
KONGSFJORDELVA – KALASTUSSÄÄNTÖ 

Berlevågin Metsästys- ja Kalastusyhdistys (BJFF) vuokraa Kongsfjorelvan kalastusoikeuden 
Finnmarkin läänin maanomistajalta (FeFo). Kongsfjordelva on Norjan valtiopäivien erityisnimeämä, 
luonnonarvoiltaan ainutlaatuinen kansallinen vaelluskalavesistö (National Laksevassdrag), jonka 
kestävä hallinnointi ja lohikannan suojeleminen ovat välttämättömyys. 
 
Joen kalastussäännöt on sopeutettu lohikannan kantokykyyn ja vallitseviin olosuhteisiin. On keskeistä, 
että kalastajat noudattavat tässä kuvattua kalastussääntöä täsmällisesti. 

 

• Kalastus Kongsfjordelvan vaelluskala-alueella edellyttää voimassa olevaa Norjan valtion 
kalastuksenhoitomaksua, joka on ostettavissa sähköisesti osoitteessa 
http://fiskeravgift.miljodirektoratet.no 

• Kalastuksenhoitomaksun suorittamisen lisäksi kalastuksen edellytyksenä on voimassa oleva 
jokikohtainen vuorokausilupa. Lupa on ostettavissa BJFF:n jokivarressa sijaitsevasta 
kalastuksenvalvojan myyntipisteestä päivittäin klo 17:00-19:00. Vuorokausilupa on 
henkilökohtainen eikä ole siirrettävissä toisille. 

• Kalastus edellyttää myös kalastusvälineiden desinfiointia, joka suoritetaan ym. 
luvanmyyntipisteessä. 

• Kalastuksenvalvojilla ja muilla valvontaviranomaisilla on oikeus tarvittaessa vaatia valtion 
kalastuksenhoitomaksua, joen vuorokausilupaa, desinfiointitodistusta sekä henkilötodistusta 
nähtäväksi. 

• Kalastussääntö koskee Kongsfjordelvan vaelluskala-aluetta ml. sivujoet, järvet ja suvannot. 

• Vaelluskaloilla tarkoitetaan merilohta, meritaimenta ja merinieriää. 

• Vesistö on jaettu kolmeen kalastusalueeseen (Sone 1, 2 ja 3), joihin jokaiseen myydän 
erikseen oma kalastuslupa.   

 
Kalastusaika 

• Kalastuskausi alkaa 21.6. klo 18:00 ja päättyy 24.8. 

• Koko kauden on voimassa yörauhoitus klo 01:00-06:00 välisenä aikana, joka koskee kaikkia 
kalastusalueita lukuunottamatta Buetjern järveä (kalastusalueella Sone 2). 

 
Rauhoitusalueet 

• Porten:ista ylävirtaan n. 200 m Fossvatnet:in yläpuolelle. 

• Koko Geatnja/Gednjelva. 

• Vuononpohja (vuonosta ylävirtaan n. 100 m vaelluskalakameran yläpuolelle). 

• Koko Bryggarielva 
 
Saaliskintiöt ja rauhoitukset 
 
Vuosikiintiö 

• Vakituinen asuinpaikka Berlevåg – 8 atlantinlohta – enintään 3kpl yli 68 cm/3 kiloa 

• Vakituinen asuinpaikka Berlevåginulkopuolella - 6 atlantinlohta  enintään 3kpl yli 68 cm/3 kiloa 
 
Vuorokausikiintiö 

• 1 atlantinlohi per kalastusvuorokausi. Kalastus tulee päättää kun 2 lohta on lopetettu. 

• Kiintiöt koskevat koko vaelluskala-aluetta. 

• Pyydystetyt, mutta takaisin jokeen elävänä päästetyt (catch & release) lohet eivät rasita 
henkilökohtaista saaliskiintiötä. 

 
Koko- ja lajirauhoitukset 
 

• Elokuun 1. päivästä alkaen tulee kaikki pyydystetyt yli 65 cm/3 kg atlantinlohet päästää 
elävänä takaisin jokeen. Nostokoukun tms. käyttö ei ole tuolloin sallittua. Lohet, joita ei kyetä 
elvyttämään tulee välittömästi ilmoittaa kalastuksenvalvojalle (puhelin 99375118), joka 
luovuttaa ne tutkimustarkoituksiin. 

• Merirautu, talvikkolohet ja alle 35 cm atlantinlohet ovat rauhoitettuja koko kalastuskauden. 

• Vieraslajit, eli kalankasvattamoista karanneet kassilohet ja kyttyrälohet tulee kaikki lopettaa ja 
raportoida jokivahdille. Nämä eivät rasita kalastuskiintiötä. Muista näiden suomunäyte. 

• BJFF kannustaa vapauttamaan suuret naaraslohet (yli 90 cm) kokon kalastuskauden. 

http://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/


Aluerauhoitus 

• Lohenkalastus on kokonaan kielletty vesistön yläosissa – Buetjern (Alue 3) ja koko 
Gednjeelva-joessa koska halutaan turvata atlantin lohen lisääntyminen vesistön erittäin 
haavoittuvassa osassa. Buetjernissä taimenen kalastuksen sivusaaliina pyydystetyt 
atlantinlohet tulee välittömästi vapauttaa takaisin.  

 
Kalastuskauden aikaiset rauhoitustoimenpiteet 

• BJFF seuraa päivittäin lohennousua, saalista ja vallitsevia olosuhteita. Nämä suhteutetaan 
joen tuontapotentiaalin ja kantokykyyn. Näiden perusteella BJFF pidättää itsellään oikeuden 
kalastuskauden aikana toteutettaviin suojelutoimenpiteisiin ylikalastuksen välttämiseksi. 
Toimenpiteet voivat sisältää mm: 

 
a) Niukka lohennousu > Esim. saaliskiintiöiden pienentäminen, yli 68 cm (3kg) atlantin lohien 

rauhoitus. 
b) Runsas lohennousu > Saaliskiintiöiden suurentaminen. 

 
KALASTUSVÄLINESSÄÄNNÖT - KONGSFJORDELVA 
 

Kalastusväline Kalastusalue Kesä- Heinä- Elokuu 

Perhokalastus kelluvalla siimalla ja 
painottamattomalla perholla 1-2-Gednjeelva kyllä kyllä kyllä 

Perhokalastus uppoavalla siimalla 1-2-Gednjeelva kyllä* ei** ei 

Perhokalastus painotetuilla perhoilla  1-2-Gednjeelva kyllä* ei** ei 

Lusikkauistin max 12 grammaa 1 ja 2 kyllä ei** ei 

Mato ja paino max 3 grammaa  1 ja 2 kyllä ei** ei 

Mato ilman painoa 1-2 ja Gednjeelva kyllä kyllä ei 

Heittokoho ja mato – 
14 vuotiaat ja nuoremmat 1-2 ja Gednjeelva kyllä kyllä ei*** 

Heittokoho ja perho – 14 vuotiaat ja 
nuoremmat 1-2 ja Gednjeelva kyllä kyllä kyllä 

*     Kielletty jos joen virtaama alle 4m3/sek  
**   Sallittu 10.7. saakka jos joen virtaama yli 4m3/sek. 
      (BJFF tiedottaa erikseen virtaaman aiheuttamista muutoksista kalastusvälinesääntöihin.) 
*** Kalastusalueella 2 saavat alle 14 vuotiaat käyttää heittokohoa madon kanssa elokuussa 
Buetjernin yhtymäkohdasta ylävirtaan. 

 

• 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 lohiuistinta. Lipan-/spinnaren, 
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. 

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

• Perho- ja lusikkakoukkujen ennimmäiskoot: Yksihaarakoukku nro. 2, kaksihaarakoukku nro. 6 
ja kolmihaarakoukku nro. 8. 

• Buetjern-järveä koskevat sen omat säännöt. Ks. erillinen liite. 
 

Kaikkien muiden kalastusvälineiden käyttö on kielletty! 



 
ROKASTUS ON KIELLETTY !  
 
Kalastusvälineiden desinfiointi 

• Jokaisen ulkopaikkakuntalaisen tulee desinfioida kalastusvälineensä (vavat, perhot, kelat, 
siimat, kahluuhousut, kahluukengät, haavit jne.) ennen kalastuksen aloittamista. 
Paikkakuntalaisten tulee suorittaa desinfiointi mikäli kalastusvälineitä on käytetty muissa kuin 
Kongsfjordelvassa. 

• Desinfiointi toteutetaan kalastuksenvalvojan luvanmyyntipisteessä. Siitä peritään NOK 100,- 
korvaus. 

• Finnmarkin viranomaisten määräyksellä kalastusvälineiden desinfiointi on edellytys 
kalastukselle muissakin läänin vesistöissä. Lisätietoa desinfioinnista ja muista 
desinfiointiasemista löydät osoitteesta http://www.fefo.no/no/fiske/Sider/Laksefiske.aspx 

Saalisilmoitus 

• Kaikki kalastusluvan lunastaneet ovat velvollisia palauttamaan jokivahdille kalastuksen 
päätteeksi saalisilmoituksen riippumatta siitä onko saalista saatu vai ei. 

• Voidakseen lunastaa uuden vuorokausiluvan, tulee edellinen ilmoitus olla luovutettu. 

• Pysyväisohjeen mukaan jokaisesta lopetetusta lohesta suositellaan otettavan suomunäyte. 
Näytekuoria ja näytteenoton ohjeistus on saatvilla kalastusluvan myyntipisteessä. 
 

Ota muut kalastajat huomioon 
Useat joen kalastuspaikat ovat erittäin suosittuja. Jotta kaikilla kalastusluvanhaltijoilla olisi 
tasapuolinen mahdollisuus, tulee harjoittaa ns. «liikkuvaa kalastustapaa», joka edistää myönteistä 
yhteishenkeä kalastajien keskuudessa: 

• Ensimmäisenä kalastuspaikalle saapuneella on oikeus aloitta kalastus ensimmäisenä. 

• Aloita kalastus paikan yläosasta ja kalasta alaspäin periaatteella «muutama askel alavirtaan 
heittojen välillä, eikä montaa heittoa samoilta jalansijoilta». 

• Jos saavuttuasi  joku jo kalastaa paikalla, aloita oma kalastuksesi hyvän aikaa odoteltuasi ja 
hyvän matkaa ylävirran puolelta. 

• On myös suositeltavaa, että kalastajat sopivat keskenään kunkin paikan hyvästä 
kalastustavasta. 

Luonnossaliikkujan tapakäyttäytyminen 

• Roskia ja jätteitä ei saa jättää luontoon, ne tulee kaikki viedä mennessään. HUOM: 
Nuotiopaikka ei ole jätepiste! 

• Vältä saaliskalojen perkaamista joella. Jos perkaat jokilaaksossa, ota perkkeet mukaasi tai 
kaiva ne maahan etäälle kala- ja nuotioipaikoista. 

• Tuoreiden puiden ja pensaiden käyttö polttopuuna on kielletty. Tuo polttopuut mukanasi tai 
käytä irtorisuja ja kuollutta puuainesta. Käytä olemassaolevia nuotiopaikkoja. 

• Telttailu on sallittu ainoastaan selkeästi etäällä jokiuoman välittömästä läheisyydestä. Älä 
myöskään varaa/miehitä telttapaikkaa pidempää aikaa. 

• Ilmoita kalastuksenvalvojalle häiriökäyttäytymisestä (puhelin 99375118) 
 

Rangaistustoimenpiteet 

• Luvanhaltija sitoutuu kalastusluvan ostaessaan noudattamaan tässä asiakirjassa kuvattua 
kalastussääntöä. 

• Kalastussäännön noudattamatta jättämisestä seuraa rangaistustoimenpiteitä Norjan «Lov om 
laksefisk og inlandsfisk» mukaan. 

• Rangaistustoimenpiteet sisätävät rikkeen suuruudesta riippuen: vuorokausiluvan mitätöinti, 
pitkäaikainen kalastuskielto, NOK 2.000-10.000 rikesakko ja/tai rikosilmoitus. 

• Saalisraportin palautamatta jättämisen seuraamus on NOK 300 suoritus ennen uuden 
kalastusluvan lunastamista. 
 

+++ 

 

http://www.fefo.no/no/fiske/Sider/Laksefiske.aspx

