Pyhäjärven kalastuskunnan KALASTUSJÄRJESTELYT 1.5.2012 - 30.4.2013
RAJOITUKSET JA MÄÄRÄYKSET
1. Pyydykset on varustettava kalastuskunnan pyydysmerkein ja merkittävä kalastuslain
määräämällä tavalla. Tyhjät merkit ja merkittömät pyydykset poistetaan kalastuskunnan toimesta.
2. Verkon pyydysyksikkö: verkon pituus 30 m ja korkeus 2,5 m.
3. Verkkojen silmäkoot: 01.07.-31.07.2012 11-35 mm, 01.08.2012 alkaen silmäkoko vapaa,
kuitenkin muikkuverkon alin silmäkoko 11 mm.
4. Osakkaille myydään enintään 10 kpl siikaverkon lupia ja lisäksi enintään 10 kpl muikkuverkon
lupia.
5. Kylässä vakituisesti asuvalle kalastuskuntaan kuulumattomalle myydään enintään 2 verkkolupaa
osakashinnalla 4,00 €/ruokakunta.
6. Huvilatonttiosakkaille (omistajalla vesiosuus Pyhäjärveen) myydään vain rakennettua tonttia
kohden 1 verkkolupa (4,00 €) ja lisäksi 1 lisäverkkolupa (17,00 €)
7. Pyydysyksikkö oikeuttaa kalastamaan verkolla, pilkillä, uistimella, perholla ja tuulastamalla.
Jään aikana 10 kpl madekoukkuja = 1 yksikkö.
Vieheellä kalastettaessa pyydysyksikkömerkki mukaan !
8. Kalastus KIELLETTY Pyhäjärvessä 01.06.-15.06.2012, kielto ei koske katiskapyyntiä.
9. Verkkokalastus KIELLETTY koko Pyhäjärvessä ajalla 01.06.-30.06.2012. Siikaverkon käyttö
kielletään Pyhäjärvessä linjan Rellinniemi-Pyhähuhta pohjoispuolella ajalla 01.07.-31.07.2012.
10. Viehekalastuksessa (perho, uistin, pilkki, mato-onki) taimenen/kirjolohen saalisrajoitus enintään
3 kpl/vuorokausi.
11. Kalojen alamitat: harjus 30 cm, taimen 40 cm.
KALASTUSMAKSUT
Verkkokalastus:
- verkkolupa (osakas)
- katiska
- made- ja haukirysä
- lisäverkkolupa
Viehekalastus (perho, uistin)
- vuorokausilupa
- viikkolupa
- kausilupa
- leirikoululaisten ryhmälupa
- perhelupa
Kaikista luvista peritään kirjausmaksu

4,00 €
1,00 €
1,00 €
17,00 € (huvilanomistajaosakkaat)
8,50 €
34,00 €
5,00 € (vain osakkaille ja kylässä asuville)
34,00 €/viikko
10,00 €/vrk
1,00 €/kpl

KAUSILUPIEN MYYJÄT
Verkkomerkit, osakkaiden kausiluvat ja vieheluvat: Pekka Orava/Lomakeskus Lapin Orava,
Oravanranta, 98530 Pyhätunturi, sähköposti: orava@lapinorava.fi puh. 0400-892 374
Viehekalastusluvat: Pyhän Asteli puh. 020 7862400, Pyhähippu Oy puh. 016-882 820
Pyhäjärven kalastuskunnan esimies Uolevi Laurila puh. 0400-209 048

Pyhäjärven kalastuskunnan kalastusjärjestelyt 1.5.2012 - 30.4.2013

Tietoa viehekalastajalle, pilkkijälle, mato-onkijalle

KALASTUSKIELTO PYHÄJÄRVESSÄ 01.06. - 15.6.2012
Rauhoitettuja kalalajeja ei ole
Kalojen alamitat: järvitaimen 40 cm, harjus 30 cm
Viehekalastuksessa (perho, uistin, pilkki, mato-onki) taimenen/kirjolohen saalisrajoitus enintään
3 kpl/vuorokausi.

KALASTUSMAKSUT
Viehekalastus (perho, uistin)
- vuorokausilupa
- viikkolupa
- kausilupa
- leirikoululaisten ryhmälupa
- perhelupa
Kaikista luvista peritään kirjausmaksu

8,50 €
34,00 €
5,00 € (vain osakkaille ja kylässä asuville)
34,00 €/viikko
10,00 €/vrk
1,00 €/kpl

Lisäksi voimassaoleva Valtion Kalastuksenhoitomaksu (18-64 vuotias)
Nämä järjestelyt koskevat Pyhäjärveä.
Pilkkiminen ja mato-onginta ovat jokamiehenoikeuksia Pyhäjärven kalastuskunnan alueilla
(Pyhäjärvi, Soutajanlampi ja Pyhäjoki). Huom! Jokien ja purojen virtaavissa vesissä mato-onginta
on kielletty.
KAUSILUPIEN MYYJÄT
Verkkomerkit, osakkaiden kausiluvat ja viehekalastusluvat: Pekka Orava/Lomakeskus Lapin Orava,
Oravanranta, 98530 Pyhätunturi, sähköposti: orava@lapinorava.fi puh. 0400-892 374
Viehekalastusluvat: Pyhän Asteli puh. 020 7862400, Pyhähippu Oy puh. 016-882 820
Pyhäjärven kalastuskunnan esimies Uolevi Laurila puh. 0400-209 048

