
Lohenkalastus valtion vesillä viljelysrajan yläpuolella 
Lainio joessa  
  

Taustaa  

Lainio  joessa on oma villi lohikantansa, jolla on korkea suojeluarvo. Jokaisella lohella, joka selviää 
lähes 2000 kilometriä pitkästä vaelluksestaan eteläisen Itämeren kasvualueilta kutualueilleen Lainio 
jokeen, on suuri biologinen ja geneettinen merkitys lohi kannan tulevaisuudelle. Lainio joen lohi on 
myös tärkeä resurssi vapaa-ajankalastukselle ja matkailualan kehitykselle alueella.   

Lohenkalastuksen hallinnointia alueella tulee kehittää, jotta Lainio joen lohen hyödyntäminen saadaan 
kestävälle tasolle ja lohi kannan suotuisa kehitys varmistuu. Esimerkiksi saalismäärien seuranta ja 
kokonaissaaliin määrän ohjaus ovat tärkeitä tekijöitä.  Mainituista syistä lääninhallitus kokeilee  
lohenkalastuksen järjestelyissä uusia käytäntöjä osissa Lainio jokea, jotka kuulu sen hallintaan. 
Kokeiluun kuuluvat pakolliset tavallisen kalastusluvan lisäksi kidusmerkit, joilla saaliiksi saatu ja 
tapettu lohi täytyy merkitä.     

  

Kalastussäännöt (nämä säännöt ovat voimassa Kiirunan kalastusluvan ja 
sen liitteiden mukana annettavien sääntöjen lisäksi)   

• Lohenkalastus on sallittua vain voimassa olevalla kalastusluvalla (Kirunakortet – Kiirunan alueen 
kalastuslupa ja kalastajalla tulee olla hallussaan kidusmerkki tapetun lohen merkitsemistä varten.  

• Kalastajalla tulee olla hallussaan kidusmerkki vaikka tarkoitus olisi päästää koko saalis takaisin. 
Kalastuksenvalvonnan yhteydessä tulee esittää voimassa oleva kalastuslupa ja käyttämätön 
kidusmerkki.  

• Kidusmerkki tulee kiinnittää lohen suun ja kiduskannen ympärille välittömästi tappamisen jälkeen 
siten, että kidusmerkki on pysyvästi lukittu eikä sitä voi enää avata.  

• Kidusmerkki tulee olla lohessa kiinni siihen saakka, kunnes se paloitellaan tai fileoidaan heti 
valmistettavaksi tai pakastettavaksi.  

• Sellaisen lohen hallussapito, jossa ei ole voimassaolevaa kidusmerkkiä kiinnitettynä tai kidusmerkkiä 
ei ole pysyvästi kiinnitetty, voi johtaa poliisitutkintaan ja kidusmerkkien osto kieltoon seuraavalla 
kaudella.  

• Saaliiksi saa ottaa maksimissaan yhden lohen kalastajaa kohti päivässä, riippumatta siitä kuinka 
monta kidusmerkkiä on käytettävissä.  

• Naaraslohien tappaminen on kiellettyä. Kaikki naaraslohet on heti vapautettava.  

 

 

 



 Kidusmerkkien ostaminen ja saalisilmoitukset 

    

• Kidusmerkkejä Lainiojoken voi ostaa ja noutaa neljästä  paikasta Kiirunan kunnassa: Kiirunan 
matkailutoimisto (turistbyrå) (0980-188 80), Kallax flyg Kurravaarassa (0980-202 50), Blinds kiosk 
och bensin Övre Sopperossa (0981-300 42) ja Jaktia/Outdoorshoppen Kiruna 0980-202 00. 

• Hinta: 100 SEK / kidusmerkki.   

• Kidusmerkkien oston yhteydessä tulee esittää voimassa oleva kalastuslupa ja henkilöllisyystodistus 
(esim. ajokortti). Osto tapahtumassa kirjataan ylös ostajan henkilötiedot ja kalastusluvan numero.   

• Saalisilmoitus on aina pakollinen riippumatta siitä onko saalista saatu tai ei. Saalisilmoituksen voi 
palauttaa mukana seuraavalla lomakkeella tai sähköposti linkillä. Saalisilmoitus tulee palauttaa 
viimeistään 30/9.  

• Saalisilmoituksen palauttamatta jättäminen johtaa kidusmerkkien osto kieltoon seuraavalla kaudella.   

• Kidusmerkkejä voi ostaa maksimissaan seuraavat määrät:  

 1-vuorokauden lupa – 1 kidusmerkki   
3-vuorokauden lupa – 1 kidusmerkki   
7-vuorokauden lupa – 2 kidusmerkkiä   
Vuosilupa – 3 kidusmerkkiä   

Riippumatta erilaisten lupien yhdistelmistä henkilöä kohden voi ostaa vain 3 kidusmerkkiä vuodessa.   

• Vanhempien luvalla kalastavat alle 16 –vuotiaat eivät voi ostaa omia kidusmerkkejä, mutta voivat 
käyttää vanhempiensa merkkejä.  

• Vuosikohtaisella perheluvalla kalastettaessa jokaista luvan ostanutta kohden voi ostaa enintään 3 
kidusmerkkiä.  

• Kidusmerkki on voimassa ja käytettävissä koko luvallisen lohenkalastuskauden ajan. Esimerkiksi 
kauden alussa ostettu kidusmerkki jota ei ole käytetty, voidaan käyttää myöhemmässä vaiheessa uuden 
luvan kanssa.  

• Kidusmerkit on yksilöllisesti numeroitu eikä niitä voi siirtää toiselle luvanhaltijalle.  

• Kerran käytettyä kidusmerkkiä ei saa käyttää uudestaan.  

• Käyttämättömistä kidusmerkeistä ei palauteta rahaa. 


