PAIKKAKUNTALAISTEN JA KIINTIÖLUPALAISTEN KALASTUS
VUONNA 2019 (sääntökoostetta voidaan täydentää myöhemmin))
Oheinen sääntökooste perustuu Tenojoen vesistöstä tehtyyn sopimukseen ja sen liitteenä
olevaan kalastussääntöön (SopS 42/2017), norjalaisten kanssa sovittuihin kalastussopimuksen 6:n artiklan mukaisiin poikkeuksiin ja maa-ja metsätalousministeriön asetuksiin.
Otsakkeiden alapuolella olevissa teksteissä on tummennetulla ne kohdat, jotka ovat poikkeuksia kalastussäännöstä.
Kooste ei ole tyhjentävä. Kalastajan on aina itse varmistettava harjoittamansa kalastuksen
lainmukaisuus. Kalastussääntö, siihen tehdyt poikkeukset ja maa- ja metsätalousministeriön asetukset löytyvät Lapin ELY-keskuksen nettisivuilta kalastus Tenolla- kohdasta sekä
Suomen lakitietopalvelusta Finlexistä (www.finlex.fi)

Määritelmä paikallisuudesta
Vakinainen asuminen Tenojoen vesistön jokilaaksoissa
Kalastussäännön 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna Tenojoen vesistön jokilaaksoissa vakinaisesti asuvana pidetään henkilöä, jonka kotikuntalain (201/1994) 2 §:ssä tarkoitettu kotikunta on kalastuskautta edeltäneen kalenterivuoden viimeisenä päivänä ollut
Utsjoki tai Inari ja joka on tosiasiallisesti asunut Tenojoen vesistön jokilaaksoissa kalastuskautta edeltävän vuoden aikana vähintään seitsemän kuukauden ajan.
Eli henkilöt, jota ovat olleet kirjoilla Utsjoen tai Inarin kunnissa 31.12.2018 ja ovat tosiasiallisesti asuneet 9 §:n määräysten mukaisesti kalastuskautta edeltävän vuoden aikana (ennen 1.6) vähintään seitsemän kuukautta Tenojoen vesistön jokilaaksoissa ovat oikeutettuja
saamaan ns. yleisen paikkakuntalaisen kalastusluvan.
Yleinen paikkakuntalaislupa
Yleinen paikkakuntalaislupa (kalastuslain (379/2015) 4 § 1 momentin 10 kohdassa tarkoitettu kalastusoikeuden haltija) oikeuttaa kalastukseen kaikilla kalastussäännön mukaisilla,
sallituilla pyyntimuodoilla kalastussäännössä säädetyin rajoituksin sekä kalastusoikeuden
kansallisesti määräytyvän laajuuden rajoissa. Kalastusoikeuden haltijaksi voi tulla myös kalastuslain 11 §:n mukaisella vuokrasopimuksella, jossa on vuokrasopimuksen siirto-oikeus.
Kalastuslain 12 §:n mukaista osakkaan myöntämää lupa käyttää itselleen kuuluvaa kalastusoikeutta (ns. luovutus) ei sovelleta Tenon kalastussopimuksen perustelujen mukaisesti
tulevasta kalastuskaudesta lähtien rajajokialueella.
Yleinen paikkakuntalaislupa on voimassa koko kalastuskauden.
Yleisen paikkakuntalaisluvan hinnaksi on Tenon voimaansaattamislain 10 §:n mukaisesti
määritelty 40 euroa/kalastuskausi.

Kalastusoikeuden haltijaksi eli yleisen paikkakuntalaisluvan haltijaksi voi tulla myös
kalastuslain 11 §:n mukaisella vuokrasopimuksella, jossa on vuokrasopimuksen
siirto-oikeus. Kalastuslain 12 §:n mukainen osakkaan myöntämä lupa käyttää kalastusoikeutta (ns. luovutus) ei enää oikeuta yleiseen paikkakuntalaislupaan. Vuokrasopimus on esitettävä lupaa haettaessa.

Yleisen paikkakuntalaisluvan sallitut pyyntivälineet
Kalastussäännön 3 luvun 6 §:n 1 momentin mukaisesti:
lohen, meritaimenen ja merinieriän kalastuksessa sallittuja pyyntivälineitä ovat:
1.
2.
3.
4.

potkupato (joddu) ja mertapato (meardi)
seisova verkko
kulkutusverkko
vapa ja viehe

Muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen kalalajien kalastuksessa sallittuja pyyntivälineitä
ovat:
1.
2.
3.
4.
5.

seisova verkko
vapa ja viehe
katiska
madekoukku jäältä kalastettaessa
nuotta Inarijoen järvilaajentumissa Matinkönkään yläpuolella

Muut kuin edellä mainitut pyydykset ja kalastustavat, mukaan lukien harrilauta, ovat kiellettyjä.

Paikkakuntalaisen vapakalastuslupa
Tenojoen vesistön jokilaaksossa vakituisesti asuva henkilö, joka ei ole kalastuslain 4 §:n 1
momentin 10 kohdassa tarkoitettu kalastusoikeuden haltija on oikeutettu kalastusäännön 4
§:n mukaiseen paikkakuntalaisen vapakalastuslupaan.
Tenon voimaansaattamislain 10 §:n mukainen paikallisen vapakalastusluvan hinta on 150
euroa/ kalastuskausi, kuitenkin alle 18-vuotiaille nuorille 40 euroa/ kalastuskausi.
Paikkakuntalaisen vapakalastuslupa oikeuttaa nimensä mukaisesti kalastukseen vavalla ja
vieheellä rannalta sekä veneestä kalastussäännössä säädetyin rajoituksin.
Paikkakuntalaisten vapakalastuslupa on voimassa kalastuskauden (1.6.-20.8.2019).

Kalastusoikeuden haltijan erityislupakiintiön mukainen vene- ja rantakalastuslupa
Henkilö, joka ei vakituisesti asu Tenojoen vesistön jokilaaksossa, mutta omistaa alueelta
kalastusoikeudellisen kiinteistön tai on tullut kalastusoikeuden haltijaksi kalastuslain 11 §:n
mukaisella vuokrasopimuksella on mahdollisuus varata kalastuslupavuorokausia erityisestä
kalastuslupakiintiöstä. (Kalastussäännön 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu kalastajaryhmä)
Kalastussäännön 5 §:n 4 momentissa tarkoitetun kalastuslupakiintiön määrä vahvistetaan
maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.
Rajajokialueen kalastusoikeuden haltijalla, joka asuu vakinaisesti muualla kuin Tenojoen
vesistön jokilaaksoissa ja jonka osuusluku rajajokialueella sijaitsevasta yhteisestä vesialueesta on 0,5 tai joka omistaa sitä vastaavan yksityisen vesialueen, on kiinteistöä kohti oikeus ostaa yksi lupavuorokausi lupakiintiöstä. Edellä tarkoitetun omistusosuuden tai vesialueen omistuksen määrän ylittävä omistus oikeuttaa ostamaan lupavuorokauden suhteessa omistuksen määrään. Luvan myynnistä vastaava taho määrittelee osakasluettelon
perusteella kertoimen, jonka mukaan oikeus lisälupiin määräytyy. Vuonna 2019 kerroin on
8.
Kalastusoikeuden haltijaksi voi tulla myös kalastuslain 11 §:n mukaisella vuokrasopimuksella, jossa on vuokrasopimuksen siirto-oikeus. Kalastuslain 12 §:n mukainen osakkaan
myöntämä lupa käyttää omaa kalastusoikeuttaan (ns. luovutus) ei oikeuta kalastukseen Tenon pääuomassa. Vuokrasopimus on esitettävä lupaa haettaessa. Vuokrasopimuksessa on
erityisesti huomioitava, että siinä on sopimusehto siitä, että kalastusoikeutta saa omistajaa
kuulematta siirtää kolmannelle osapuolelle, jotta kalastuslain 4 §:n 1 momentin 10 kohdassa
tarkoitettu kalastusoikeuden haltijan määritelmä täyttyy. Kalastusoikeuden vuokrasopimus
on tehtävä ennen kuin lupia voi varata lupakaupasta.
Kiinteistölle kuuluva kalastusvuorokausi on mahdollista käyttää joko kalastussäännön 4 §:n
3 kohdan tarkoittamana venekalastuslupana, joka oikeuttaa kalastukseen veneestä vavalla
ja vieheellä tai 4 kohdan tarkoittamana rantalupana, joka oikeuttaa kalastukseen rannalta
vavalla ja vieheellä.



Venelupa 10 euroa/ kalastusvuorokausi
Rantalupa 5 euroa/ kalastusvuorokausi.

Kalastusvuorokausien lunastamismaksujen ylärajaksi on kuitenkin määritelty 150 euroa,
jonka jälkeen kalastusoikeudelliselle kiinteistölle mahdollisesti jäljelle jääneet kalastusvuorokaudet ovat käytettävissä maksutta.

Lupa on voimassa koko yhteisellä rajajokialueella, mutta rannalta tapahtuva kalastus on
sallittua vain Suomen puolelta. Lupa oikeuttaa kalastamaan vain sillä kalastusalueella,
johon se on varattu ja lunastettu.

Rantakalastuslupa on voimassa koko lupavuorokauden, joka alkaa kello 19 ja päättyy seuraavana päivänä kello 19.
Venekalastuslupa on voimassa koko lupavuorokauden, joka alkaa kello 19 ja päättyy seuraavana päivänä kello 19.
Venekalastuslupa oikeuttaa käyttämään veneessä samanaikaisesti enintään kolmea vapaa, joissa kussakin saa olla yksi viehe. Venekalastusluvalla voi kalastaa koko yhteisellä
rajajokialueella. Veneessä on kuitenkin oltava paikallinen soutaja Alakönkään alueella Boratbokcán ja Bildanguoikan välillä.
Erityislupakiintiön veneluvalla kalastavaa ei katsota paikkakunnalla asuvaksi vakinaiseksi
soutajaksi. Kiinteistökohtaiset vene- ja rantaluvat varataan tilan kiinteistötunnuksen perusteella järjestelmästä osoitteesta: https://www.tenonkalaluvat.fi/tilanomistaja_kirjaudu
Lupasivustolta pääsee varaamaan viikkokohtaisesti kiinteistölle kuuluvan määrän kalastuslupavuorokausia, jotka saatua lupakoodia vastaan myöhemmin lunastetaan ja maksetaan
paikallisluvanmyynti paikassa Utsjoella. Järjestelmässä ei välttämättä ole kaikki tilat, joille
kiintiölupia kuuluu. Tenon voimaansaattamislain 12 § perusteella kalastusoikeuden haltijan
on lupaa ostaessaan osoitettava omistusosuutensa, vesialueen omistuksensa määrä tai
mahdollinen vuokrasopimus.
Varaamatta jääneet erityisen kalastuslupakiintiön kiintiöidyt luvat vapautuvat ostettaviksi kalastusmatkailulupakiintiöön kalastusta edeltävän viikon perjantaina klo 15.
Vapakalastuskausi
Paikkakuntalaisten kalastus vavalla ja vieheellä on sallittu kesäkuun 1 päivästä elokuun 20
päivään.
Muiden lajien kalastusaika
Kalastussäännön 17 §:n mukaisesti muiden kalalajien kuin lohen, meritaimenen tai merinieriän verkkokalastus on sallittu toukokuun 20 päivästä kesäkuun 15 päivään. Inarijoella ja Kietsimäjoella muiden lajien kalastus on sallittu toukokuun 20 päivästä elokuun 20
päivään.
Muita lajeja pyydettäessä seisova verkko saa olla enintään kaksi metriä korkea pohjaverkko,
joka koostuu yksiliinaisesta hapaasta ilman pussia ja joka on valmistettu yksisäikeisestä
nailonlangasta, jonka vahvuus saa olla enintään 0.17 millimetriä.
Solmuväli ja langan laatu verkkopyynnissä
Lohta, meritaimenta tai merinieriää pyydettäessä seisovan verkon, kulkutusverkon sekä
padon koukkuverkon pienin sallittu solmuväli on 58 millimetriä solmun keskipisteestä seuraavan solmun keskipisteeseen märässä pyydyksessä mitattuna.
Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa verkoissa saa käyttää vain hampusta, puuvillasta,nailonsidoslangasta tai kierretystä nailonista (nailon, perlon, teryleeni) tehtyä lankaa. Lä-

pinäkyvää materiaalia, kuten yksisäikeistä nailonlankaa, ei saa käyttää. Kierrettyä nailoniakäytettäessä tulee yksittäisten langan säikeiden olla ohuempia kuin 8 denieriä.
Metallilangan, metalliköyden tai vastaavan materiaalin käyttö pyydyksissä on kielletty.
Kulkutusverkko
Kalastus kulkutusverkolla (yleinen paikkakuntalaislupa) on sallittua kalastussäännön 13 §:n
mukaisesti kesäkuun 1 päivästä kesäkuun 15 päivään maanantaista klo 19 keskiviikkoon
klo 19.
Kalastussäännön 24 § mukaisesti kulkutusverkko on yksinkertainen suora verkko ilman pussia. Kulkutusverkko saa olla enintään 45 metriä pitkä. Kulkutettaessa tulee kahden kulkutusverkon välisen etäisyyden olla vähintään 200 metriä.
Kulkutusta saa yhteen menoon harjoittaa enintään 500 metrin matkan. Kulkutettaessa saa
käyttää vain yhtä venettä.
Seisova verkko
Kalastus seisovalla verkolla (yleinen paikkakuntalaislupa) on sallittu kalastussäännön 14 §:n
mukaisesti kesäkuun 1 päivästä heinäkuun 31 päivään. (Poikkeuksena Inarijoella kalastuskausilla 2013-2015 kalastaneiden jokivarressa asuvien kalastuskausi, joka kestää elokuun
12 päivään.)
Kalastuskaudella 1.6-15.7.2019 sekä 1-12.8.2019 välisenä aikana kalastus seisovalla verkolla on sallittua maanantaista klo 19 keskiviikkoon klo 19.
Kalastuskaudella 16-31.7.2019 kalastus seisovalla verkolla on sallittua maanantaista klo 19
torstaihin klo 19.
Lohen, meritaimenen ja merinieriän pyyntiin tarkoitetusta seisovasta verkosta on tarkemmin
määritelty kalastussäännön 23 §:ssä.
Patokalastuksen kalastuskausi ja kalastusaika
Patokalastus (yleinen paikkakuntalaislupa) on kalastussäännön 15 §:n mukaan sallittu kesäkuun 1 päivästä heinäkuun 31 päivään.
1-15.6.2019 patokalastus on sallittu maanantaista klo 19 keskiviikkoon klo 19.
16.6-31.7.2019 patokalastus on sallittu maanantaista klo 19 torstaihin klo 19.
Poikkipadon (doares), johteen (cuollo) ja apujohteen (vuojahat) verkkojen on oltava veden
yläpuolelle nostettuina tai maalla kalastuksen ollessa kiellettyä. Kaikki muut pyydyksien kudotut osat on pidettävä maalla.
Patokalastus on tarkemmin määritelty kalastussäännön 22 pykälässä. Mutta poiketen kalastussäännön 22 §:n 2 momentista, kun poikkipadossa, johteessa tai apujohteessa
käytetään havasta, tulee hapaan solmuvälin olla vähintään 58 mm ja materiaalina saa
olla vain kierretty nylon (langan säikeiden tulee olla ohuempia kuin 8 denieriä), jossa
langan vahvuus on vähintään 1,1 mm (210/8x3 norjalaista lankaa nro 8).

Kalastusta koskevat alueelliset rauhoitukset sekä ajalliset ja määrälliset rajoitukset
Yleinen viikkorauhoitus
Kalastussäännöksen 7 §:n mukainen yleinen viikkorauhoitus kieltää kaiken kalastuksen
sunnuntaista klo 19.00 maanantaihin klo 19.00. Poikkeuksena viikkorauhoituksesta on muiden kalalajien kuin lohen, meritaimenen tai merinieriän kalastus järvissä 200 metriä kauempana joen niskasta tai suulta.
Kielletyt vapakalastusalueet
Kiellettyjä vapakalastusalueita kalastussäännön 12 §:n ja Suomen ja Norjan sopiman poikkeusmääräyksen mukaan ovat:





patojohteiden sisäpuolella ja 50 metriä padon alapuolella taikka 10 metriä sen sivulla
10 metriä lähempänä seisovaa verkkoa
sillalta
vapakalastus on kielletty poikkeusmääräyksellä veneestä ja rannalta lohipitoisten sivujokien edustalla alueella, jonka rajat määräytyvät jokikohtaisesti seuraavasti:
-

Laksjoki/Lákšjohka (NOR); alue, joka ulottuu sivujoen suulta 50 metriä ylävirtaan
ja 300 metriä alavirtaan lähimmistä sivujoen rannoista pääuoman poikki Forsholmenista länteen.

-

Vetsijoki ja Utsjoki (FIN); alue, joka ulottuu sivujoen suulta 50 metriä ylävirtaan ja
200 metriä alavirtaan lähimmistä sivujoen rannoista pääuoman poikki syväväylään
asti.

-

Kuoppilasjoki (FIN); alue, joka ulottuu sivujoen suulta 50 metriä ylävirtaan ja 150
metriä alavirtaan lähimmistä sivujoen rannoista pääuoman poikki syväväylään
asti.

-

Levajoki/Leavvajohka (NOR); alue, joka ulottuu sivujoen suulta 50 metriä ylävirtaan
ja 100 metriä alavirtaan lähimmistä sivujoen rannoista pääuoman poikki. Vapakalastus on sallittua sivujoen suun vastaisella rannalta.

-

Paisjoki/Báišjohka (NOR); alue, joka ulottuu sivujoen suulta 50 metriä ylävirtaan ja
100 metriä alavirtaan lähimmistä sivujoen rannoista pääuoman poikki.

-

Nilijoki (FIN); alue, joka ulottuu sivujoen suulta 50 metriä ylävirtaan ja 200 metriä
alavirtaan lähimmistä sivujoen rannoista pääuoman poikki. Vapakalastus on sallittua sivujoen suun vastaisella rannalta.

-

Valjojoki/Váljohka (NOR); alue, joka ulottuu sivujoen suulta 50 metriä ylävirtaan ja
150 metriä alavirtaan lähimmistä sivujoen rannoista pääuoman poikki.

-

Akujoki (FIN); alue, joka ulottuu sivujoen suulta 50 metriä ylävirtaan ja 200 metriä
alavirtaan lähimmistä sivujoen rannoista pääuoman poikki. Vapakalastus on sallittua sivujoen suun vastaisella rannalta.

-

Kaarasjoki/Kárášjohka (NOR) (Inarijoen ja Kaarasjoen/Kárášjohkan yhtymäkohta):
alue, joka ulottuu molempien sivujokien suulta 50 metriä ylävirtaan ja 200 metriä
Tenojokea alavirtaan ja jokiuoman yli.

-

Karigasjoki (FIN); alue, joka ulottuu sivujoen suulta 50 metriä ylävirtaan ja 100 metriä alavirtaan lähimmistä sivujoen rannoista pääuoman poikki.

-

Iskurasjoki/Iškorasjohka (NOR); alue, joka ulottuu sivujoen suulta 50 metriä ylävirtaan ja 100 metriä alavirtaan lähimmistä sivujoen rannoista pääuoman poikki.
Goššjohka (NOR); alue, joka ulottuu sivujoen suulta 50 metriä ylävirtaan ja 100
metriä alavirtaan lähimmistä sivujoen rannoista pääuoman poikki.

-

-

Inarijoki/Anárjohka (NOR), Inarijoen/Anárjohkan ja KietsimäjoenSkiehččanjohka
yhtymäkohta; alue, joka ulottuu sivujoen suulta 50 metriä ylävirtaan ja 100 metriä
alavirtaan lähimmistä sivujoen rannoista pääuoman poikki.

Kudottujen pyydysten määrällinen rajoitus
Kalastussäännön 16 §:n mukaan lohta, meritaimenta tai merinieriää kalastettaessa kulkutusverkolla, seisovalla verkolla tai padolla, voidaan käyttää samanaikaisesti vain yhtä pyydystä kyseiseen kalastukseen oikeutettua sellaisen kalastusoikeuden omistavaa kiinteistöä kohti Suomessa. Verkko ja patokalastusoikeudet siis ovat aina kiinteistökohtaisia.

Verkkokalastuskieltoalueet
Kalastussäännön 27 §:n 1 mom. mukaan Sellaisen sivujoen kohdalla, johon lohi nousee, ei
pääjoessa sivujoen puolella syväväylään saa asettaa seisovaa verkkoa, kulkutusverkkoa tai
patoa sivujoen alapuolella 200 metriä lähemmäksi sivujoen ja pääjoen välistä rajaa.
Poikkeus, kalastussäännön 27 §:n 2 momenttia ei enää sovelleta.
Tenoveneiden rekisteröinti
Kalastussäännön 8 luvun 36 §:n mukaan paikalliset, joilla on kalastussäännön 2 §:n mukainen verkkokalastusoikeus saavat rekisteröidä enintään kolme (3) venettä (yleisen paikkakuntalaisluvan haltijat). Paikalliset henkilöt, joilla on 2 §:n mukainen verkkokalastusoikeus ja jotka lisäksi harjoittavat matkailuelinkeinoa, saavat rekisteröidä enintään 15 venettä. (yleisen paikkakuntalaisluvan haltijat+ matkailuelinkeinoharjoittajat).
Muut paikalliset kalastajat (paikkakuntalaisen vapakalastuslupa) saavat rekisteröidä enintään yhden (1) veneen.
Muualla kuin Tenojoen vesistön jokilaaksoissa vakinaisesti asuvalla kalastusoikeuden haltijalla on oikeus rekisteröidä kiinteistöä kohti yksi vene edellyttäen, että kiinteistön osuusluku rajajokialueella sijaitsevasta yhteisestä vesialueesta on 0,5 tai kiinteistöön kuuluu sitä
vastaavan kokoinen yksityinen vesialue.

Veneen rekisteröinnistä säädetään kansallisessa lainsäädännössä. Tenon veneiden rekisteröinnistä vastaa Lapin ELY-keskuksen Utsjoen toimipiste.
Kalastusvälineiden ja veneiden puhtaus

Kalastukseen käytettävien välineiden sekä veneiden puhtaus varmistetaan lupapisteissä lupien tulostuksen yhteydessä. Lupapisteissä on välineiden desinfiointimahdollisuus.
Saalisseuranta
Sekä yleisen paikkakuntalaisluvallisen että paikallisen vapakalastusluvallisen sekä ulkopaikkakuntalaisen kiinteistön omistajan tulee tehdä kalastussäännön 5 luvun 30 § :n mukainen saalisilmoitus.
Poikkeus 30 §:n 4 momentista: Paikkakuntalaisen vapakalastusluvan ja yleisen paikkakuntalaisluvan haltijoiden tulee tehdä kalastuskauden 2019 saalisilmoitus ennen 1.
syyskuuta. Edellä mainittujen kalastuslupien haltijoiden on lisäksi annettava sähköinen saalisilmoitus tai paperimuotoinen saalisraportti viikkoa 27 edeltäneen kalastuksen osalta 8. heinäkuuta mennessä. Raportointivälin lyhentäminen tapahtuu asteittain. Vuodesta 2020 alkaen saalisraportti on toimitettava kalastusta seuraavaan maanantaihin mennessä.
Kalastajalla on velvollisuus pitää saalispäiväkirjaa (sähköisessä muodossa tai paperilla) ja
ilmoittaa Tenojoen sähköiseen saalisrekisteriin jokaista pyydettyä lohta, meritaimenta, merinieriää, kyttyrälohta ja kirjolohta koskevat seuraavat tiedot:






vyöhyke, jolla on kalastettu;
kalastuspäivämäärä;
saaliin sukupuoli, paino ja pituus
vapautettujen kalojen lukumäärä
pyyntiväline (vapa/viehe, kulkutusverkko, seisova verkko, pato)

Vapautetun kalan sukupuolta, painoa ja pituutta ei tarvitse ilmoittaa.
Myös saalittomuus on ilmoitusvelvollisuuden alainen tieto, jolloin tulee ilmoittaa vyöhyke,
jolla kalastettu, kalastuspäivämäärä sekä pyyntivälineet.
Kalastajan on ilmoitettava kaikki lohi-, meritaimen- ja merinieriä saaliinsa ennen kuin hän
voi ostaa uuden kalastusluvan.
Muiden kalalajien saalis voidaan ilmoittaa samanaikaisesti ilmoitettaessa lohi-, meritaimen,
ja merinieriäsaaliit tai kalastuskauden päätyttyä. Ilmoitukseen tulee sisältyä kunkin pyydetyn
lajin kokonaispaino eri lajeihin eriteltynä.
Paikalliset kalastajat saavat kalastusluvan lunastamisen yhteydessä mukaansa painetun
saalispäiväkirjan ja kalastuslupaan tulostetun henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan sähköiseen saalisrekisteriin kirjautumiseksi osoitteessa https://www.tenonkalaluvat.fi/kalastuspaivakirja

Ulkopaikkakuntalaisten kiinteistönomistajien, jotka ovat varanneet vene- tai rantalupia sähköpostiin tulee linkki saalisilmoituksen tekemiseen.
Ulkopaikkakuntalaisia kiinteistönomistajia koskeva lisäys kalastussäännön 30 §:n: Venekalastusluvan tai rantakalastusluvan haltija, jonka lupaan on liitetty yksi tai useampia
lapsilupia, on velvollinen raportoimaan lasten saaliin 30 §:n mukaisesti.

Lapin ELY-keskuksen Utsjoen toimipiste
Nuorgamintie 7.
Aukioloajat 20.5-30.8.2019
ma-pe
klo 9:00-11:00 ja
12:30-16:00
Yhteystiedot:
Miia Ranta-Knuuttila 050-3511390
Elisa Kuvaja 050-3962753

