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           PERHOKALASTUSMATKA - NORJA, SULDALSLÅGEN 2.-9.8.2023 

Lohen perhokalastusmatka Suldalslågen-joelle Länsi-

Norjaan 2.-9.8.2023. Fishmaster on saanut varattua omalle 

kalastusryhmälle kuuluisan Stråpa kalastusalueen suurlohista 

tunnetulla Suldalslågen-joella.  

Suldalslågen on 22 km pitkä lohijoki Länsi-Norjassa Rogalandin 

läänissä. Se alkaa Suldalsvatnet järvestä ja laskee Sand 

kaupungin kohdalla Sandfjordiin. Suldal-joki on Länsi-Norjan 

suurin joki ja yksi parhaita lohijokia, se on myös kuuluisa 

erityisen suurista lohista. Suurimmat lohet ovat yli 20-kiloisia, 

lohien keskipaino joessa on korkea, se on viime vuosina 

vaihdellut 6-7 kilon välillä. Joki on erittäin kaunis ja 

kirkasvetinen. Suldalslågen on lohen nousun suhteen erittäin 

myöhäinen joki, kalastuskausi alkaa joen keski- ja yläosalla 

vasta 20.7 ja päättyy 30.9. Paras ajankohta lohen 

perhokalastukseen tällä hienolla joella on elo-syyskuussa. 

Perhokalastus. Kalastajien käytössä on hieno Stråpa 

kalastusalue eli 1,3 km Suldalslågen-joen etelän- eli alavirtaan 

katsottuna vasemman puoleista rantaa ja 0,7 km pohjoisen- eli 

oikean puoleista rantaa. Stråpa alue sijaitsee Suldalslågen-joen 

yläosalla ja on joen ylin kalastusalue, se sijaitsee noin 21 km 

jokisuusta ylöspäin. Neljän henkilön Fishmaster ryhmä kalastaa 

eksklusiivisesti Stråpa alueella, eli siellä ei ole samaan aikaan 

muita kalastajia. Stråpa kalastusalue sisältää kolme hienoa 

poolia: Strengjen, Flotto ja Notahölen. 

Kalastussäännöt. Kalastajilla on 2 lohen henkilökohtainen 

vuorokausikiintiö. Mikäli kalastaja tappaa 2 lohta eli täyttää 

päiväkiintiönsä, hänen pitää lopettaa kalastus klo 24 

asti. Vapautettuja lohia ei lasketa kiintiöön. Yli 75 cm pitkät villit 

naaraslohet on rauhoitettu ja ne pitää vapauttaa. Meritaimen on 

rauhoitettu. 

Perhokalastusvälineet. Suosittelemme Suldalslågen joelle 

kahdenkäden 13-15' jalkaisia lohivapoja luokissa 8-11 ja niihin 

sopivia laadukkaita levyjarrullisia keloja. Siimoina kärkiuppoavat 

ja intermediate ampumapäät ovat perhosiimoista eniten 

käytettyjä. Ota mukaan myös uppoavia ampumapäitä korkean 

veden olosuhteita varten. 

Desinfiointi. Kalastajien on desinfioitava välineet paikan päällä 

ennen kalastusta ja maksettava Norjan kalastuksenhoitomaksu 

jonka voi ostaa ennen matkaa netistä. 



Perhot. Hyviä perhoja Suldalslågen joelle: Allys Shrimp, Frances, 

Green Butt, Red Butt, Black Sheep, Greenlander, Grey & Green, 

Black & Yellow, Willie Gunn, Monkey ja Sunray Shadow. 

Majoitus. Kalastajat majoittuvat mukavassa vanhassa Øvre Osen 

norjalaistalossa noin 300 metriä Stråpa alueesta eli lyhyen 

kävelymatkan päässä. Øvre Osen talo on tyylikkäästi entisöity 

kalastajien majoituskäyttöön ja siellä on kaikki mukavuudet: 2 x 

wc/suihku, olohuone ja hyvinvarustettu keittiö, sekä 5 kpl 

makuuhuoneita, eli jokaiselle kalastajalle on oma makuuhuone. 

Osoite: Øvre Osen, Osen 18, 4237 Suldalsosen, Norge. 

Matkan toteutus. Omatoiminen kalastusmatka. Hyvä vaihtoehto 

matkan toteutukseen on autolautta Turusta Tukholmaan ja sieltä 

jatketaan omalla autolla Suldalslågen-joelle. Ajomatka 

Tukholmasta matkakohteeseen on 880 km ja ajoaika on 11 ja 

puoli tuntia. Toinen vaihtoehto on matkustaa lentämällä 

Helsingistä Stavangeriin ja sieltä jatkaa vuokra-autolla 

matkakohteeseen. Ajomatka Stavangerista Suldalslågen-joelle on 

123 km ja matka-aika on 2 tuntia 30 minuuttia sisältäen 14,5 km 

pitkän tunnelin vuonon alla ja lauttamatkan. Kolmas vaihtoehto 

on lentää Osloon ja sieltä jatkaa vuokra-autolla Suldalslågen-

joelle. Ajomatka on 407 km ja ajoaika on noin 6 tuntia. 

Matkan kesto: 6 kalastuspäivää/7 yötä 

Ryhmän koko: 4 henkilöä 

Hinta sisältää: Perhokalastus, Kalastusluvat, Majoitus 1h 

huoneissa, Kalastusalueen esittely 

Hinta ei sisällä: Lento-/Laiva-/Automatkat, Norjan 

kalastuksenhoitomaksu 260 kruunua (26 eur), Ruokailut, juomat 

 

Matkan aikataulu: 

1.8. Tiistai. Siirtyminen autolla Turun satamaan, Viking Line autoterminaaliin, jossa pitää olla 

viimeistään klo 19:55. Viking Grace laiva lähtee 20:55.  

 

2.8. Keskiviikko. Viking Grace laiva saapuu Tukholmaan aamulla klo 6:30. Matka jatkuu  

omalla autolla Suldalslågen-joelle. Ajomatka Tukholmasta matkakohteeseen on 880 km ja 

ajoaika on 11 ja puoli tuntia. Saavutaan Suldalslågen-joelle noin klo 18. Majoittuminen. 

Kalastus alkaa klo 18. Kalastusalueen esittely. Illallinen majoituksessa. 

 

3.-7.8. Torstai - Maanantai. Lohen perhokalastusta Stråpa kalastusalueella Suldalslågen-

joella. Aamiaiset majoituksessa, lounas majoituksessa. Illalliset majoituksessa. 

 

8.8. Tiistai. Lohen perhokalastusta Stråpa kalastusalueella Suldalslågen-joella. Aamiainen 

majoituksessa, lounas majoituksessa. Kalastus päättyy klo 18. Illallinen majoituksessa. 

Tavaroiden pakkaus. 

 

9.8. Keskiviikko. Aamiainen. Suldalslågen-joelta majoituksesta lähdetään aamulla klo 6:00 

autolla kohti Tukholmaa, noin 11 ja puolen tunnin ajomatka. Siirrytään autolla Viking Line 

laivaterminaaliin, jossa pitää olla viimeistään klo 19:00. Viking Glory laiva lähtee klo 20:00. 

 

10.8. Torstai. Laiva saapuu Turun satamaan aamulla klo 7:30.  



                                   Suldalslågen - Stråpa 

                                      

 



                                      Suldalslågen - Perhoja 
 

 

 Black Sheep 
 Hela: Hopea 

 Perä: Punainen 
 Runko: Musta silkki 
 Kierre: Hopea 
 Häkilä: Sininen 
 Siipi: Musta (2/3), keltainen (1/3) kettu 
 Pää: Punainen tai musta conehead 
 

 

 Green Butt 
 Hela: Hopea 
 Pyrstö: Fluoresoiva vihreä 

 Runko: Musta silkki 
 Kierre: Hopea 

 Häkilä: Keltainen ja musta kana 
 Siipi: Musta kettu 
 Pää: Musta  
 

 Greenlander 
 Hela: Hopea 
 Pyrstö: Fluoresoiva vihreä 
 Runko: Helmiäis ice-dubbing 
 Kierre: Hopea 
 Runkohäkilä: Oliivi kukko 
 Kaulushäkilä: Mustavalkoinen kukko 
 Siipi: 1/3 keltainen, 1/3 vaaleanvihreä, 1/3 musta 

 Pää: Fluoresoiva vihreä  

 

 Willie Gunn  
 Hela: Hopea  
 Runko: Musta silkki 
 Kierre: Soikea hopea 

 Kaulushäkilä: Sininen kana 
 Siipi: 1/3 keltainen, 1/3 oranssi, 1/3 musta 
 Keltaisia angel hair kuituja siiven väliin 
 Pää: Musta  

 
  

 Black & Yellow  
 Putki: 1/2 tuuman messinkiputki  

 Runko: Kulta, paljas messinkiputki 

 Siipi: 1/2 likainen keltainen, 1/2 musta 
 Keltaisia angel hair kuituja siiven väliin 
 Pää: Musta  

 

 

  

 Green Monkey 
 Putki: 1/2 tuuman messinkiputki  
 Runko: Fl. vihreä Flat Braid 

 Kierre: Hopea 
 Siipi: Alla fl. vihreä jääkarhu, päällä musta apina 
 Pää: Musta 

 

 

 



Suldalslågen Varustelista 
 

* Lippis tai muu lämmin kalastuslakki  

* Ohut sadetakki tai Kahluutakki 

* Polaroidut aurinkolasit 

* Sukkia (ohuita ja paksuja)  

* Pitkähihaisia paitoja 

* Lyhyet alushousut 

* Lämpöaluskerrasto 

* Fleece housut,-paita  

* T-paitoja  

* Pitkät housut, vyö  

* Lenkkitossut, sandaalit 

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

* Matkapuhelin, laturi 

* Reppu (Kameran yms. varusteiden säilytykseen jokirannassa) 

* Taskumatti, juomapullo, termospullo  

* Pieni taskulamppu tai otsalamppu  

* Minigrip-pusseja  

* Muovipusseja pyykin ja märkien vaatteiden säilytykseen 

* Kirjat, lehdet, matkainfo, kartat, Fishmasterin puhelinnumero (0400-824530) 

* Passi tai ajokortti ja matka-asiakirjat 

* Matkavakuutus 

* Lompakko, Luottokortti, Käteistä rahaa: Norjan kruunuja (kalastuskorttiin, ruokiin)  

* Muistikirja ja kynä 

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

* Partakone  

* Särkylääkkeitä, reseptilääkkeet, reseptit 

* Ruuat, juomat 

* Vapateline autoon 

 

 

Kalastusvälineet 

 

* Kahluukengät, hiekkasuojat 

* Kahluuhousut, paikkaustarvikkeet, vyö  

* Perhot, perhorasiat  

* Perhovavat, vapaputket  

* Perhokelat, perhosiimat, kelakotelot 

* Perhoperukkeet, perukesiimaa:0.35,0.40  

* Pihdit (Ruostumattomat), Teippiä 

* Koukkuviila, siimaleikkurit, suonipihdit  

* Mittanauha 

* Fileerausveitsi, linkkuveitsi                                              

 

 

 

 

 
 

 

 

 


