiaat kalaa ilmaiseksi riippumatta siitä, missä he asuvat,
Kaikki onkijat yli 67 vuotta kalaa ilmaiseksi missä he asuvat.
Saada ilmaiseksi kalastusoikeuksia, tämä ryhmä on tuotava voimassa tunnistaminen.
Kalastuslupia Ylä-ja Ala Neverfjord Vesi voi ostaa: Scanatura.no
Se myi viikoittain kulkee ja päivä omille. Hintojen katso hinnasto.
Desinfiointi asukkaille ulkopuolella Finnmarkin läänin ja ulkomaalaisten:
Kaikkien on desinfiointi todistus kalastukseen alkaa. Tämä koskee kaikkia ikäryhmiä.

LUONTO JA SÄÄNNÖT:
Kaikki, jotka kävellä pitkin Ylä-ja Ala Neverfjord Vesi velvollisuus kunnioittaa ympäristöä ja luontoa. Garbage
on otettava kotiin. Hogging metsä ei ole sallittua. Kuulu polttoaineet, tai käytä kuolleita puita. Käytä vain
olemassa olevia takat.
Jokaisella on velvollisuus huolellisuutta suorittaessaan toimia, jotka voivat aiheuttaa tulipalon.:
Jokainen on velvollinen perehtyä ja noudattaa nykyisiä sääntöjä tulessa määritetty
että Norja valtion. Kvalsund kunta voi olla omat säännöt Palo- ja jokainen on velvollinen tutkimaan, jos
tällainen on olemassa, ja kaikki ovat myös noudatettava tällaisia kunnallisia säädöksiä.
Se on laitonta siirtää eläviä kaloja ja muita jokia.
On kiellettyä puhdistaa kalastaa järvissä. Tämä osalta infektioriski järjestyksen ja hyvinvoinnin.
Rikkoo sääntöjä:
Reaktioita rikkomuksia voi olla yksi tai useampi seuraavista:
Fee. Hylkäämistä. Lennolle osto kalastuslupien tulevaisuudessa.Takavarikointi metsästys- ja
kalastuslupia.
Vakaviin myös poikkeuksetta johtaa poliisi.
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