PYYDYSTEN MERKINTÄ
Kalastusasetuksen mukaan kaikki kiinteät ja seisovat tulee
merkitä. Vesiliikenteen käyttämillä alueilla on käytettävä 1,2
metriä korkeaa lippukohoa (kts. kuva, piirros Anu
Välitalo/KKL) ja mikäli pyydys ulottuu 1,5 metriä
lähemmäksi pintaa, on salossa käytettävä kahta lippua. Vesialueilla, joilla vesiliikennettä ei pääsääntöisesti harjoiteta,
pyydys on merkittävä joko 40 senttimetriä korkealla
lippukoholla tai vähintään 15 senttimetriä vedenpinnan
yläpuolelle ulottuvalla koholla. Yli 10 metriä pitkä pyydys tai
usean pyydyksen muodostama kokonaisuus on merkittävä
molemmista päistään. Lisätietoa pyydysten merkinnästä:
www.muikkusuomi.fi => Pohjois-Savo.

ALAMITTAISET ON HEITETTÄVÄ POIS
Kalastuslain mukaan kala on aina laskettava takaisin veteen,
jos se on saatu rauhoitus- tai kieltoaikana, kielletyllä kalastusvälineellä tai pyydyksellä, kielletyllä kalastustavalla tai
pyyntimenetelmällä. Määräys on ehdoton, oli kala sitten elävä, vahingoittunut tai kuollut. Eli alamittaista tai rauhoitettua
saalista ei saa löytyä veneestä tai kalastajan hallusta.

ETELÄ-KALLAVEDEN ISTUTUSTIETOJA 2010 - 2015

2011
kpl arvo €

5 750 23 000

2012
kpl arvo €

4 877 19 508

2013
kpl arvo €

3 702 14 808

2014
kpl arvo €

2010
kpl arvo €

5 615 19 091

4 382 12 708

68 849

54 826 10 965

215 378 43 076
0
0
28 684

137 952 27 590
58 672 12 908

77 770

71 360 14 272

192 879 38 576
47 350 10 417
5 737
74 238
48 690

177 204 30 125

60 408

106 518 17 575

149 620 27 680
17 655 3 266
8 764
58 801

35 785

2015
kpl arvo €
3 700 14 800
2 035 3 968
187 619 35 648
44 630 10 265
7 157
71 838

Etelä-Kallaveden istutuksia tehdään osakaskuntien ja vesialueen omistajien keräämillä kalastuslupamaksuilla, kalastusalueen toimesta viehelupa- ja kalastuskorttivaroilla sekä vesistökuormituksesta määrätyillä velvoitevaroilla. Kalastusalue laatii vuosittain istutussuunni-

Laji/ikä
Järvitaimen 3-kesäinen
Järvitainen 2-vuotias
Kuha 1-kesäinen
Järvisiika 1-kesäinen
Planktonsiika 1-kesäinen
Yhteensä

Alueella esiintyvien kalojen alamitat ja rauhoitusajat

Kallaveden kalastusalueen/Etelä-Kallaveden viehekalastuslupa ja voimassaoloajat





Viikkolupa on voimassa 7 vrk alkaen lupakuittiin merkitystä päiväyksestä.
Kuukausilupa on voimassa kuukauden esimerkiksi 26.6.-25.7.2016
Kausilupa on voimassa kuluvan vuoden loppuun
Lupa oikeuttaa harjoittamaan viehekalastusta karttaan merkityllä alueella.
 Lupa on henkilökohtainen (vetouistelussa luvan haltijan on oltava veneessä). Vetouistelussa vapamäärää
ei ole rajoitettu.

Muut luvat

Kaikilla 18-64 v. kalastajilla pitää olla kuitti suoritetusta henkilökohtaisesta valtion kalastonhoitomaksusta.
Kalastonhoitomaksun voi maksaa verkossa Eräluvat.fi-sivujen kautta, soittamalla Metsähallituksen maksuttomaan palvelunumeroon 020 69 2424 (klo 8-16) Metsähallituksen luontokeskuksissa ja R-kioskeissa
(3 € lisämaksu). Alle 18-vuotiaiden ja 65 täyttäneiden tulee tarvittaessa todistaa ikänsä.
Rasvaeväleikattu, alamitta 50 cm

Palvelemme arkisin klo 9-17, la klo 9-14

Alamitta Rauhoitusaika ja muut rajoitukset
Taimen 50 cm
Rasvaevällinen taimen (kts. kuva) sisävesissä 67o00’N eteläpuolella täysin rauhoitettu. Rasvaeväleikatun taimen (kts. kuva) alamitta 50 cm, rauhoitettu joessa ja purossa
1.9.-30.11.
Järvilohi 60 cm
Vapaa-ajankalastuksessa enintään 1 lohi/vrk/hlö
Kuha
42 cm
Harjus
35 cm
Rauhoitusaika 1.4.-31.5.

Rasvaevällinen, heti takaisin

Viehekalastuslupa oikeuttaa harjoittamaan kalastusta lupa-alueella perholla, heitto- ja vetouistimella. Vetouistelussa käytettävien vapojen ja vieheiden määrää ei ole rajoitettu. Muista, että olet kalastaessasi vieraana toisten vesialueella - älä aiheuta kalastaessasi haittaa tai häiriötä seisoville pyydyksille, muille vesistön käyttäjille
tai ranta-asutukselle.
Kalastusalue ottaa mielellään vastaan palautetta (jarmo.mononen@muikkusuomi.fi) yhteislupa-alueesta, kalakannoista, saaliista ja kartasta - palaute auttaa meitä kehittämään lupa-aluetta jatkossa.
Vuoden 2016 alusta voimaan tulleen kalastuslain mukaan rasvaevällinen järvitaimen on täysin rauhoitettu alueellamme. Rauhoitettu kala on aina laskettava välittömästi takaisin veteen.

Kalastustiedustelun mukaan Etelä-Kallaveden saalis 2006/2007 oli noin 220.000 kg ja sen
arvo ammattikalastajan saamilla tuottajahinnoilla laskettuna oli 468.500 €. Vapaaajankalastuksessa yleisimmät saalislajit olivat hauki, ahven, kuha ja muikku. Taimen oli sijalla yhdeksän ja kokonaissaalis 3.800 kg. Viehevälinein saatiin 51 % hauki-, 47 % taimenja 20 % kuhasaaliista.

ETELÄ-KALLAVEDEN SAALISTIETOJA

ETELÄETELÄ-KALLAVEDEN
VIEHEKALASTUSLUPA

