2019 sesongin kalastussäännöt Beiarelva-joella
Tervetuloa kalastamaan Beiarelva-joella
Kalastussesonki alkaa siltä osin Beiarnvesistössä, joka on yhteydessä Beiarelva SA:han. Kalastus ei
ole sallittua 50 m lähempänä Tollågan ja Haugforsen kalaportaita. Tollåga:lla ei ole myöskään lupa
kalastaa kalaportaiden yläpuolella.
Kalastusajat:
Lohi:
Meritaimen:
Merirautu:

14.6-31.8
14.6.-31.8 koko joella. Storjord sillan alapuolella 14 syyskuuta asti.
Ei lupaa kalastaa.

Kalastuskellonajat:

06:00-24:00
Avajaispäivä on 14.6, jolloin voi kalastaa klo 12.00-24.00 välisenä aikana sekä
yö kalastus 15.6. Sesongin aikana on lupa kalastaa kellon ympäri seuraavilla
alueilla: Tvervik, Arstad/Dokmo, Soløy, Moljord ja osittain Vold (Storøya)
Beairnjoen ylittävän voimalinjalle asti ja Kvæl. Matalan vedenkorkeuden
aikana, voidaan joki osittain sulkea kalastukselta.

Lohikalastuksen rajoitteet ja minimikoko










Vain yksi alle 65 cm lohi kalastajaa kohti päivässä.
Vain neljä alle 65 cm lohta kalastajaa kohden sesongin aikana.
Yli 65 cm pitkät lohet on vapautettava.
Lohen minimikoko 35 cm.
Kalamäärä kalastajaa kohden on maksimissaan kolme kalaa päivässä.
Mikäli lohi voidaan todistettavasti todeta kasvatetuksi, voidaan lohi lopettaa ja sitä ei lasketa
mukaan kalastajaa kohti tarkoitettuun sesongin kalalukumäärään.
Vain kalastuskortin myyjä, tai Beiarelva SA päättää ja määrittelee mikä on kasvatettu lohi.
Kasvatettua lohta ei lasketa mukaan kalastusluvassa määriteltyyn lukumäärään.
Väärin arvioitu kala on toimitettava maanomistajalle/kalastuslupamyyjälle.

Meritaimenkalastuksen rajoitteet ja minimikoko





Neljä alle 65 cm pituista meritaimenta kalastajaa kohden päivässä.
25 alle 65 cm pituista meritaimenta kalastajaa kohden sesongin aikana.
Meritaimenen minimikoko on 30 cm.
Meritaimen, joka on pidempi kuin 65 cm on vapautettava.

Kalastusvälineet



On sallittua kalastaa välineillä joissa yksi kolmoiskoukku.
On lupa kalastaa koukuilla, joissa ei ole vastakkaista koukkua.





Matoja voidaan käyttää syöttinä koko Beiarelv-joella. Kierrekoukku on kielletty suoralla
koukkutangolla sekä koukulla, jossa on 90 asteen kulma, tai jyrkempi koukkukulma. Myös
koukut jotka osoittavat suoraan koukkutankoon, tai koukkukaareen.
Kalastaja voi käyttää ainoastaan yhtä kalastusvälinettä. Kalastusvapa on pidettävä kädessä
kalastuksen aikana.
Elektroniset kalanetsintävälineet ovat kiellettyjä sekä kalakoukun käyttö. Perholla ja painolla
kalastus on kielletty. Perhokalastuksessa on käytettävä kohoa, tai siimaa, joka mahdollistaa
heittämisen.

Muut kalastussäännöt


Kaikki kalastusvälineet mukaan lukien kengät/vaatteet on desinfioitava ennen, kuin on lupa
kalastaa Beiarelva-joella ja sivulohijoilla, siitä huolimatta on kerrottava, missä varusteita on
viimeksi käytetty. Tämä sääntö koskee, myös kanootteja/veneitä, tai muita varusteita, joita
käytetään joella. Desinfiointitodistukset muilta joilta ei ole päteviä Beiarn-vesistössä.
Desinfiointi on toimitettava paikallisella kalastuslupamyyjän luona.



Liikkuminen alavirran suuntaan kalastuksen aikana on suositeltavaa.



Kaikki kalastetut ja vapautetut kalat on raportoitava vuorokauden sisällä. Myös
”nollakalastus” on raportoitava. Yli 65 cm kalat, jotka on jouduttu lopettamaan vamman
vuoksi, on raportoitava kalastusluvan myyjälle annettuun puhelinnumeroon. Kala on
näytettävä ja toimitettava maanomistajalle, tai kalastuskortin myyjälle.



Lopetetuista lohista ja kasvatetuista lohista otetaan näytteet.



Vapautettavia kaloja on käsiteltävä niin, ettei ne saa lisävaurioita vapautuksesta. Täten
voidaan ehkäistä kalakuolleisuutta. Näitä kaloja ei saa koskaan nostaa ylös vedestä.



Kaikilla kalastajilla tulee olla pitkävartiset pihdit kalastuskoukkujen poistamista varten. Mikäli
koukku on kalan kurkussa, on siima katkaistava. Kaikilla tulee olla lähettyvillä solmuton
haavi.



Vahingoittuneet kalat tai kalat jotka ovat väsyneet laitetaan lepoastioihin, mikäli sellainen
löytyy.



Kalastussääntöjen rikkomista seurauksena, voi vahtimestari viedä kalastusluvan.

Kireitä siimoja!

Kiitos, että valitsit Beiarelvan!
Tervetuloa takaisin!

