HYÖMÄEN OSAKASKUNTA
TOIMIHENKILÖT
Hoitokunta: pj Jyrki Salminen, Karri Niskanen, Sauli Saarinen ja Minna Pietilä.
Lupienmyyjä: Matti Rantti Ky Hauho ja ostaluvat.fi sivustolta
PYYDYSTEN YKSIKKÖARVOT
Nuotta
30 yksikköä
Katiska
1 yksikkö
Verkko(3 mx30 m)
3 yksikköä
Pitkäsiima(100 koukkua) 2 yksikköä
Rysä (kaarik. 0,8-1,5 m) 3 yksikköä
Rysä(kaarik.>1,5 m)
50 yksikköä

Pikkurysä alle 0,8 m
Merta
5 koukkua
Vapakalastusvälineet

1 yksikkö
1 yksikkö
1 yksikkö
1 yksikkö

3 metriä korkeamman ja 30 metriä pidemmän verkon yksikköarvo on 6. Muut säännöissä
yksiköimättömät pyydykset ja pyyntitavat, ammattimaisia pyydyksiä lukuun ottamatta, katsotaan kolme
(3) yksikköä vaativiksi.

LUVANMYYNTIPERUSTEET
Osakkaat ja kylässä muutoin kuin tilapäisesti asuvat saavat 5 kolmen yksikön, 2 yhden yksikön merkkiä
ja 10 rapumerkkiä ruokakuntaa kohden. Ulkopuolisille myydään vapakalastuslupia, tuulastuslupia ja
ryhmälupia. Yksi vapakalastuslupa oikeuttaa käyttämään enintään neljää viehettä.
LUPIEN HINNAT
Pyydysmerkit
Ravustuslupa enintään 10 mertaa
Vapakalastuslupa (sis. täkyonginnan)
Tuulastuslupa
Ryhmälupa hengeltä vuorokaudessa

2 euroa/yksikkö.
20 euroa/kausi
10 euroa/vuosi max. 4 vapaa
10 euroa/vuosi
50 snt/vähintään 10 euroa

PYYDYS- JA PYYNTIRAJOITUKSET
Osakaskunnan vesialueilla on solmuväliltään 26-49 mm:n olevien verkkojen käyttö on kielletty.
Lisäksi verkon suurin sallittu korkeus on viisi (5) metriä.

RAVUSTUSAIKA 21.7.-31.10.
VERKKOJA EI SAA LAITTAA YHTEEN JATAAN VIITTÄ (5) 30 METRIÄ PITKÄÄ VERKKOA ENEMPÄÄ.

YLEISET MÄÄRÄYKSET
Hyömäen osakaskunnan vesialueella on oikeus kalastaa myös muiden Hauhonselän osakaskuntien
myymillä vapakalastusluvilla ja Hauhon reitin kalatalousalueen yhtenäisluvalla.
Uudet pyydysmerkit on oltava pyydyksissä 1.5.2022 alkaen. Pyydysmerkit on asetettava kesällä
lippusalkoon ja talvella salkoon. Pyydykset on merkittävä kalastuslain määräämällä tavalla. 120 cm
vedenpinnasta olevan salon päässä lippu joka on kooltaan 20x20 cm. Talvella yli 40 cm avannot
tulee varustaa jäänpinnasta 120 cm salolla joka ei saa olla väriltään valkoinen. Lisäksi salkoon
on kiinnitettävä ympärille näkyvä leveydeltään 2 cm oleva heijastin. Pyydyksissä tulee olla
pyydyksen asettajan yhteystieto. Vanhat pyydysmerkit tulee poistaa pyydyksistä valvojien työn
helpottamiseksi.

KALASTUKSENVALVONTA
Hyömäen osakaskunnan vesialueita valvoo Hauhon reitin kalatalousalueen nimeämät
kalastuksenvalvojat.
Muistattehan, että valtion kalastonhoitomaksu tulee olla suoritettu 18-64 vuotiailla.

