Kalastaminen
Ruotsissa

Esitteen on rahoittanut Ruotsin ympäristönsuojeluvirasto (Naturvårdsverket)

Kalastaminen Ruotsissa
Kalastaminen on hauska ja jännittävä harrastus, josta voi nauttia ympäri vuoden. Ruotsissa kaikilla
on oikeuksia käyttää luontoa. Nämä ovat niin sanottuja jokamiehenoikeuksia. Näitä oikeuksia
tulee käyttää vastuullisesti.
Vaikka jokamiehenoikeus ei kata kalastamista, se helpottaa kalastusvesille pääsyä ja sopivan paikan
löytämistä. Ohessa on selitetty oikeutesi ja vastuusi. Saat myös käytännöllisiä vinkkejä koskien
kalastamista Ruotsissa.

Jokamiehenoikeus tarjoaa hyvät
mahdollisuudet vastuulliseen
retkeilyyn ja matkailuun.
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Jokamiehenoikeus
Ruotsissa jokamiehenoikeus on kirjattu
perustuslakiin.Voit oleskella luonnossa niin
paljon kuin haluat niin kauan kuin et häiritse, vahingoita tai tuhoa. Muista, että sinun
tulee aina jättää paikka samaan kuntoon
missä se oli sinne saapuessasi sekä ympäristön että muiden ihmisten takia. Ruotsissa
roskaaminen on rikos. Kun lähdet paikalta,
vie kaikki käytetyt siimat ja muut roskat
mukanasi.

Älä ikinä valitse reittiä, jonka varrella
voit aiheuttaa vahinkoa istutuksille tai
viljelymaalle. Tämä on luvatonta alueella
liikkumista, mikä on Ruotsin lain mukaan
rikos.

On tärkeää, että muistat vastuusi lintuja,
eläimiä, kasveja ja toisia ihmisiä kohtaan.
Käyttäydy kohteliaasti ja huomaavaisesti ollessasi lähellä asutusta, äläkä mene kenenkään
puutarhaan.

Jos samassa paikassa ei ole tilaa usealle kalastajalle, ensimmäiseksi paikalle saapunut
henkilö saa kalastaa ensin. Kunnioita
muita onkijoita ja pidä sopiva välimatka
muihin kalastajiin.

Voit kiinnittää veneen laituriin tai rantaan
vähäksi aikaa edellyttäen, ettei laituri
johda yksityiselle pihamaalle ja ettet ole
maanomistajan tiellä.

Jos haluat leiriytyä kalastusalueen
vieressä, saat pystyttää teltan siihen.
Jos seurueeseesi kuuluu useampi
ihminen tai jos haluat viettää
paikassa useamman kuin yhden yön,
pyydä maanomistajan lupaa.
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Jokamiehenoikeudet kattavat myös veneiden käytön. Muista olla häiritsemättä muita aiheuttamalla
tarpeetonta melua tai korkeita aaltoja. Kun käytät venettä, sinun odotetaan tuntevan käyttämäsi
vesistön säännöt ja määräykset.
Toisin kuin veneliikenteessä, maalla kulkevien ajoneuvojen osalta käyttöoikeudet ovat rajalliset.
Maalla jokamiehenoikeus koskee pääasiallisesti liikkumista jalan. Muista aina, ettei sinulla ole
oikeutta ajaa yksityisillä teillä ja muista, että kaikenlainen maastossa ajaminen on kiellettyä.
Jään peitossa olevalla järvellä ajaminen on sallittua, mutta ajo-oikeus saattaa olla rajallinen, mikäli
paikka on suosittu luistelun, pilkkimisen ja muiden ulkoaktiviteettien harrastuspaikka.
Maalla sijaitsevilla teillä voimassa olevat
liikennesäännöt pätevät myös ajettaessa
”talviteillä” jään päällä.

Kalastusvedet
Olet sitten ruotsalainen tai et, sinulla on oikeus kalastaa vapaa, siimaa ja koukkua käyttäen
Ruotsin rannikolla sekä Vättern-,Vänern-,
Mälaren- ja Hjälmaren-järvissä ja Jämtlandin
läänissä sijaitsevassa Storsjön-järvessä (kuvattu
kartalla).
Jos haluat kalastaa niin sanotuilla yksityisillä
vesillä, sinun tulee tarkastaa, onko kalastus
sallittua ja pyytää sitten kalastusoikeuksien
haltijan lupaa.Voit ostaa kalastusluvan useisiin
järviin ja vesistöihin osoitteissa
www.fiskekort.se sekä www.ifiske.se.
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Yksinkertainen liitossolmu

Kalastusmenetelmät
Käyttämästäsi kalastusmenetelmästä riippumatta on tärkeää muistaa, ettet pyydä enempää
kalaa kuin mitä tarvitset! Jos aiot pitää kalan,
tapa se välittömästi ja säilytä sitä viileässä paikassa, kunnes kypsennät sen. Osoitteessa
www.svenskafiskeregler.se on tietoa vähimmäiskooista ja saaliskiintiöistä.

Onkiminen
Voit tehdä onkimisesta juuri niin helppoa tai
haastavaa kuin haluat. Perusmallisia onki
välineitä ovat vapa, siima, paino ja koukku.
Aseta painot niin, että vain kohon yläosa
näkyy vedenpinnan päällä. Kun näet kohon
häviävän pinnan alle, nykäise vapaa ylöspäin
asettaaksesi koukun kalan suuhun.

Muista aina kostuttaa siima ennen kuin
kiristät sen!

Voit käyttää syöttinä matoja, toukkia, perhosentoukkia, sokerimaissia, taikinaa, katkarapuja,
leipää tai kalanpaloja.
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Heittokalastus

Pilkkiminen

Heittokalastus merkitsee vieheen heittämistä
ja sen kelaamista kaloja houkuttelevalla tavalla.
Heittokalastus on luotettava menetelmä melkein
kaikissa järvissä.

Pilkkimistä tehdään jäisellä järvellä yleensä
pilkkiviehettä tai mormuskoja käyttäen.

Voit käyttää monenlaisia vieheitä heitto
kalastuksessa, esimerkiksi lippoja, lusikoita,
vaappuja ja jigiä.

Poraa jäähän reikä. Upota siimaa, kunnes
tunnet syötin saavuttavan pohjan ja kelaa sitten
siimaa ylöspäin noin viisi senttiä. Nykäise
sitten kevyesti siimasta noin viiden sekunnin
välein, kunnes kala tarttuu syöttiin.

Lippoja on helppo heittää ja ne ovat hyvä syötti
monenlaisille kaloille. Kalasta eri syvyyksissä ja
pyri kelaamaan vaihtelevilla nopeuksilla.

Jos kala ei syö, päästä syötti pohjaan muutaman
kerran tai poraa yksinkertaisesti uusi reikä ja
kokeile onneasi toisessa paikassa.

Jään on oltava vähintään kymmenen sentin
paksuinen, jotta sen päällä on turvallista
kävellä. Älä koskaan mene jäälle yksin. Käytä
aina jäänaskaleita ja ota mukaasi jäätuura
ja pitkä köysi. Säilytä aina matkapuhelintasi
vesitiiviissä kotelossa.
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Neljä yleisintä kalaamme
Ahven

Voit pyytää ahventa sekä kesällä että talvella millä
tahansa kalastusmenetelmällä. Ahvenet liikkuvat
usein lähellä ruovikkoja, kaislikkoja ja kivikkoja sekä
purojen suilla. Ahventa voi pyytää madoilla, lipoilla,
pintavaapuilla, jigillä ja pilkkivieheellä.

Särki

Kalasta lähellä rantaa, mieluusti paikassa, jossa on
ruovikkoa ja kaislikkoa. Pujota matoja, leipää, toukkia
tai sokerimaissia pieneen koukkuun. Särki on maukasta
savustettuna tai kalapyöryköissä.

Hauki

Paras aika kalastaa haukea on syksyllä,
talvella ja keväällä. Kalasta lähellä rantaruovikkoa.Voit myös kalastaa kallioilta
tai kiviltä, joiden vieressä vesi on syvää.
Käytä lusikoita, pintavaappuja, lippoja ja
jigiä. Heitä aina isot hauet takaisin veteen
ja tarkasta, onko kalastusvesilläsi erityisiä
sääntöjä.

Taimen

Taimenia on monenlaisia riippuen niiden elinympäristöstä.
Taimen jaetaan kolmeen ekologiseen muotoon, joita ovat
meritaimen, järvitaimen ja purotaimen. Helpoin tapa pyytää
taimenta on käyttää lusikkaa, vaappua tai perhoa. Meritaimenta voidaan kalastaa keväällä, syksyllä ja talvella rannikolla.
Purotaimenta on hauska pyytää madoilla.

Jokamiehenoikeus
www.allemansratten.se

Kalastusluvat
www.fiskekort.se
www.ifiske.se

Säännökset
www.svenskafiskeregler.se

Harvinaiset ja suojellut lajit
www.havochvatten.se

Hallintoneuvostojen yhteystiedot
www.lansstyrelsen.se

Vinkkejä urheilukalastajille
www.sportfiskarna.se

Turvallisuus jäällä
www.issakerhet.se
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