KOIRUSKOIRUS-SOTKAN
VIEHEKALASTUSLUPA
VIEHEKALASTUSLUPA

PYYDYSTEN MERKINTÄ
Kalastuslain 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. Vetouistelussa on nyt syytä olla erityisen
varovainen, koska esimerkiksi kohoilla merkitty verkkojata voi sijaita
alle 1,5 syvyydessä pinnasta.
Lisätietoa pyydysten merkinnästä: www.muikkusuomi.fi => PohjoisSavo.
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.

Koirus-Sotkan viehelupa-alueeseen
kuulumattomat vesialueet
Naapuskosket eivät kuulu lupa-alueeseen.
Konnuskosken lupa-alue ei kuulu viehelupaan. Lisäksi Konnuskosken yläpuolella viehelupa-alueen ja koskiluvan väliin jää alueita, jotka
eivät kuulu kumpaankaan lupa-alueeseen. Myös itse kanava-alue ja osa
itärannan lahtivesistä ovat lupa-alueisiin kuulumattomia. Lupa-alueisiin
kuulumattomat alueet on merkitty kalastusalueen viehelupakarttaan tummemmalla sinisellä
”Muu vesialue”.
Konnuskoskeen myy
erillistä koskikalastuslupaa Metsähallitus. Lupia
myyvät www.eraluvat.fi,
mobiililupa ja Nesteasema Leppävirta017554 1567.
Rasvaevällinen, heti takaisin

Rasvaeväleikattu, alamitta 50 cm

Koirus-Sotkan viehekalastuslupa-alue on muodostettu osakaskuntien, yksityisten vesialueen omistajien ja kalastusalueen vapaaehtoisella yhteistyöllä. Lupa-alue on merkitty karttaan vaaleammalla sinisellä ja sen pinta-ala on noin
9.400 hehtaaria. Kartan takasivulla on osasuurennukset Naapuskosken ja Konnuskoskien lähialueesta. Huomaathan, että Koirus-Sotkan viehelupa ei oikeuta kalastamaan koskialueilla. Konnuskoskilla tarvitaan erillinen Alapihan osakaskunnan myymä lupa.
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 rantaasutukselle.
Vuoden 2016 alusta voimaan tulleen kalastuslain mukaan rasvaevällinen järvitaimen on täysin rauhoitettu alueellamme. Rauhoitettu kala on aina laskettava välittömästi takaisin veteen.

Alueella esiintyvien kalojen alamitat ja rauhoitusajat
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.

Kuha

42 cm

Harjus

35 cm

1.4.-31.5.

Kallaveden kalastusalueen/Koirus-Sotkan viehekalastuslupa ja voimassaoloajat
 Viikkolupa on voimassa 7 vrk alkaen lupakuittiin merkitystä päiväyksestä.
 Kuukausilupa on voimassa kuukauden esimerkiksi 26.6.-25.7.2017.
 Kausilupa on voimassa kuluvan vuoden loppuun.
 Lupa oikeuttaa harjoittamaan viehekalastusta karttaan merkityllä alueella.
 Lupa on henkilökohtainen (luvan haltijan 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.

