JUOJÄRVI-RIKKAVEDEN VIEHEKALASTUSLUPA 2020
Lupa-alue on Juojärven-Rikkaveden järvialtaan tasossa olevat vedet (ml.Kaavinjärvi) pois lukien Koistilan
kalastuskunnan ja Luikonlahden alueet. Lupa oikeuttaa kalastamaan Pohjois-Karjalan puoleisella entisen
Juojärven kalastus-alueen kalastuskunnissa myös pienvesissä.

Lupaehdot









Viehelupa oikeuttaa kalastamaan perholla sekä veto- ja heittouistimella. Mato-onginta ja pilkintä ovat
kalastuslain mukaan kaikille maksuttomia.
Viehelupa on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle.
Luvassa ei ole vapamäärän rajoitusta,
Alle 15-vuotiaat on vapautettu maksusta kokonaan myös useammalla vieheellä
vetouisteltaessa.
Yli 65-vuotiaiden tulee lupa lunastaa useammalla kuin yhdellä vavalla ja vieheellä kalastaessaan.
Yli 18-vuotias, mutta alle 65-vuotias tarvitsee valtion kalastonhoitomaksun
Kalastajan on noudatettava muita kalastusalueen ja kalastuskuntien antamia määräyksiä.
Lupakuitti on pidettävä mukana kalastettaessa ja pyydettäessä esitettävä valvojalle.

Viehekalastuslupien hinnat 2020
50 €/kausi (myyntipäivästä vuoden loppuun), 30 €/kuukausi ja 20 €/viikko
Kalastonhoitomaksuun sisältyvä viehelupa oikeuttaa kalastamaan ainoastaan yhdellä vieheellä (vetouistelussa
saa käyttää yhtä painouistinta tai syvääjää). Useammalla vieheellä kalastettaessa on aina oltava vesialueen
omistajan myymä viehelupa.


Luvanmyyntipaikat





Teboil-huoltamo, Tuusniemi
Torin Herkkueväs Kaavi
Shell Outokumpu
Kalakortti.com

puh 045-2164772
puh 044-9894984
puh 013-222 389

Kalojen alamitat ja rauhoitukset
Rasvaevällinen järvilohi ja järvitaimen rauhoitettu ympäri vuoden.
Rasvaevätön järvilohi vähintään 60cm ja rasvaevätön järvitaimen 50cm.
Saaliskiintiö: vapaa-ajankalastuksessa sallitaan enintään yhden rasvaevättömän järvilohen saaliiksi
ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti.
Harjuksen alamitta 35 cm. Rauhoitettu huhti - ja toukokuussa.
Kuhan alamitta: Pohjois-Karjalan alueella 45 cm, Pohjois-Savon alueella 42 cm, Etelä-Savon
alueella 45 cm.
Nieriän alamitta 60 cm. Rauhoitettu syys-, loka- ja marraskuussa
Ravun alamitaksi on asetettu 10 cm
Verkkokalastuksen solmuvälisäätely:
Talvella jään alta pyydettäessä pienin sallittu verkon solmuväli on 55 mm, syvyydestä riippumatta. Kesällä
verkkopyynnissä alle 6 metrin vesialueilla ei ole solmuvälirajoitusta. Kesällä yli 6 metriä syvemmillä
vesialueilla pienin sallittu verkon solmuväli on 55 mm. Pinta- ja välivesipyynnissä pienin sallittu solmuväli
on 80 mm. Solmuvälirajoitukset eivät koske muikun kalastusta alle 21 mm verkoilla. Kalatalousalue
suosittelee, että alueilla joista voi saada lohikaloja, suosittaisiin 65 mm silmäkoon verkkoja.
Lisätietoja:
Mervi Paajanen, Pohjois-Karjalan kalatalouskeskus 050-574 38 98 mervi.paajanen@muikkusuomi.fi
Markku Karvinen 040-558 45 59 karvinen.markku@saunalahti.fi
Juha Karvonen 040-501 15 19 jha.karvonen@gmail.com

