KOLKINLAHDEN OSAKASKUNTA
Kolkinlahden osakaskunta on liittynyt Tarjanneveden yhteiskalastusalueeseen /
yhteistoiminta-alueeseen, joka käsittää vain ns. Tarjanteen allasalueen.
Tarjanneveden yhteiskalastusalueessa ovat mukana seuraavat osakaskunnat / alueet:
Visuveden osakaskunnat. Pajulahden, Raski-Moksun ja Hauhuun kalastuskunnat.
Viskarin, Sammaliston, Liettyän, Kuivikon, Makkosen, Kolkinlahden ja Kangasjärven
osakaskunnat.
Yhteiskalastusalueeseen eivät kuulu: Tuuhosen, Pohjaslahden, Jouttenuksenmaan ja
Monosen Veden osakaskunnat sekä yksityiset vesialueet Tarjanteella eikä myöskään
Tarjanteella olevat valtion vesialueet. Eivät myöskään esim. Kolkinlahden
osakaskunnan lammet, Salusjärvi ja sieltä Kolkinlahteen laskeva Myllypuro,
Vehkakoski Pohjaslahdella ja Naurissalmen salmet Hauhuussa.
Tarjanneveden yhteiskalastusalueella kaupallinen kalastus, ravustus, sorsastus ja
nuottaaminen pysyvät edelleen osakaskuntakohtaisina eli niihin on oltava paikallisen
osakaskunnan lupa. Yhteiskalastuslupa koskee vain vapaa-ajan- / kotitarvekalastusta.
Vehkajärvessä olevat Kolkinlahden, Viskarin ja Kangasjärven osakaskuntien alueet
ovat oma erillinen Vehkajärven yhteistyöalue.
Vain Kolkinlahden osakaskunnan alueella kalastaessa merkin hinta on 3 € / kpl.
Merkit reiitetään kalastuksen valvontaa varten. Näitä merkkejä ei voi ostaa netistä,
ainoastaan muista myyntipaikoista.
Kolkinlahden osakaskunnan sekä Tarjanteen ja Vehkajärven yhteisalueilla
kalastaessa merkin hinta on 6 € / kpl. Kotitaloutta kohden myydään enintään 10
pyydysmerkkiä.
Pyydysmerkkien määrä pyydystä kohti Kolkinlahden osakaskunnassa:
nuotta alle 4 m korkea
10 yksikköä
rysä, paunetti (korkeus 1,5 m)
1 yksikkö
verkko (3m * 30 m)
1 yksikkö
– pienin silmäkoko 50 mm, paitsi muikkuverkossa
katiska
1 yksikkö
pitkäsiima (100 koukkua)
1 yksikkö
uistin
0,2 yksikköä
isku- ja syöttikoukku
0,2 yksikköä
rapumerta
0,2 yksikköä
Pyydysmerkkejä myydään myös: Myryllä, Salmentie 39, Pohjaslahti ja
www.kalapassi.fi.

- lupa on kotitalouskohtainen, muista myös kalastonhoitomaksu (www.eraluvat.fi)
- pyydysyksiköiden määrää on rajoitettu 564 pyydysyksikköä ja uusi 1.1.2016 voimaan tullut
kalastusasetus rajoittaa pyyntikunta kohtaisen verkkomäärän 8 kpl:seen kerralla.
- pyydykset merkittävä kalastuslain 16§ mukaisin merkein Tarjanteen altaalla ja Vehkajärvessä.
Muilla vesialueilla riittää koho (yli 15 cm pinnasta, ei läpinäkyvä) tai matala lippu.
- lupien myynnin yhteydessä peritään toimitusmaksu tai kalapassin myyntiprovisio nettikaupassa
Sorsastus on sallittu vain osakkaille metsästyslain mukaisesti Kolkinlahden osakaskunnan
alueella.
Kalojen alamitat ja muut kalastusta ohjaavat toimenpiteet ovat 1.1.2016 voimaan tulleen
kalastuslain ja sen asetusten mukaiset paitsi verkon minimikoko päätetty olevan muussa kuin
muikun kalastuksessa 50 mm.
Kalastusta valvotaan vesialueillamme.

Kolkinlahden osakaskunnan alue on 23.
Ohessa kartta Tarjanneveden yhteisalueesta
Valtio on pidättänyt vesialueensa oman luvanmyyntinsä piiriin ainakin toistaiseksi. Tarjanteella
olevat valtion vedet eivät enää kuulu 2019 kalastettavaan alueeseen yhteislupa-alueen merkeillä.
Metsähallitus myy omat merkkinsä ja on luvannut valvoa aluettaan. ( yhteislupa alueen kartassa
merkinnät V kyseiset alueet) https://www.eraluvat.fi/…/pyy…/alueet/hame-ja-satakunta.html

