
 

Kalastussäännöt Vestre Jakobselvalle: 
Kalastuskausi alkaa 1.kesäkuuta  (klo 00.00) 

 Kalastuskausi päättyy 31.elokuuta (klo 24.00) 

 

Kalastusrajoitukset:       Sone   Kesäkuu  Heinäkuu 

 Elokuu 

Perho: kelluva siima        1-2-3-4-5  Kyllä       Kyllä           Kyllä 

Perho: uppoavat siimat (sis. intermediate. jne.)    1-2-3-4-5 Kyllä  Kyllä           Ei                       

Perho: Painotetut koukkuperhot ja putkiperhot*     1-2-3-4-5  Kyllä  Ei                Ei 

Ei Perho: Putkiperhot ja coneheadit      1-2-3-4-5 Kyllä   Kyllä  Kyllä 

Uistimet: Lusikka, lippauistin ja vaappu     1-2   Kyllä  Ei  Ei 

Uistimet: Lippauistin ja vaappu max 12g    3-4-5  Kyllä  Kyllä   Ei 

Mato          1-2  Kyllä  Kyllä  Ei 

Mato          3-4-5  Kyllä  Kyllä  Kyllä 

Painotus         1-2-3-4-5 Kyllä  Ei  Ei 

Nostokoukku        1-2-3-4-5 Kyllä  Kyllä  Ei 

 

* Painotetut koukkuperhot ja putkiperhot - tarkoittaa alumiiniputkia, painotettuja runkoja ja 

perhossa kiinteästi olevia painotuksia. Coneheadia saa käyttää läpi kauden kaikilla alueilla. 

   

Desinfiointi: 

• Kaikki kalastusvälineet, kahluuvarusteet ja välineet jotka voi välittää tartuntaa, joita on 

käytetty Pohjois-Varanginvuonon kalastusalueen rajojen ulkopuolella, on desinfioitava. 

• Desinfiointitodistus on hankittava ennen kalastuksen aloittamista ja esitettävä 

luvanmyyjälle. Vestre Jakobselvalla käy ainoastaan Pohjois-Varanginvuonon alueella 

kirjoitettu desinfiointitodistus. 

 

Koukkurajoitukset: 

• Perukkeessa saa käyttää maksimissaan samanaikaisesti kolmea koukkua. esim. joko yhtä 

kolmihaarakoukkua tai kahta perhoa, joissa on yhteensä kolme koukkua (yksi- ja 

kaksihaarakoukut). 

• Kaksi- ja kolmihaarakoukkujen kidan leveys max 13 mm. 

• Yksihaarakoukkujen kidan leveys max 15 mm. 

• Kalastettaessa perholla tai madolla (oppheng-tekniikka), heittopainona saa käyttää joko 

perhosiimaa tai ongenkohoa. 

• Vieheeseen ei saa lisätä ylimääräisiä hajusteita eikä syöttejä. 

Kalastusrajoitukset ja yleisiä ohjeita: 

• Kalasta ja liiku. Aloita poolin yläosasta ja etene alavirtaan. Kalan rantauttamisen tai 

karkautuksen jälkeen, anna muille tilaa ja siirry jonon viimeiseksi. Kalastusvuoro 

annetaan seuraaville. 

• Ylävirtaan kalastaminen uppoperholla on kiellettyä. Ylävirtaan kalastaminen on vain 

sallittu pinta- perholla. 

• Kieltoalueiden rajalla kalastettessa siima ja/tai viehe ei saa ylittää kieltoalueen rajaa. 

• Kieltoalueet on merkitty punaisella maalilla ja kylteillä. 

• Esbensen- ja Båtkulpen: kalstus joen itäpuolella on kielletty ilman maanomistajan 

antamaa erikoislupaa. 



• Naaraslohet on vapautettava elokuussa. 

• Talvikot on vapautettava. 

• Meriraudut on vapautettava. Merirautu on rauhoitettu koko jokialueella. 

• Lohen alamitta 35 cm. 

• Taimenen alamitta 25 cm. 

• Vuorokausikiintiö koko jokialueella läpi kauden 3 lohta/lupavuorokausi. 

• Kalastus on lopetettava kiintiön täyttymisen jälkeen, kun kolme lohta on otettu saaliksi. 

Kalastusta voidaan jatkaa seuraavan lupavuorokauden alettua. 

• Kausikohtainen saaliskiintiö on 20 lohta. 

 

Saalisraportti: 

• Jokainen kalastaja on velvollinen tekemään saalisilmoituksen. Saalisilmoitus pitää tehdä 

henkilökohtaisesti internetissä osoitteessa: www.elveguiden.no 

• Jos saalisilmoitusta ei tehdä, siitä seurata kalastusoikeuden menetys kaikkiin 

elveguiden.no jokiin. 

 

Kalastusalueet: 

• Sone 1 maantiesillasta ensimmäiseen rauhoitusalueseen asti. (n. 3 km) 

• Sone 2 Kakkoskoskelta Fjerdefossenille asti. (n.4 km) 

• Sone 3 Fjerdefossenilta Aaltoseen asti. (n.5 km) 

• Sone 4 Aaltosesta øvre Flintelvalle asti. 

• Sone 5 øvre Flintelvalta Jakobselvkrokeniin asti. 

 

Yleisiä ohjeita: 

• Huomioi nuoria kalastajia ja lapsia joella liikkuessa. Auta ja opasta tarvittaessa. 

• Roskaaminen kielletty. Roskat laitetaan roskakoreihin tai otetaan mukaan pois lähtiessä. 

Kalan ja kalatuotteiden sisälmyksiä ei saa laittaa roskakoreihin, eikä jättää rannoille tai 

rantapenkoille. 

• Kaikilla kalastajilla on oltava voimassa oleva kalastuskortti, Norjan valtionkalastuskortti 

ja Pohjois-Varanginvuonon alueen DESINFIOINTITODISTUS. 

• Korttien ja todistusten on oltava aina mukana kalastettaessa ja ne on näytettävä 

luvanvalvojalle pyydettäessä. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi. 

• Luvattomasta kalastuksesta tai määräysten rikkomisesta on ilmoitettava lupavahdille. 

• Telttaa ei saa pystyttää 100m lähemmäs jokea, asuinpaikkoja tai pihoja. Telttaa ei 

myöskään saa pystyttää poolin välittömään läheisyyteen vaan n. 100m päähän riittävän 

kauas poolista, niin että siitä ei ole haittaa muille kalastajille. 

 

Kalastuksenvalvoja: 900 67 707  / 900 11 730 

 

Olen lukenut ja ymmärtänyt säännöt: 

……………………………………………………………………….. 


