Uurasen – Mantilon - Taipaleen – Ihalanmäen
ja Kangasniemen osakaskunnat
Tervetuloa kalastamaan ja viihtymään Kotalan vesistöissä.
Kalastusluvat voit hankkia seuraavista paikoista;
Järvikalastus luvat
KOTALAN KYLÄKAUPPA
Aulikki Länsiaho
Vironkoskentie 72, Kotala
kaupan aukioloaikana

p. 03 4759510

tai

www.kalapassi.fi
-

Pyydysyksikön hinta 5 €/yksikkö (vuoden 2016 alusta)
lupa on kotitalouskohtainen, muista myös kalastonhoitomaksu (www.eraluvat.fi)
pyydysyksiköiden määrää ei ole rajoitettu, mutta uusi 1.1.2016 voimaan tullut kalaqstusasetus rajoittaa pyyntikunta kohtaisen
verkkomäärän 8 kpl:seen kerralla.
pyydykset merkittävä kalastuslain 16§ mukaisin merkein Uurasjärvellä. Muilla vesialueilla riittää koho
(yli 15 cm pinnasta, ei läpinäkyvä) tai matala lippu
lupien myynnin yhteydessä peritään 3,50 € toimitusmaksu tai kalapassin myyntiprovisio

Pyydysyksiköt
nuotta
10 yksikköä
iso rysä (yli 1,5 m)
10 yksikköä (hoitokäytössä osakaskunta voi myöntää maksuvapauden)
verkko 30 m
1 yksikkö
rysä
1 yksikkö
katiska
1 yksikkö
moottoriuistelu lupa
2 yksikköä
uistin
1 yksikkö
pitkäsiima
1 yksikkö/100 koukkua
rapumerta
1 yksikkö/ 10 mertaa/ruokakunta
koukku ja iskukoukku
0,1 yksikköä
Sorsastus on vapaa osakkaille ja kylässä vakituisesti asuville.
Sorsastus on kielletty Valkiaisessa ja Jyrkeenjärven-Niittysalmen välisellä alueella.
Kalastus on kielletty Koikero-ojassa.
Kalojen alamitat ja muut kalastusta ohjaavat toimenpiteet ovat 1.1.2016 voimaan tulleen kalastuslain ja sen asetusten mukaiset
Veneen laskumahdollisuus on Kotalan satamassa, osoite Satamatie 40, 42870 Kotala

Koskikalastus ”Kotalan Kosket”
Kotalan Kyläkauppa
Vironkoskentie 72
42870 KOTALA
p. 03 4759510 kaupan aukioloaikana
lisätietoja www.kotalankosket.com
Lupien hinnat:
kalastusalue 1 Kituskoski (vain perhokalastus)
kalastusalue 2 Vehmaskoski ja Koskelankoski (uistin ja perhokalastus)
6h
15.00 €
1 lohikala/lupa
24 h
25.00 €
2 lohikala/lupa
alle 18-vuotiaille henkilökohtainen nuorisolupa -50 %
alle 15-vuotias voi kalastaa vanhemman luvan kiintiön puitteissa.
Kalastusalueilla on 10 vavan kiintiö/alue. Koskilla kuturauhoitus 11.9 – 15.11.
Järvitaimenen ja harjuksen alamittasääntö;
taimen 50 cm ja vain eväleikattu on luvallinen ottikala koskialueella,
harjus 35 cm.
Kalastusta valvotaan vesialueillamme, jos havaitset ongelmia anna palaute luvanmyyjälle tai Kotalan koskien palaute lomakkeella
sähköpostiin.
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