HÖYTIÄISEN KALATALOUSALUE
Kalastusmääräykset vuodelle 2019
HÖYTIÄISEN YHTENÄISLUPA
Lupa oikeuttaa kalastamaan verkoilla ja katiskoilla, Lehmon kalastuskunnan aluetta lukuun ottamatta, koko
Höytiäisellä. Hinta on 4 € yksiköltä.
PYYDYSTEN YKSIKÖINTI
Verkko
3 x 30 m
Verkko
3 x 60 m
Lisäksi aina alkavalta verkon korkeuden kolmelta (3) lisämetriltä
Katiska
LISÄKSI VAIN YLEISVETTÄ KOSKEVAT PYYDÖT JA NIIDEN YKSIKÖINTI
Tuulastus ja harppuunalupa
Koukkupyynti (syöttikoukku 10 kpl, pitkäsiima enint. 100 koukkua)
Rysä < 1 m
Rysä > 1 m, max. 1,5 m
Rysä > 1,5 m kaupallisen kalastuksen lupa haettava Metsähallitukselta
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Nämä luvat eivät koske kaupallista kalastusta yleisvedellä ja Ahmovaaran osakaskunnan vesialueella.

Kaupallista kalastusta lukuun ottamatta verkkojen sallittu enimmäispituus on 240 metriä
pyynti- tai venekuntaa kohti. Kaupallisen kalastuksen luvat yleisvesialueelle myöntää Metsähallitus ja
Ahmovaaran vesialueella Ahmovaaran osakaskunta.
PYYDYSTEN MERKINTÄ
Pyydyksiin tulee merkitä pyydyksen asettajan nimi ja yhteystiedot sekä kalastusoikeuden osoittava merkki
siten, että ne ovat havaittavissa ilman, että pyydystä tarvitsee nostaa vedestä. Verkkojadat on merkittävä
kalastuslain mukaisilla merkeillä (1,2 metriä korkea lippumerkki) ja pyydyksen suunta tulee osoittaa kupain.
Pitkä pyydys tarvitsee välikohon jokaista alkavaa 120 m kohden. Pyydysmerkit varustettuna yhteystiedoin on
laitettava jadan syvimpänä olevaan päähän nippuun joko kohoon tai kohonaruun. Nipussa tulee olla merkkejä
jadassa olevien pyydysten yhteisen yksikköarvon mukainen määrä. Muistakaa merkitä pyydyksenne, sillä
valvojilla on oikeus luvattomien pyydysten takavarikointiin. Talvipyynnissä merkit on laitettava nippuun koentaavannolle. Pyydys ja halkaisijaltaan yli 40 cm:n avannot on merkittävä värillisellä 1,2 m korkealla 2 cm:n
heijastimella varustetulla merkkisalolla.
HÖYTIÄISEN VIEHEKALASTUSLUPA
Lupa oikeuttaa kalastamaan koko järven alueella kaikilla vapakalastusvälineillä.
Lupa on voimassa kalenterivuosittain. Luvan voi maksaa suoraan Höytiäisen kalastusalueen
tilille: Op FI64 5165 0740 0198 98.
Kalastonhoitomaksuun sisältyvä viehelupa oikeuttaa kalastamaan ainoastaan yhdellä vieheellä (vetouistelussa saa käyttää yhtä
painouistinta tai syvääjää). Useammalla vieheellä kalastettaessa on lunastettava kalastusalueen viehelupa.
Kalastusmaksut ovat:
Lupa-aika
Viikko
20 €
Kuukausi
30 €
Vuosi
50 €
Vuosi
25 €
Harjuslauta 20 € / vuosi.

max. 10 vapaa/venekunta
max. 10 vapaa/venekunta
max. 10 vapaa/venekunta
max. 3 vapaa/venekunta

Uistelukisalupana peritään 4 €/venekunta ja lupa on voimassa kilpailuaikana. Lupa haetaan kalastusalueelta.
KALASTUSLUPIEN MYYJÄT
Joensuu:
Jokierä Voimatie 12, 044-7646309
Kontiolahti:
St1, puh. 731184; *Höytiäisen Tupa
Kunnasniemi: Keijo Kinnunen, puh. 044-3542338; Matti Räsänen, puh. 050-305 4986
Polvijärvi:
Polvijärven Kuva-Soppi, puh. 013-631701
Kinahmo:
Mervi Laasonen Koskipirtti, puh. 044-0800021
Ruvaslahti:
Jaana Leppänen, 040-9116889
Huhmari:
Lomakeskus Huhmari, puh. 0207691230
Verkkokaupasta: www.kalapassi.fi www.eraluvat.fi
Kääntöpuolella Höytiäisen kartta sekä tiedot kalastus- ja pyydysrajoituksista.

