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Kalastamine on lõbus ja põnev vabaajategevus, mida saab harrastada aastaringselt. Rootsis võib 
looduses vabalt liikuda igaüheõiguse alusel. Seda õigust tuleb kasutada vastutustundlikult. 

Kuigi igaüheõigus ei laiene kalastamisele, võimaldab see teil pääseda ligi kalapüügivetele ja 
leida kalapüügiks ideaalne koht. Siin selgitatakse teie õiguseid ja kohustusi ja antakse kasulikke 
nõuandeid Rootsis kalastamise kohta.

Igaüheõigus pakub suurepärast 
võimalust vastutustundlikuks vaba aja 
veetmiseks ja turismiks looduses.

Kalastamine Rootsis
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Igaüheõigus

Rootsis on igaüheõigus põhiseaduses 
sätestatud. Võite veeta looduses nii palju aega, 
kui soovite, eeldusel, et te ei lõhu, kahjusta 
ega hävita. Pidage meeles, et peate jätma 
oma peatuspaiga alati sellisesse seisukorda, 
nagu see oli enne teie saabumist – nii hoiate 
loodust ja võimaldate seda nautida ka teistel. 
Rootsis on prügi mahapanek karistatav. 
Peatuspaigast lahkumisel võtke kaasa kogu 
prügi, õngenöörid ja muud jäätmed. 

Nii nagu ei tohi häirida linde, loomi ja 
taimi, tuleb arvestada ka teiste inimestega. 
Elumajade läheduses käituge viisakalt ja 
arvestavalt ning ärge sisenege aedadesse.

Ärge valige kunagi marsruuti, mille 
läbimine võib kahjustada pinnast, näiteks 
kasvava või külvatud viljaga põld. See on 
omandipuutumatuse rikkumine, mis on 
Rootsi õiguse järgi kriminaalkuritegu.

Võite silduda sadamasillal või kaldal 
lühikeseks ajaks, eeldusel, et sadamasild ei 
ole ühendatud kellegi eramaja krundiga ja 
te ei jää maaomanikule ette.

Kui mitmele inimesele ei ole samas kohas 
kalastamiseks piisavalt ruumi, on esimesena 
püüdmise õigus isikul, kes jõudis sellesse 
kohta esimesena. Austage teisi kalamehi ja 
hoidke üksteisest sobivale kaugusele.

Kui soovite kalapüügikoha juures 
laagrisse jääda, võite sinna oma 
telgi üles panna. Kui teid on mitu 
ja soovite jääda mitmeks ööks, 
küsige maaomanikult luba.



Kalapüügiveed

Ükskõik kas olete Rootsi kodanik või mitte, 
on teil õigus püüda kala õngega, st ridva, 
õngenööri ja konksuga Rootsi rannikul 
ning Jämtlandi maakonnas Vätterni, Vänerni, 
Mälareni, Hjälmareni ja Storsjöni järvedel 
(vt kaarti).

Kui soovite püüda kala mujal, nn eravetes, 
peate välja selgitama, kas kalastamine on 
lubatud, ning seejärel küsima omanikult 
kalastusõigust või -luba. Kalastusloa saab osta 
paljudele järvedele ja veekogudele aadressidel 
www.fiskekort.se ja www.ifiske.se.

Igaüheõigus laieneb ka paatidele. Arvestage, et teisi inimesi ei tohi asjatu müra ja suure lainetuse 
tekitamisega segada. Paadi kasutamisel peate olema kursis reeglite ja eeskirjadega, mis konkreetse 
veekogu kohta kehtivad.

Erinevalt veesõidukitest on igaüheõigus maismaasõidukite puhul piiratud. Igaüheõigus annab 
enamasti õiguse juurdepääsuks jalgsi. Arvestage alati sellega, et teil ei ole õigust sõita erateedel ning 
et igasugune maastikul sõitmine on keelatud.

Jääga kaetud järvel sõitmine on lubatud, kuid seda õigust võidakse piirata, kui veekogu on 
populaarne uisutamis-, jääpüügi- või muu vabaajategevuse koht. 

Liikluseeskiri kehtib ka jääteel.
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Kalapüügimeetodid

Sõltumata sellest, millist kalapüügimeetodit te 
kasutate, on oluline meeles pidada, et kala ei tohi 
püüda rohkem, kui teil vaja läheb! Kui plaanite 
kala alles jätta, tapke kala kohe ja hoidke seda kuni 
toiduvalmistamiseni jahedas. Info minimaalsete 
suuruste ja püügipiirangute kohta leiate 
veebilehelt www.svenskafiskeregler.se.

Õngepüük

Õngepüügi võite teha endale nii lihtsaks 
või keeruliseks, kui ise tahate. Põhivarustuse 
kuuluvad ritv, õngenöör, õngetina ja konks. 
Paigutage õngetinad nii, et ujuk vajub vee alla 
nii palju, et vaid selle ülaosa ulatub veepinnast 
välja. Kui ujuk kaob vee alla, tõmmake ritva 
järsult üles, et konks kala suhu kinni jääks.

Söödana võib kasutada vihmausse, tõuke, 
röövikuid, maisi, tainast, krevette, saia või 
kalatükikesi.

Sõlme tegemisel ärge unustag õngenööri 
enne sõlme kinnitõmbamist niisutada!

Lihtne kalapüügisõlm
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Jääpüük

Jääpüük toimub jäätunud järvel, tavaliselt 
kasutatakse talilanti ja kirpu. 

Puurige jäässe auk, laske nöör välja, kuni 
tunnete, et lant puutub vastu põhja, seejärel 
kerige seda umbes 5 cm tagasi. Seejärel 
liigutage nööri kergelt umbes iga 5 sekundi 
järel, kuni kala näkkab. 

Kui mõnda aega pole midagi toimunud, laske 
landil mõned korrad vastu põhja puutuda või 
puurige uus auk ja proovige uuesti õnne.

Kalapüük spinninguga

Spinninguga püüdmisel heidetakse lant välja ja 
keritakse tagasi, nii et kaladel tekib ahvatlus lanti 
haarata. Spinninguga püük on kindel meetod 
pea kõigil järvedel.  

Spinninguga püügiks on olemas palju erinevaid 
lante, näiteks spinneri, rohuvaba landi, voobleri, 
põiklandiga. 

Spinner sobib hästi heitmiseks ja on hea lant 
paljudele kalaliikidele. Püüdke kala eri sügavustel 
ja proovige kerida nööri tagasi eri kiirustel.

Jääl on ohutu viibida, kui selle paksus on 
vähemalt 10 cm. Ärge kunagi minge jääle 
üksi. Kasutage alati jäänaelu ning võtke 
endaga kaasa jääkirves ja pikk köis. Hoidke 
mobiiltelefoni alati veekindlas kotis.



Neli levinumat kalaliiki

Ahven  
Ahvenat saab püüda nii suvel kui ka talvel ükskõik 
millise kalapüügimeetodiga. Ahvenat leidub 
tihti roostikus, paljandkel ja voolusuudmetes. 
Ahvena püüdmiseks võib kasutada tõuke, 
spinnerit, popperit, põiklanti ja talilandiga. 

Särg 
Püütakse kalda lähedal, eelistatavalt kõrkjates ja 
roostikus. Kasutage väikese konksu külge pandud 
tõukude, saia, röövikute või maisiga. Särg on väga 
maitsev suitsutatuna ja kalapallidena.

Haug 
Haugi on kõige parm püüda sügisel, talvel ja 
kevadel. Püüdke kaldaroostiku, paljandike ja 
sügavas vees olevate kivide lähedal. Kasutage 
rohuvaba lanti, popperit, spinnerit ja põiklanti. 
Laske suured haugid alati vette tagasi ja 
kontrollige, ega kalastuskohas  
ei kehti erireegleid.

Forell 
Forellil on palju liike sõltuvalt sellest, millise 
keskkonnaga on tegu. Forellide perekonda kuuluvad 
meriforell, järveforell ja jõeforell. Kõige lihtsam on 
forelli püüda rohuvaba landi, merevoobleri ja pöörleva 
landiga. Meriforelli saab püüda kevadel, sügisel ja talvel 
ranniku lähedal. Jõeforelli on tore püüda tõukudega.



Rahastanud Rootsi Keskkonna-
kaitsamet (Naturvårdsverket)

Igaüheõigus 
www.allemansratten.se 

Kalapüügiload 
www.fiskekort.se  
www.ifiske.se 

Eeskirjad 
www.svenskafiskeregler.se 

Haruldased ja kaitsealused liigid 
www.havochvatten.se 

Kõigi haldusasutuste kontaktandmed 
www.lansstyrelsen.se 

Nõuanded kalastajale 
www.sportfiskarna.se 

Ohutus jääl 
www.issakerhet.se


