Lokalne przepisy dotyczące połowów w rzece Saltdalselva wraz z
dopływami
Łosoś:
Troć:
Golec:

15.07 - 31.08 wzdłuż całej rzeki.
15.07 - 31.08 wzdłuż całej rzeki.
15.07 - 31.08 wzdłuż całej rzeki.

Doba wędkarska trwa od godziny 00:01 do 23:59. Przy niskim poziomie wody lub słabym
napływie ryb cała rzeka lub jej część mogą zostać zamknięte dla wędkujących. Zakupione
karty wędkarskie nie podlegają zwrotowi.

Limity połowu ryb i wymiary ochronne
Łosoś:
Limit sezonowy: 3 łososie poniżej 65 cm na wędkarza.
Limit dzienny: 1 łosoś poniżej 65 cm na wędkarza.
Łososia powyżej 65 cm należy wypuścić. Minimalny rozmiar 35 cm.
Troć:
Limit sezonowy: 8 troci poniżej 75 cm na wędkarza.
Limit dzienny: 2 trocie poniżej 75 cm na wędkarza.
Troć powyżej 75 cm należy wypuścić. Minimalny rozmiar 35 cm.
Golec:
Limit sezonowy: 5 sztuk na wędkarza.
Gorbusza:
Brak limitu. Rybę należy uśmiercić. Zgłaszamy w standardowy sposób.
Ryby hodowlane:
Łososia hodowlanego należy uśmiercić. Rybę należy oddać do kontroli. Łosoś hodowlany,
który nie został przekazany do kontroli i zatwierdzony, będzie wliczał się do limitu
ilościowego. Jedynie personel Saltdal Elverlag jest uprawniony do stwierdzenia, czy złowiony
łosoś jest łososiem hodowlanym.

Łosoś hodowlany nie wlicza się do limitów i może zostać zatrzymany przez wędkarza po
przedstawieniu go do kontroli.
Łowienie i wypuszczanie ryb:
Limit na złowione i wypuszczone ryby to maksymalnie 3 sztuki dziennie na wędkarza. Zakaz
wędkowania obowiązuje wtedy wędkarza do końca doby wędkarskiej. Dotyczy to łososia i
troci.
Dezynfekcja:
Cały sprzęt, w tym buty/wodery, musi zostać zdezynfekowany przed udzieleniem pozwolenia
na połów w rzece i jej dopływach, jeżeli sprzęt był używany w innych ciekach wodnych. Jest
to niezależne od miejsca, w którym sprzęt był ostatnio używany. Dotyczy to również
kajaków/łodzi/pływadełek oraz innego sprzętu, którego będzie się używać na rzece.
Zgłaszanie:
1. Złowione/wypuszczone ryby należy zgłosić w ciągu 1 doby. „Połów zerowy” zgłasza
się w momencie wygaśnięcia ważności karty wędkarskiej.
2. Złowienie łososia hodowlanego musi zostać natychmiast zgłoszone przez wędkarza
SMS-em, jeszcze przed opuszczeniem przez niego rzeki. SMS musi zawierać
następujące informacje: „Oppdrettsfisk, imię i nazwisko wędkarza, miejsce/łowisko i
godzina”.
3. Uśmiercenie uszkodzonego łososia powyżej 65 cm lub troci powyżej 75 cm musi
zostać natychmiast zgłoszone przez wędkarza SMS-em, jeszcze przed opuszczeniem
przez niego rzeki. SMS musi zawierać następujące informacje: „Avlivet fisk, imię i
nazwisko wędkarza, miejsce/łowisko i godzina”. Rybę należy przekazać do
skontrolowania.
4. Łososia powyżej 65 cm i troci powyżej 75 cm, które uśmiercono z powodu
uszkodzenia, nie wlicza się do limitu ilościowego, jeżeli wędkarz przestrzega zasad
zgłaszania i oddawania ryb do kontroli.
Próbki łusek:
Ze wszystkich uśmierconych ryb należy pobrać próbkę łusek. Dotyczy to również łososia
hodowlanego. Koperty na próbki łusek dostępne są w Nordnes Kro & Camping, w stacjach
dezynfekcji lub można skontaktować się w tym celu ze stacją kontroli. Instrukcje dotyczące
prawidłowego pobierania próbki łusek znajdują się na kopercie. Próbki należy złożyć w
Nordnes Kro & Camping lub wrzucić do skrzynki pocztowej na jednej ze stacji
dezynfekcyjnej. Stacja kontroli odbiera również próbki i udziela informacji.
Wypuszczanie ryb:
Ryby wypuszczane z powrotem do rzeki należy traktować jak najostrożniej, tak aby
zwiększyć ich szansę na przeżycie. Jeżeli jest to możliwe, nie należy wyjmować ryb z wody.
Wędkarz ma obowiązek zapoznać się z prawidłową procedurą wypuszczania ryb. Stacja
kontroli zapewnia informację na ten temat oraz wydaje broszury.
Przynęta i sprzęt:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Dozwolone jest łowienie przy użyciu maksymalnie jednej potrójnej kotwiczki.
Maksymalny rozmiar od trzonka do czubka haczyka to 14 mm.
Na całej długości rzeki dozwolone jest używanie robaków jako przynęty.
Maksymalny rozmiar ciężarka w przypadku używania robaka jako przynęty to 10
gramów.
Dozwolone jest wędkowanie tylko jedną wędką na wędkarza. Podczas łowienia ryb
nie wolno pozostawiać wędki bez nadzoru właściciela.
Korzystanie z osęki wędkarskiej jest zabronione.
Korzystanie ze sprzętu elektronicznego do lokalizacji ryb jest niedozwolone.
Niedozwolone jest łowienie na wędkę z muchą i ciężarkiem wędkarskim. W
przypadku używania muchy jako przynęty ciężar wyrzutu powinien stanowić
pływający spławik lub żyłka muchowa.
Każdy wędkarz powinien mieć przy sobie szczypce wędkarskie z długim noskiem do
uwalniania haczyków.

Przemieszczanie się podczas wędkowania:
Wędkarz nie powinien w czasie łowienia ryb stać w tym jednym miejscu przez dłuższy czas
ale przesuwać się o kilka kroków pomiędzy zarzucaniem wędki.
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Podczas wędkowania obowiązuje przemieszczanie się w dół rzeki.
Należy robić miejsce dla wędkarzy, którzy przychodzą później od nas i uzgadniać
między sobą czas oczekiwania i odległość.
Zaczynając wędkowanie ustaw się zawsze na odcinku powyżej osoby, która wcześniej
przybyła na to samo łowisko co ty. Obowiązuje to również w przypadku, gdy drugi
wędkarz znajduje się na przeciwległym brzegu rzeki.
Nigdy nie rozpoczynaj łowienia na odcinku rzeki poniżej wędkarza, który już znajduje
się na tym samym łowisku, niezależnie od tego, z której strony rzeki stoisz.
Zasada ta obowiązuje niezależnie od sprzętu, którego się używa.
Zachowaj odpowiednią odległość od innych wędkarzy.

Naruszenie powyższych zasad należy zgłosić organom nadzoru i kontroli. W razie nadzoru
Saltdal Elveeierlag wędkarze zobowiązani są poddać się kontroli w zakresie przepisów i
praktyk wędkarskich. Naruszenie regulaminu może skutkować utratą prawa do wędkowania.
Jeżeli masz jakieś pytania lub potrzebujesz wskazówek, możesz skontaktować się z
nadzorującym lub kierownikiem Saltdal Elveeierlag. Skontaktuj się z nami w razie
jakichkolwiek pytań lub uwag.
Kontakt:
Zgłaszanie przez SMS tel. 918 04189
Kierownik kontroli, Kyrre Næstby tel. 918 04189
Kierownik Saltdal Elveeierlag, Roger Ingvaldsen tel. 990 91551

Saltdal Elveeierlag

Lillealmenningvegen 19
8255 Røkland
post@saltdalselva.no

