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Kalastusmatka – Ruotsi, Ljungan 27.4-2.5.2019 
 
Fishmaster järjestää johdetun meritaimenen perho- ja 

heittokalastusmatkan Ljungan-joelle Keski-Ruotsiin 27.4-

2.5.2019. Matka on ajoitettu kevään parhaaseen 

meritaimenkauteen. Fishmaster opas Reijo Kaartinen toimii 

ryhmän matkanjohtajana ja kalastusoppaana.   

Perhokalastus, Heittokalastus. Ljungan on Ruotsin parhaita 

meritaimenjokia, se on tosi kaunis ja sopii erinomaisesti perho- 

ja heittokalastukseen. Parhaat ajankohdat meritaimenen 

kalastukseen ovat keväällä huhti-toukokuussa ja syksyllä syys-

lokakuussa. Kalastus tapahtuu Ljungan-joen alaosilla, 

käytössämme on yhteensä noin 15 kilometriä jokialuetta ja 

käytössä on joen molemmat puolet. Meritaimenen kalastus on 

tehokkainta 12-15' jalkaisilla 8-11 luokan kahdenkäden 

perhovavoilla ja perhosiimoina käytetään intermediate tai 

uppoavia ampumapäitä. Uistinkalastus onnistuu parhaiten 

laadukkaalla hyrrä-tai avokelalla ja siihen sopivalla 8-10 

jalkaisella vavalla, sopivat viehepainot ovat 15-40g.  

Perhot, Uistimet. Hyviä perhoja Ljunganin meritaimenille ovat 

putkiperhot, sidottuna ketunkarvasiivellä, esim. Pupujussi, Dog, 

Garry, Mickey Finn, Willie Gunn ja Sillen ovat toimineet hyvin.  

Heittokalastuksessa tehokkaimmat vieheet ovat kapeita 

lusikkauistimia kuten Toby, Salamander, Krocodile; värit hopea, 

sini/hopea, kulta, oranssi, oranssi/kulta, sopivat viehepainot ovat 

20-30 grammaa.  

Majoitus. Kalastajat majoittuvat mökissä lähellä Ljungan-jokea 

ja kalastuspaikkoja. Mökissä on perusmukavuudet. 

Matkan toteutus. Johdettu matka, näillä matkoilla on aina 

Fishmaster kalastusopas mukana. Matkat tehdään oppaan 

autolla, ensin laivalla Turusta Tukholmaan ja siitä autolla 

Ljunganille, automatka on 380 kilometriä ja kestää 4 tuntia.  

Yleistä. Matkan hintaan kuuluu laivamatkat 

Turku/Tukholma/Turku, automatkat Turku/Ljungan/Turku, 

kalastusluvat, opastus, majoitus ja ruokailut Ljunganilla. 

Osallistujien kustannuksiksi matkan aikana jää  ruokailut ja 

kahvit laiva- ja automatkojen aikana. 

 

Huomioitavaa. Ota mukaan oheisen Ljungan varustelistan 

mukaiset varusteet. Muista ottaa mukaan myös lakanat ja 

tyynyliina sekä pyyheliina.  

 

Matkan kesto: 3 kalastuspäivää/3 yötä majoituksessa, lisäksi 2 

yötä laivalla 

 

 



Matkan aikataulu: 
 

27.4. Lauantai. Kokoontuminen klo 18.45 Kuokkakuja 8, 21260 Raisio. Jatketaan oppaan 

autolla Turun satamaan Silja Line terminaaliin. Muut autot voidaan jättää Kuokkakuja 8 pihalle. 

Satamassa pitää olla viimeistään klo 19.15. Silja Line laiva lähtee illalla klo 20.15.  

 

28.4. Sunnuntai. Laiva saapuu Tukholmaan torstaina aamulla klo 6.10. Matka jatkuu oppaan 

autolla kohti Sundsvallia ja Ljungan-jokea ja perille saavutaan noin klo 11. Tehdään matkan 

ruokaostokset Njurundassa. Majoittuminen ja iltapäivä ja ilta kalastusta Ljunganilla Fishmaster 

oppaan kanssa. Illallinen mökillä. 

 

29-30.4. Maanantai-Tiistai. Meritaimenen kalastusta Fishmaster oppaan eli Reijo Kaartisen 

kanssa Ljungan-joella. Aamiainen, lounas ja illallinen mökillä. 

 

1.5. Keskiviikko. Aamupäivällä kalastusta. Lounas ja mökin siivous ja luovutus. Kotimatkalle 

kohti Tukholmaa lähdetään noin klo 13. Silja Line terminaalissä pitää olla viimeistään klo 

18.30. Laiva lähtee Tukholmasta klo 19.30.  

 

2.5. Torstai. Turun satamaan saavutaan aamulla klo 7.00. Jatketaan oppaan autolla matkan 

päätetepisteeseen Raisio, Kuokkakuja 8. 

 

 

Ljungan 

Sijainti. Ljungan sijaitsee Keski-Ruotsissa ja laskee itämereen noin 10 kilometriä Sundsvallista 

etelään. Joen kokonaispituus on noin 150 kilometriä. Lohen ja meritaimenen nousu kuitenkin 

pysähtyy noin 15 kilometriä jokisuulta olevaan patoon. Padossa ei ole kalaportaita, joten 

kalastus keskittyy joen alimmalle 15 kilometrin osuudelle. 

Koko. Ljungan on keskikokoinen joki, keskivirtaama on noin 100 kuutiota sekunnissa, leveys 

vaihtelee 30 ja 70 metrin välillä. Vesi on erittäin kirkasta, vain hiukan rusehtavaa. Sateet eivät 

juuri värjää vettä eivätkä myöskään suoraan vaikuta veden korkeuteen, koska joki on 

säännöstelty. Siten Ljunganin virtaus pysyy koko kalastuskauden suhteellisen tasaisena. 

Kalastus. Ljungan on kalastuksellisesti erittäin mielenkiintoinen ja vaihteleva joki. Kosket, 

nivat ja suvannot vuorottelevat ja erilaisia kalastuspaikkoja on runsaasti. Ljungan sopii 

erinomaisesti perho- ja uistinkalastukseen. Ljunganiin nousee erittäin runsaasti meritaimenta 

ja myös jonkin verran lohta. Ljunganissa on myös erinomainen harjuskanta.  

Kalastuskausi. Kalastuskausi Ljunganilla kestää ympäri vuoden lukuunottamatta yleistä 

rauhoitusaikaa 15.10-15.11 jolloin kaikki kalastus on kielletty. Lohi on rauhoitettu 1.9-31.5 

välisen ajan. Harjus on rauhoitettu 15.3-15.5 välisen ajan. Meritaimen on rauhoitettu 1.1-28.2. 

Parasta meritaimenen kalastusaikaa keväällä on huhti-toukokuu ja syksyllä syys-lokakuu 

rauhoitukseen asti. Mikäli kelit pysyvät leutoina voi kalastus olla marraskuussa rauhoituksen 

jälkeenkin tuloksekasta. Lohenkalastus ajoittuu keskikesään. Suurin osa Ljunganin 

meritaimenista on 1-4 kilon välillä, mutta joka vuosi saadaan paljon suurempiakin, suurimpien 

yksilöiden ollessa 10 kilon jättiläisiä. Lohien keskipaino on viiden kilon paikkeilla. 

Kalastussäännöt. Vain vapakalastus on sallittua, joko perholla tai uistimella. Kaikki ylösotetut 

lohet ja meritaimenet suositellaan punnittavaksi ja ilmoitetaan saalisrekisteriin. Meritaimenen 

alamitta on 50 cm, lohen alamitta on 50 cm ja harjuksen alamitta on 35 senttiä. Saaliskiintiö 

on on kaksi meritaimenta (ilman rasvaevää) ja kolme harjusta vuorokaudessa/kalastaja. Kaikki 

villit meritaimenent ja lohet (kaloilla rasvaevä) pitää vapauttaa. 

 

 

 
 



Ljungan Varustelista 

 
* Lippis tai muu lämmin kalastuslakki  

* Ohut sadetakki tai Kahluutakki 

* Polarisoidut aurinkolasit 

* Sukkia (ohuita ja paksuja)  

* Pitkähihaisia paitoja 

* Lyhyet alushousut 

* Lämpöaluskerrasto 

* Fleece housut,-paita  

* T-paitoja  

* Pitkät housut, vyö  

* Lenkkitossut, sandaalit 

* Kynsikkäät tai muut kalastussormikkaat  

* Kamera, muistikortit, vara-akku tai patterit, laturi 

* Matkapuhelin, laturi 

* Reppu tai reppujakkara (Kameran yms. varusteiden säilytykseen jokirannassa) 

* Taskumatti, juomapullo, termospullo  

* Pieni taskulamppu tai otsalamppu  

* Muovipusseja pyykin ja märkien vaatteiden säilytykseen 

* Kirjat, lehdet 

* Ajokortti  

* Matkavakuutus 

* Matkainfo, kartat, Fishmasterin puhelinnumero (Jouni Rauha: 0400-824530) 

* Lompakko, Käteistä rahaa  

* Luottokortti 

* Muistikirja ja kynä 

* Hygieniatarvikkeet: Shampoo, hammasharja, -tahna, käsirasva, huulirasva ja laastaria 

* Pyyheliina 

* Lakanat tai makuupussi, tyynyliina 

* Partakone  

* Särkylääkkeitä, reseptilääkkeet, reseptit 

 

Kalastusvälineet 

* Kahluukengät, hiekkasuojat 

* Kahluuhousut, paikkaustarvikkeet, vyö  

* Perhot, perhorasiat. Hyviä perhoja Ljunganin meritaimenille ovat  

  putkiperhot, sidottuna ketunkarvasiivellä, esim. Pupujussi, Dog, Garry, Mickey Finn ja Sillen  

  ovat toimineet hyvin. 

* Perhovavat, vapaputket  

* Perhokelat, perhosiimat 

* Varapuolat, Kelaöljy 

* Perhoperukkeet, perukesiimaa: 0.35,0.40  

* Pihdit (Ruostumattomat), Teippiä 

* Koukkuviila, siimaleikkurit, suonipihdit  

* Kalavaaka, mittanauha 

* Linkkuveitsi 
                      

                                                     

 

 

 

 

 

 
 

 



Ljungan Perhoja 
Normaali koko on 4-8 cm 

 

Mickey Finn 

Runko: Hologrammihopea 

Kierre: Soikea hopea 

Siipi: Oranssi ja keltainen kettu, 

keltaisia angel hair kuituja siiven väliin 

Pää: Musta 

 

 

 

 

 

 

 

Willie Gunn  

Hela: Hopea  

Runko: Musta silkki 

Kierre: Soikea hopea 

Kaulushäkilä: Sininen kana 

Siipi: 1/3 keltainen, 1/3 oranssi, 1/3 musta kettu, 

keltaisia angel hair kuituja siiven väliin 

Pää: Musta  

 

 

 

 

Dee Sheep 

Hela: Hopea 

Pyrstö: Fl. punainen 

Runko: Musta silkki 

Kierre: Soikea hopea  

Kaulushäkilä: Sininen kana 

Siipi: Fl. keltainen ja musta kettu, keltaisia angel 

hair kuituja siiven väliin 

Pää: Punainen 

 

 

 

Sillen 

Hela: Hopea  

Runko: Hologrammihopea 

Siipi: 2/3 valkoinen kettu alla, 1/3 musta kettu 

päällä, hologrammi hoea flashabou kuituja siipeen 

Kaulushäkilä: Sininen kana 

Sivut: Viidakkokukko 

Pää: Musta 
 

 

 

                           

 

                           


