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Säännöt on luotu kestävän kalastuksen tur-
vaamiseksi myös tuleville sukupolville. Suuret 
petokalat kuten hauet ja kuhat sekä pie-
nemmästä koostaan huolimatta ahvenetkin 
auttavat osaltaan pitämään hallinnassa val-
kolihaisten kalojen kuten särkien ja lahnojen 
kalakantoja. Tämä vaikuttaa osaltaan myös 
positiivisesti vesialueen ekosysteemiin vä-
hentämällä rehevöitymistä, joka on nykyään 
iso ongelma Tukholmassa ja Mälardalenissa. 
Sinäkin voi auttaa kehittämään parempaa 
kalastusta nyt ja tulevaisuudessa näinkin 
pienillä teoilla:
– Heittämällä takaisin kalat, jotka ylittävät 
tai alittavat kokosuositukset. 
– Kunnioittamalla kalastuksen enimmäisrajo-
ja ja kiintiöitä

Maksamalla kalastuskortin tuet sekä kalojen 
valvontaa että hallintaa, joilla edistetään kala-
kantojen säilymistä koko yhteisössä. Lisätie-
toa kalastuskortin ostamisesta löytyy täältä:  
www.ifiske.se

Kalastajan vastuulla on tuntea rajat. Maalta 
tapahtuvassa kalastuksessa pätee jokamiehenoi-
keus, ja silloin ei saa ylittää selvää yksityistontin 
rajaa. Lääninhallituksen määräämät kalastus-
valvojat suorittavat säännöllisiä tarkistuksia ve-
sialueilla. Sääntöjen ja kalastuslain (1993:787) 
rikkomisesta tehdään ilmoitus poliisille sekä 
tarvittaessa kalastusvälineet takavarikoidaan.

• Vain voimassa olevan kalastuskortin haltijat 
saavat kalastaa alueella.

• Kalastuskortin on oltava aina kalastettaes-
sa mukana, ja se on pyynnöstä esitettävä 
kalastustarkastajalle.

• Kalastus on sallittu vain oman talouden käyt-
töön, ei myytäväksi.

• Kunakin kalastuspäivänä saa kalastaa korkein-
taan kolme petokalaa (hauki ja kuha).

• Yli 35 cm:n kokoiset ahvenet on laskettava 
takaisin veteen. Kunakin kalastuspäivänä saa 
kalastaa korkeintaan viisi ahventa.

• Hauen ja kuhan sallittu koko on 45–70 cm 
eli raja-arvoja pienempiä tai suurempia ei saa 
ottaa.

• Toutain ja ankerias on aina laskettava takaisin 
veteen.

• Sallittuja ovat vain koukkukalastus, onkimi-
nen, perhokalastus, pilkkiminen ja vetouis-
telu.

• Syöttien pyydystämiseen saa käyttää yhtä (1) 
syöttiverkkoa tai yhtä (1) katiskaa. Katiska 
on varustettava nimellä, puhelinnumerolla ja 
kalastuskortin numerolla.

• Pilkkiessä käytössä saa olla enintään 5 vapaa.
• Onkiessa saa käyttää enintään 2 vapaa kalas-

tuskertaa kohti,
• Ravustus ei kuulu kalastuskortin piiriin.
• Kalastuskielto on voimassa kaikissa virtavesis-

sä 1. huhtikuuta ja 31. toukokuuta välisenä 
aikana.

• Kalastuskielto on voimassa koko Väsbyån-alu-
eella.

• Edssjön-alueella ei saa käyttää bensiinimoot-
toria.
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