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Vänernin järvellä kaikki ovat tervetulleita kalastamaan
vavalla, sekä ruotsalaiset että ulkomaan kansalaiset.
Järvellä on luvallista pilkkiä, onkia, heitellä (umpi- sekä avokelalla) ja kalastaa perholla, rannalta sekä veneestä. Tämän tyylistä kalastamista saa vapaasti harjoittaa
Vänern-järvellä, poikkeuksena määrätyt lintu- ja kalansuojelualueet.
Trollinkikalastus on sallittu yleisillä vesialueilla, jotka sisältävät alueet 300 metriä rannasta tai vähintään 100-metrinpituisista saarista. Jos 3 metrin syvyyskäyrä on tästä
kauempana, tarkoittaa tämä rajaa yksityisten ja yleisten
vesialueiden välillä.
Trollinkikalastaessa Vänernillä saa käyttää korkeintaan
kymmentä viehettä per vene. Urheilukalastaessa on luvallista pyydystää ja pitää vuorokaudessa korkeintaan kolme
lohta tai taimenta per kalastaja.
Tietyille kalalajeille on määrätyt alamitat, eli nämä saa
pitää ainoastaan jos ne täyttävät seuraavat mitat:

Lajit ja alamitat
Lohi 60 cm, Taimen 60 cm, Kuha 45 cm.
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Jos pyydetty kala on lyhyempi kuin alamitta, se täytyy
välittömästi päästää takaisin järveen. Edellä mainittuja
kalalajeja ei saa katkoa ja viedä rantaan. Vänernillä on
kaikilta istutetuilta kaloilta leikattu pois rasvaevä, jotta
voitaisiin erottaa nämä luonnollisista kalakannoista. Suojellakseen näitä alkuperäisiä kantoja, on kiellettyä pitää
lohta ja taimenta joilla on kokonainen rasvaevä.

Kalastaessa huomioitavaa:
•

Päästä varovaisesti takaisin kalat, joita ei
ole sallittu ottaa, tai joita et halua pitää.

•

Toutain on uhanalainen, joten se
suositellaan päästettäväksi takaisin.

•

Jos kalastuspaikalla ei voi useampi
kalastaa samanaikaisesti, on ensimmäinen
paikalle saapuva etuoikeutettu.

•

Osoita kunnioitusta luontoa kohtaan.
Jätä aina kalastuspaikka siihen kuntoon
kuin itse haluaisit sen olevan.

•

Kalastus ei ole luvallista 100 metriä
lähempänä kiinteistä kalastusvälineistä
tai kalanviljelylaitoksista.

Kalastusmääräykset ovat olemassa suojellakseen kalakantoja ja määräyksiä täytyy noudattaa! Rikkoessasi näitä
sääntöjä voidaan kalastusvälineesi ja veneesi ottaa pois ja
takavarikoida. Sinut voidaan myös tuomita sakkoihin tai
kahden vuoden vankeusrangaistukseen.
Ota huomioon että kalastuslainsäädäntö muuttuvat jatkuvasti ja tämän taulun sisältö on yleiskatsauksellinen ja
näillä määräyksillä ei ole oikeudellisia vaikutuksia. Jokainen henkilö on itse vastuullinen ottamaan selvää määräyksistä, jotka ovat voimassa alueella, jossa kalastusta
harjoitetaan.

Toukokuun ensimmäisestä päivästä 2007 lähtien Vänernin urheilu- ja vapaa-ajankalastajien on kielletty pyytää
ja pitää ankeriasta.
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