
URHEILUKALASTUS 
 

Ahvenanmaan kalavedet koostuvat sekä yksityishenkilöiden, yritysten että yhteisöjen 
omistamista vesialuista. Yhteisöt, kuten kokonainen kylä tai jokin muu 
vesienomistajaryhmä voivat muodostaa puolestaan kalastusyhteisön. Yli 12 
meripeninkulman päässä rannikosta sijaitsevat vedet kuuluvat Ahvenanmaan 
maakunnalle, joka omistaa myös lukuisia muita yksittäisiä vesialueita. 

Kalastusta koskevien säädösten mukaan kaikilla pohjoismaalaisilla on oikeus kalastaa 
omiin tarpeisiinsa maakunnan yleisillä vesialueilla, kun taas urheilukalastukseen 
yksityishenkilöiden tai yhteisöjen vesialueillatarvitaan voimassa oleva kalastuskortti tai 
vesialueen omistajan lupa. Tämä koskee myös maakunnan yksittäisiä vesialueita. 

Ahvenanmaalla ei ole yhtä, koko maakunnan vesialueet kattavaa kalastuskorttia. 
Kalastuskorttialueita on sen sijaan 56 kappaletta, joiden lisäksi on 16 maakunnan 
omistamaa kalastusvesialuetta. Kalastuskortti oikeuttaa kalastamiseen heittovavalla, 
pilkillä tai ongella kortin määräämällä alueella. 

Maakunnan lyhyiden etäisyyksien ansiosta voit kalastaa ja lunastaa kalakortin 
majoituspaikkasi lähivesien lisäksi myös muille kalastuskorttialueille. Yhden kortin sijaan 
voit lunastaa useampia kalakortteja ja mennä kalastamaan sinne, missä uskot 
kalaonnen olevan parhaimman juuri tänään. 

Ahvenanmaalla kalastettaessa suositellaan catch & release -menetelmää, jonka 
perusideana on että päästät kalan takaisin veteen ja pidät itselläsi vain ne kalat, jotka 
aiot syödä. Jos kala ei täytä vähimmäismittoja, se on laskettava takaisin veteen. 

Joskus koukku on tarttunut kalaan niin pahasti, ettet voi irrottaa sitä kalaa 
vahingoittamatta. Silloin sinun on tapettava kala mahdollisimman nopeasti. 

Oikeaoppiseen catch & release -kalastukseen kuuluvat oikeat varusteet. Yksinkertaisinta 
ja kalalle kivuttominta on käyttää koukkuja, joissa ei ole pieniä väkäsiä. Ota mukaan 
myös pihdit, koukunirrottajat, vaaka ja tietysti kamera, jotta voit ikuistaa unelmasaaliisi 
sen napatessa. 

 

Ahvenanmaalla kalavesien ja -kantojen hoitoa pidetään hienojen kalastuselämysten 
perusedellytyksenä. Ahvenanmaalaiset arvostavat vahvoja ja hyvinvoivia kalakantoja ja 
kalojen luonnollista lisääntymistä tuetaan monilla eri hankkeilla. Samalla vesistöihin 
istutetaan joka vuosi suuria määriä kalanpoikasia – lähes kaksi miljoonaa hauen-, 
meritaimenen-, siian- ja lohenpoikasta. Poikasten istutus rahoitetaan muun muassa 
kalastuslupien myynnistä saatavilla varoilla. 

 
Huom! Urheilukalastus rannalta on kielletty 15.4.–15.6. merilintujen pesinnän 
rauhoittamiseksi. 

 



  

KALOJEN VÄHIMMÄISMITAT 

Ahven 20 cm, 10 kpl/vrk/hlö (Alle 20 cm ahvenilla ei ole 
hyötyarvoa ja ne on laskettava takaisin veteen.) 

Lahna 42 cm 

Hauki 55-80 cm, 1 hauki/vrk/hlö  

Kuha 40-60 cm, 1 kuha/vrk/hlö 

Meritaimen 50 cm, 1 meritaimen/vrk/hlö 

Lohi 60 cm 

Siika 35 cm 

 
 

URHEILUKALASTUSTA KOSKEVAT YLEISET SÄÄDÖKSET AHVENANMAALLA 

• Vältä luonnon ja ympäristön vahingoittamista. 

• Ota selvää rajoituksista. Kunnioita rauhoitusaikoja ja -alueita ja 
vähimmäismittoja ja haavoittuvia luontoalueita koskevia säädöksiä. 

• Älä koskaan kalasta ilman lupaa tai voimassa olevaa kalastuskorttia. 

• Käytä aina sellaisia menetelmiä ja varusteita, jotka antavat kalalle parhaimmat 
mahdollisuudet selviytyä jos/kun päästät sen takaisin veteen. 

• Tapa pyytämäsi kala välittömästi, jos aiot pitää sen. 

• Älä koskaan pyydä useampia kaloja kuin mitä aiot käyttää. 

• Ota huomioon ammattikalastajien ja paikallisväestön perinteisen 
pienkalastuksen tarpeet ja pyyntivälineet. 

 



KALASTUS FÖGLÖSSÄ 
 
Kalastaaksesi Föglössä sinun tarvitsee ostaa kalastuslupa haluamallesi kalastualueelle 
(mikäli et itse omista vesialuetta). Kalastuslupia voit ostaa turisti-infosta, mökkivuokraajilta 
sekä kalastusalueiden edustajilta. Voit myös ostaa kalastuslupasi osoitteesta 
www.kalakortti.com. Föglössä neljä eri kalastusyhteisöä myy kalastuslupia alueilleen. Voit 
nähdä sallitut alueet/luvat alapuolella olevasta kartasta. 
 
Föglössä on valitettavasti erittäin vähän paikkoja, joissa voi kalastaa maalta käsin. Lähes 
kaikki kalastusalueet edellyttävät, että sinulla on käytettävissä oma vene.  
 
Jos haluat kalastaa maalta käsin, voit tehdä sen kunnan laiturilta Degerösundbron -sillan 
luona sekä maakunnan omistamalta laiturilta (landskapsbron) Degerbyn lauttasatamassa. 
Jos haluat kalastaa veneestä käsin, mutta sinulla ei ole omaa venettä, suosittelemme 
olemaan yhteydessä kalastusoppaaseen.  
 
Onkimiseen ei tarvita erillistä kalastuslupaa (koskee koko Ahvenanmaata).  
 
 
 
Föglön kalastusopastukset: 
 
Sommarögård 
Sommarogard.ax 
info@sommarogard.ax 
+358 400 947 502, +358 18 51286 
 
 


