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Tämä on Etelä-Karjalan Kalatalouskeskuksen ja Kalatalouden Keskusliiton yhteinen Ahvenposti
osakaskunnille, kalastusalueille ja muille kalatalousalan toimijoille. Palautetta ja toivomuksia uutiskirjeeseen
liittyen vastaanotetaan osoitteessa vesa.tiitinen@ekkalatalouskeskus.fi

Kalanpyydykset on merkittävä lipuilla
Kalanpyydykset pitää kalastusasetuksen mukaan merkitä lipuilla, jotta vesillä
liikkujat voivat pyydyksiä havaita. Huonosti näkyvä pyydys voi pahimmillaan
aiheuttaa vaaratilanteen moottori- tai purjeveneelle.
Kalanpyydyksien merkinnät ovat parantuneet, mutta edelleen voi löytää puutteellisesti merkittyjä
pyydyksiä. Kalatalouden Keskusliiton ja Metsähallituksen mukaan kalastuksen valvonnan linja
tiukentuu entisestään tänä kesänä. Kalastuksenvalvoja voi ottaa talteen väärin merkityn pyydyksen
ja kalastaja voi saada jopa sakot.
Vesiliikenteen käyttämillä alueilla pyydys on merkittävä 1,2 metriä vedenpinnan yläpuolelle
ulottuvaan salkoon kiinnitetyllä 20 senttimetriä leveällä ja korkealla lipulla. Mikäli kyseessä on
pintapyydys (lähempänä kuin 1,5 metriä vedenpinnasta), tulee salko varustaa kahdella lipulla.
Jos pyydyksistä ei ole haittaa vesiliikenteelle, merkinnän voi tehdä kohoilla, jotka ovat 15
senttimetriä korkeita vedenpinnasta mitattuna, tai lipuilla, joiden salko on 40 senttimetriä korkea.
Pitkä kalanpyydys tulee merkitä samalla tavalla pyydyksen molemmista päistä. Lippusalossa pitää
aina olla 2 senttimetriä korkea heijastin.
Pyydyksiin tulee kalastuslain mukaan merkitä pyydyksen asettajan nimi ja yhteystiedot sekä
kalastusoikeuden osoittava merkki siten, että ne ovat havaittavissa ilman, että pyydystä tarvitsee
nostaa vedestä. Yhteystiedottomat pyydykset tulkitaan kalastuksenvalvonnassa yleensä luvattomiksi
pyydyksiksi, jotka voidaan ottaa talteen.
Veneilijöiden on huomioitava pyydykset
Kalastajilta kuulee silloin tällöin että veneilijät eivät huomioi heidän asiallisesti merkittyjä
pyydyksiä. Isokokoiseen ankkuroituun pyydykseen ajaminen voi olla vaaraksi veneilijälle.
Kalastajille aiheutuu rikkoutuneista pyydyksistä ajoittain suuria kuluja.
Kalastusta valvovat Metsähallituksen, poliisin, rajavartiolaitoksen ja ELY-keskuksen lisäksi ELYkeskuksen tutkinnon suorittaneet ja vesialueen omistajalta valtuutuksen saaneet
kalastuksenvalvojat.
Lisää kalanpyydysten merkinnöistä:

Lakimies Jenny Fredrikson, Kalatalouden Keskusliitto, puh. 0400 234 780
Lisää tietoa valvonnasta Etelä-Karjalassa Vesa Tiitinen p.0400 716120
Vinkkejä pyydysten merkitsemiseen http://www.ahven.net/v2_tiedostot/375.pdf
Kalatalouden Keskusliitto (www.ahven.net) on valtakunnallinen kaksikielinen kalatalouden
kehittämis- ja edistämisjärjestö, joka yhteistyössä viranomaisten ja muiden organisaatioiden kanssa
edistää kaikkien kalastajaryhmien ja kuluttajien mahdollisuuksia saada korkealaatuista ja puhdasta
kotimaista kalaa sekä kalastukseen liittyviä luontoelämyksiä.
Etelä - Karjalan Kalatalouskeskus toivottaa antoisia hetkiä kalastuksen parissa!
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