
Stabbursdalen	Grunneierforening	kalastus-	ja	
järjestyssäännöt		
Kalastuskausi	
Ø Stabburselvassa saa kalastaa kesäkuun 1. päivästä klo 00.00 lähtien elokuun 31. päivään klo 24.00 saakka. 
Ø Merirautu: 1. heinäkuuta klo 00:00 31. heinäkuuta klo. 24.00. 
Ø In the period 10th of august to the 31th of august all salmon longer than 70 centimeter must be released. 

Vyöhykejako	Stabbursdalen	Grunneierforening	
Stabburselva on jaettu 4 kalastusvyöhykkeeseen. Vyöhykkeen vaihtuminen on merkitty opastein. Vyöhykkeet on 
merkitty myös luvanmyyntipaikan karttaan. Luvanmyyjä merkitsee lupakorttiin, millä kalastusvyöhykkeellä lupa 
oikeuttaa kalastamaan. Kausiluvan ostaneet saavat kalastaa koko joessa tarvitsematta ottaa huomioon 
vyöhykejakoa. 

Vyöhyke	1:	Jokisuu–Rávrajorri	
Vyöhykkeelle myydään enintään 14 vuorokausilupaa, jotka ovat voimassa klo 18.00–klo 18.00. Luvat arvotaan joka 
päivä klo 15.30 Naturhusissa. Vain henkilökohtaisesti paikalla olevat voivat osallistua vuorokausiluvan arvontaan. 
Tälle vyöhykkeelle ei voi ostaa viikkolupaa.  

Vyöhyke	2:	Rávrajorri–Fossekulpen/Goržžisavvon	(Koskisuvanto)	
Vyöhykkeelle myydään vuorokausilupia. Kalastuskortti on voimassa klo 18.00–kl. 18.00. 

Vyöhyke	3:	Fossekulpen/Goržžisavvon	(Koskisuvanto)	
Klo 18.00–klo 18.00 voimassa olevia vuorokausilupia myydään enintään 3 kpl. Luvat arvotaan joka päivä klo 15.00 
Naturhusissa. Vain henkilökohtaisesti paikalla olevat voivat osallistua vuorokausiluvan arvontaan. Tälle vyöhykkeelle 
ei voi ostaa viikkolupia. Lupa vyöhykkeelle 3 oikeuttaa kalastamiseen myös vyöhykkeellä 2 ja vyöhykkeellä 4. 

Vyöhyke	4:	Fossekulpen/Goržžisavvon	(Koskisuvanto)–Njáhkájoen	suu	
Vyöhykkeelle myydään enintään 15 vuorikausilupaa, jotka ovat voimassa klo 18.00–kl. 18.00. Vyöhykkeelle myydään 
viikkolupaa. Mikäli olet tilannut kalastuskortin, se on noudettava ennen klo 15.00. 

Rauhoitetut	vyöhykkeet	
Ø Kalastus on kielletty Stabbursfossen-kosken lohiportaassa ja sen lähettyvillä joen molemmilla puolilla 100 metriä 

lohiportaasta alajuoksulle ja 100 metriä lohiportaasta yläjuoksulle päin. Sama kielto koskee myös muita 
lohiportaita ja/tai keinotekoisia kalateitä. 

Ø Kalastus on kielletty lähtien vyöhykkeen 4 alimmalta koskelta ja 100 metriä toisen lohiportaan/kalatien 
yläpuolelle saakka. 

Ø Kalastus on kielletty Dilljoen suulla, 100 metriä jokisuulta yläjuoksulle ja 250 metriä alajuoksulle päin. 
Ø Kalastus on kielletty Stabburselvassa, Njáhkájoen suulla. 
Ø Kalastaminen silloilta ja/tai teiltä käsin ei ole sallittua. 

Quotas	
Each fisherman is only permitted to keep a total of 3 salmon longer than 70 centimeters. 

Sallitut	pyyntivälineet	
Ø Kalastus on sallittua ainoastaan vapavälineillä. Pyydyksinä saa käyttää ainoastaan perhoa, matoa ilman painoa, 

uistinta, lippaa ja vaappua. Ainoastaan yksi perho- tai matokoukku on sallittu ja heittopainona saa olla 
ainoastaan koho tai perhosiima. 

Ø 1. elokuusta alkaen on suurin sallittu uistimien maksimipaino 12 g. 
Ø Katkaravun käyttäminen syöttinä ei ole sallittua. 
Ø Kalastus,	jossa	kala	voi	helposti	joutua	koukatuksi,	on	kielletty.	
Ø Kalastusvälineitä	ei	pidä	jättää	valvomatta	kalastuksen	aikana.	



Vaatimus	pyydetyn	kalan	takaisin	päästämisestä	
Ø Pyydystettyjä talvikoita, alle 35 senttimetrin mittaisia lohia ja alle 30 senttimetrin mittaisia meritaimenia on 

käsiteltävä varoen ja ne on päästettävä heti takaisin vesistöön. 

Saalisilmoitus	
Kalastaja velvoitetaan lain nojalla ilmoittamaan kalansaaliinsa kalastusoikeuden haltijalle 
täyttämällä kalastusluvassa oleva saalisilmoitus ja luovuttamalla se luvan myöntäjälle 
lopetettuaan kalastamisen. Saalisilmoitus: Sone = Vyöhyke, Fiskeart = Kalalaji, Vekt = Paino, 
Kjønn = Sukupuoli, Redskap = Pyyntiväline, S = Päästetty takaisin. 

Muuta	
Ø Kalastajan on noudatettava kalastuksenvalvojan määräyksiä sekä esitettävä pyynnöstä voimassa oleva 

kalastuksenhoitomaksutosite, kalastuslupa ja henkilötodistus. 
Ø Violation of fishing rules  may lead to fees and exclusion from fishing. Reporting to police will be considered.  
Ø Kalastuslupaa ei saa lainata, myydä tai siirtää toiselle henkilölle. 
Ø Kalastajan ei tule estää muiden kalastamista. Vastatullut kalastaja aloittaa kalastuksen ennestään paikalla olevan 

yläpuolelta. 
Ø Teltta/leiri tulee pystyttää paikkaan, jossa se ei ole esteeksi muille kalastajille. 
Ø Kalastaminen voi olla kiellettyä yksityismailla. 
Ø Kunnioita yksityisalueita. Aitojen yli kiipeämistä ja viljelymaalla kulkemista tulee välttää. 
Ø Suojele luontoa. Puiden kaataminen ja tuohen kiskominen on luvatonta. Nuotion saa sytyttää olemassa oleville 

nuotiopaikoille. 
Ø Roskat on vietävä mukanaan ja jätettävä niille tarkoitettuihin roskasäiliöihin. 
Ø Ole huomaavainen muita kohtaan ja noudata hyviä käytöstapoja. 
Ø Kalastusoikeuden haltijalla ja/tai maaherralla on oikeus kieltää kalastus osassa vesistöä tai koko vesistössä, jos 

jokeen nousee vain vähän anadromisia kaloja tai jos muut olosuhteet sitä vaativat. 

Välineiden	desinfiointi	
Stabburselvassa, kuten muissakaan Finnmarkin joissa, ei esiinny Gyrodactylus	salaris-lohiloista.	Loinen voi levitä 
tartunnan saaneessa vesistössä (joissa, puroissa, lammissa ja järvissä sekä niiden valuma-alueella) käytetyistä 
kalastusvälineistä. 
 
Kalastuslupaa ei saa ostaa ennen kuin seuraavat desinfiointia koskevat vaatimukset täyttyvät: 
Ø Läänin rajojen ulkopuolella käytetyt kalastusvälineet ja muut tartuntaa kantavat esineet on desinfioitu. 
Ø Kalastusvälineet ja muut tartuntaa kantavat esineet, joita on käytetty vesistössä, jossa epäillään tai on todettu 

esiintyvän tarttuvaa kalatautia, on desinfioitu. 
Tyydyttävästä kalastusvälineiden yms. desinfioinnista saatu todistus on esitettävä kalastuslupaa ostaessa. Todistus 
on pidettävä mukana kalastaessa ja näytettävä pyynnöstä kalastuksenvalvojalle tai muulle valvontaviranomaiselle. 
 
Lisäksi on kalastusvälineiden ja muiden tartuntaa mahdollisesti kantavien esineiden oltava täysin kuivia ennen niiden 
käyttöönottoa toisessa vesistössä. 
 
Kalastusvälineiden desinfiointia suoritetaan Stabbursnes Naturhus og Museum kansallispuistokeskuksessa. 
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