Kalastussäännöt vuodelle 2020
Kangosen kalanhuoltoalue
Kalakorttien hinnat 2020
Vuosikortti
Vuorokausikortti

60 €/vuosi (600 SEK) mökinomistajille.
100 €/vuosi (1000 SEK)
16 €/vrk (150 SEK)
Kaikki kortit ovat voimassa kuten perhekortit 16 vuoden ikään.

Poikkeuksia

Ainoastaan vuorokausikortti ja/tai vuosikortti 100 €/vuosi koskee Pahturi- ja
Joensuujärvellä. Kalastuksen sallittu- ja kieltoaika näkyvät kyltissä jokaisessa
järvessä.
Kalastuskielto: Leipiöjoella.
Kalastuskielto: Meritaimen
Pilkkikalastus ei ole sallittua Lainiojoella kuiten ei myöskään sen sivuhaaroissa.
Elävänsyötinpyyntö kielletty Lainionjoella
Kalastuskielto lohella ja taimella Lainionjoella 1 syyskuu
Kalastuskielto harrilla Lainionjoella 16 syyskuu

Venekalastus
Oman veneen käyttö sallittua Kangosen asukkaille ja mökinomistajille.
Alueelta vuokrattu tai lainattu vene sallittua
Muualta kuljetetut veneet ei sallittua
Venekalastuskielto matkalla Vanha riippusilta – 150 m alajuoksuun sähkölinjaa myöden.
Kalastus veneestä/ponttooniveneestä kielletty Pahturi- ja Joensuujärvessä. Kelluntarengas sallittu.
Kaikki jotka kalastavat joella veneellä pitää rekisteröida vene rekisterikilpi jonka saa 070-323 78 53.
Ennittään 3 vapaa veneessä riippumatta kalastajien määrästä veneessä.
Verkkokalastus
Verkkokalastuskielto Lainionjoessa ja sen sivuhaaroissa.
Verkkokalastuskielto Takajärvellä, Pahturi- ja Pitkänahvenjärvellä. Kalaloukku on myös kielletty.
Muilla vesillä verkkokalastus sallittua omaa tarvetta varten, verkon maksimipituus 90 m (3x30 m)
maanomistajille ja kylän asukkaille
Kalastuksen aikana verkkojen tulee olla varustettu omistajan nimellä.
Saalisti kiintiö
5 harjus/vrk ja/tai yksi taimen/vrk Lainiojoessa.
Pahturi- Taka- ja Pitkänahvenjärvi: Kork. 3 lohikalaa/vrk
Lohen saaliskiintiö: 1 kpl/vrk ja lupa, 5 kpl/ kausi. Elokuussa pyydetty naaraslohi on päästettävä takaisin jokeen.
Alamitat: Harjus 35 cm, taimen 40 cm, lohi 50 cm
Kalasta terveellä järjellä niin meillä on hyvin kalastus huomennakin. Löysää takaisin pienet kalat. Ota huomioon
joen lähellä asuvat ja älä valloita kalapaikkoja. Se koskee kaikki, kuten vene- heittovapa- ja perhokalastaja
Leiriytyminen on sallittua korkeintaan 3 yötä samassa paikassa.

HUOMIO! Sääntöjen rikkominen jolla on kalastuskortti johtaa syytteeseen ja joutuu maksamaan 500-1000 SEK
sakkoa. Hän joka kalasta ilman kalastuskorttia ilmoitetaan syyttäjälle kuten tavallista ja saa syytteen
luvattomasta kalastuksesta.
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Pyyntitiedotus
Fiskekort.se tai sähköpostitse kristian.stridsman@gmail.com, SMS +4670-206 64 59 tai kirjalisesti osoitteeseen
Kangos FVO 98063 Kangos. Esittä nimesi, päiväys, mikä kala, pituus ja paino, sekä saalispaikka ja jos kala on
päästettävä takaisin. Liittää mielellään kuva kalasta.
Kaikki ilmoitetut lohet sisältyvät arpajaiset. Voitto on osahyöty 4000 SEK arvo. Yksi ilmoitettu lohi vastaa yhtä
arpajaiset. HUOM! Kuva on liitettävä raportointiin.
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