
BUETJERN (SONE 3) – KALASTUSSÄÄNTÖ 

Kalastus alueella 3 edellyttää voimassa olevaa Norjan valtion kalastuksenhoitomaksua, joka on 
ostettavissa sähköisesti osoitteessa http://fiskeravgift.miljodirektoratet.no. 
 
Kalastuksenhoitomaksun suorittamisen lisäksi kalastuksen edellytyksenä on voimassa oleva 
jokialuekohtainen lupa. Lupa on ostettavissa BJFF:n jokivarressa sijaitsevasta kalastuksenvalvojan 
myyntipisteestä päivittäin klo 17:00-19:00 (aikavälillä 21.6.-31.8.). Aikavälillä 1.6.-20.6. lupa ostetaan 
suoraan kalastuksenvalvojalta (Terje Hansen, puhelin 41401299). Lupa on henkilökohtainen eikä ole 
siirrettävissä toisille. 
 

• Alue 3 (sone 3) käsittää vain Buetjern järven,  ks. myös kartasta. 

• Kalastuskausi alkaa 1.6. ja päättyy 31.8. 

• Buetjern järvessä ei ole yörauhoitusta. 

• Kaikki Buetjern-järvessä pyydystetyt atlantinlohet tulee päästää takaisin ja niistä on 
raportoitava Kongsfjordin vesistön yleisen raportointikäytännön mukaan. 

• Muutoin kalastussäännöt  noudattavat koko Kongsfjordelvan vesistön kalastussääntöjä ellei 
toisin ole erikseen mainittu. 

 
SALLITUT KALASTUSVÄLINEET  
 

Kalastusväline Kesä- Heinä- Elokuu 

Perhokalastus kelluvalla siimalla ja 
painottamattomalla perholla kyllä kyllä kyllä 

Perhokalastus uppoavalla siimalla kyllä kyllä* kyllä* 

Perhokalastus painotetuilla perhoilla  kyllä kyllä* kyllä* 

Spinnare/lippa max 8 gr kyllä kyllä* kyllä* 

Lusikkauistin max 12 grammaa kyllä kyllä* kyllä* 

Mato ja paino max 3 grammaa  kyllä kyllä* kyllä* 

Mato ilman painoa kyllä kyllä kyllä 

Heittokoho ja mato kyllä kyllä kyllä 

Heittokoho ja perho kyllä kyllä kyllä 

*Painotetut kalastusvälineet ovat heinä- ja elokuussa sallittuja vain itse Buetjern-järvessä, vähintään 
100m jokisuusta. 

 

• Madolla tarkoitetaan luonnonmatoa. 

• Painolla tarkoitetaan max 3 gramman haulipainoa. 

• Painottamattomalla perholla tarkoitetaan tavallisia koukkuperhoja ja muoviputkiperhoja ilman 
painoa. 

• Painotetuilla perhoilla tarkoitetaan metalliputkiperhoja, conehead- ja kuulapääperhoja tms, 
haulipainotettuja perhoja sekä perhoja, joissa sisäänrakennettu painotus. 

• Uppoavalla perhosiimalla tarkoitetaan heittosiimaa/peruketta/polyperuketta, joka koko- tai 
osapituudeltaan on täysin tai «intermediate» uppoava. 

• Lusikkauistimella tarkoitetaan lusikanmuotoista, metallista uistinta. Vaapun ja heittopilkin 
(esim. Stingsilda) käyttö on kielletty. 

• Kalastattaessa madolla on sivuperhon käyttö kielletty. 

• Kalastattaessa madolla on sallittu ainoastaan yksi yksihaarainen koukku, jonka tyven ja kärjen 
maksimietäisyys on 15 mm. 

http://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/


• Perhokalastuksessa on sallittu yksi sivuperho siten, että yksittäisten koukkujen yhteenlaskettu 
enimmäismäärä saa olla korkeintaan 3 kpl (esim. yhdistelmä 1 yksihaaraperho + 1 
kaksihaaraperho). 

• Perhokoukkujen ennimmäiskoot: Yksihaarakoukku nro. 2, kaksihaarakoukku nro. 6 ja 
kolmihaarakoukku nro. 8. 

• Vain 1 vapa kalastajaa kohden on sallittu. Vavan on oltava kalastettaessa kalastajan kädessä 
eikä sitä saa siirtää toiselle. 
 

Kaikkien muiden kalastusvälineiden käyttö on kielletty! 
 
ROKASTUS ON KIELLETTY !  
 


