Kalixälven
Översiktskarta

0

2 500

5 000

10 000 Meter

Kalixälven

0

1 250

2 500

5 000 Meter

Kalixälven

0

1 250

2 500

5 000 Meter

Fiskeregler
Innan du ger dig ut på fisketuren ber vi dig uppmärksamma följande villkor och regler.

Allmänna villkor


Fiskekortet är personligt och ska vara försett med ditt namn och angivet giltighetsdatum. På begäran ska du
kunna uppvisa fiskekortet och dessutom kunna legitimera dig. Fiskekortet ska alltid medföras vid fiske.



Vi ersätter inte borttappat kort.



Varje familjemedlem får fiska med var sitt handredskap samt tio angeldon (gäddsax är inte tillåtet) per
fiskekort.



Med handredskap menas ett spö utrustat med lina och högst tre krokar.



För lax och öring gäller att du får ta upp högst en fisk per dygn och fiskekort, årskvoten är tre laxar. Vid fiske
av annan laxartad fisk som harr, röding och regnbåge gäller högst tre fiskar per dygn och fiskekort.



Kräftor får inte fångas.



Om du bryter mot reglerna upphör fiskerätten direkt.

Övriga regler för fisket


Ryckfiske är förbjudet, men det är tillåtet att använda huggkrok för att bärga fångad fisk. Observera att det är
förbjudet att använda huggkrok i Muonio älv.



Fiske med utter eller nät är förbjudet.



Du får använda flytring när du spöfiskar om inte annat angetts.



Minimimått: lax 50 cm, öring 35 cm, röding 30 cm och harr 35 cm. Observera att det i Torne och Kalix älv
råder fönsteruttag på öring, 30‐45 cm, all annan öring måste återutsättas.



Fisk som inte håller minimått eller fångas under förbudstiden måste omedelbart återutsättas.



Fiske efter lax och öring är tillåtet mellan 1 juni och 31 augusti. Mellan 1 september och 31 december är det
förbjudet att fiska lax.
o I Muonio älv är allt fiske förbjudet mellan 15 september och 15 december. Observera att det råder
fiskeförbud för öring i Muonio älv.
o I Kalix och Torne älv gäller förbud för öring mellan 1 september och 14 oktober och för harr 15 april
till 31 maj.



Du är själv skyldig att kontrollera vad som gäller innan du börjar fiska. Länsstyrelsen och HaV kan ge mer
besked (www.lst.se, www.havochvatten.se).



Ändringar eller tillägg i regler och anvisningar kan göras under pågående säsong.



Övrig fiskelagstiftning gäller utöver dessa regler.



Båt är tillåtet i Kalix och Torne älv. Observera att endast elmotor är tillåtet och att ingen uppläggning av båt
får ske vid vattnet. I Muonio älv är endast båt utan motor tillåtet.



Vid misstänkt tjuvfiske ber vid dig kontakta Sveaskogs kundcenter på tfn 0771‐787 100.
Under vissa tidsperioder kan det vara begränsad framkomlighet på våra vägar.

Till sist – trevlig fisketur!

Fishing regulations
Before you go fishing we would ask you to note the following conditions and regulations.

General conditions


The licence is personal and must be issued in your name for a specified period. You must be able to show
your licence and identify yourself upon request. Always carry the licence when fishing.



Lost licences will not be replaced.



Each family member may fish with one rod and ten angling rigs per licence (grapples are not allowed).



Hand gear refers to one rod with a line and a maximum of three hooks.



Regarding salmon and trout, you may land a maximum of one fish per day per fishing licence, with an annual
quota of three salmon. When angling for other fish of the salmon family such as grayling, char and rainbow,
the limit is three fish per day per fishing licence.



Crayfish may not be caught.



Anyone found in breach of the conditions will have their licence cancelled immediately.

Further regulations


Jerk fishing is prohibited, but using a gaff to land an already caught fish is permitted. Note that it is forbidden
to use a gaff hook on Muonio river.



Fishing with an otter board or net is prohibited.



Unless stipulated otherwise, using a float tube is permitted when fishing.



Minimum fish size: salmon 50 cm, trout 35 cm, char 30 cm and grayling 35 cm. Note that on the Torne and
Kalix rivers there is an open slot length for trout between 30‐45 cm, and all other trout must be put back.



Fish which do not meet minimum size or are caught during a period when fishing is prohibited are to be put
back immediately.



Fishing for salmon and trout is permitted between 1 June and 31 August. Salmon fishing is forbidden
between 1 September and 31 December.
o In Muonio river, all fishing is forbidden between 15 September and 15 December. Note that trout
fishing is forbidden on the Muonio river.
o In the Kalix and Torne rivers, trout fishing is forbidden between 1 September and 14 October and
grayling fishing 15 April to 31 May.



You are obliged to check the rules before you start fishing. The County Administrative Board and The Swedish
Agency for Marine and Water Management can give more information (www.lst.se, www.havochvatten.se).



Boats are permitted on the Kalix and Torne rivers. Please note that only electric motors are permitted
and that boat storage is not permitted on the waterfront or next to the water. On Muonio river only
boats without a motor are permitted.



Amendments or additions to these conditions and regulations may be made while the season is underway.



Other fishing regulations may apply in addition to those above.



If you suspect poaching, please contact Sveaskog’s customer centre +46 771 787 100.

During certain periods some sections of the roads may be impassable.

Finally – happy fishing!

