LILLGÅRDIN KALAKILTA, LILLGÅRDS FISKARKILLE
KALASTUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Lillgårdin kalakillan kalavesien käyttämisestä ovat 23.7.2017 lähtien voimassa
seuraavat järjestyssäännöt.
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Kalakillan jäseniä ovat jokainen Oy Lillgård Ab:n osakkeenomistaja maksettuaan killan jäsenmaksun
sekä hankittuaan killan säännöt ja vesikartat.
Killan jäsenillä ja heidän ruokakuntaansa kuuluvilla henkilöillä on kalastus oikeus. Eri ruokakuntaan
kuuluville henkilöille ja osakkeenomistajan vuokralaisille kalakilta myöntää kalastusluvan
jäsenmaksua vastaan. Osakkeenomistaja on vastuussa, että vain luvan lunastaneet harrastavat killan
vesialueilla kalastusta ja killan sääntöjä noudatetaan.
Kalaa saa pyydystää vain seuraavilla menetelmillä ja pyydyksillä.
a) mato- ja pilkkiongella
b) katiskalla (jokaista osakkeenomistajaa kohti enintään kaksi (2) katiskaa, joissa
pyydysmerkit).
c) heitto- ja vetouistimella (uistinta saa vetää moottorivoimalla). Killan jäsenellä saa
olla samanaikaisesti vain kaksi (2) vetovapaa käytössä. Ytterön vuokra-alueella ei
rajoituksia.
d) syöttikoukku enintään viisi (5) koukkua.
e) yksi (1) verkko, verkon kokonaispituus 60 m ja silmäkoko 50 mm
f) tuulastaen
g) silakka- tai syöttikalaverkko
h) kalapyydykset täytyy siten sijoittaa, että ne eivät häiritse uintia uimarannoilla tai
rantasaunoilla. Myös veneilyreitit täytyy jättää kalapyydyksistä vapaiksi.
i) merestä pyydystettyjen kalojen alimmat sallitut pituudet ovat kuha 42 cm, lohi ja taimen 60
cm, rasvaevälliset laskettava kaikki takaisin.
Näitä kaikkia kalastusmuotoja voi harjoittaa Lillgårdin hallitsemilla ja vuokraamilla vesialueilla, kun
on suorittanut valtion kalastuksenhoitomaksun ja Lillgårdin kalakillan jäsenmaksun. Ilman mitään
kalastuksenhoitomaksua voi harjoittaa jokamiehenoikeutena vain mato- ja pilkkiongintaa.
Verkkojen pyydysmerkintä
Pikaohje uudesta kalastusasetuksesta asetus 158/2012 16§
i. Vesiliikenteen käyttämillä vesialueilla
Vähintään 1,2 m vedenpinnan yläpuolella ulottuvaan lippusalkoon kiinnitetyllä vähintään
20x20 cm neliönmuotoisella lipulla. Lippumerkki on varustettava kaikkiin sivusuuntiin
näkyvällä vähintään 2 cm korkealla heijastimella
ii. Vesialueilla, joilla vesiliikennettä ei pääsääntöisesti harjoiteta
Vähintään 15 cm vedenpinnan yläpuolelle ulottuvalla koholla tai vähintään 40 cm
vedenpinnan yläpuolelle ulottuvalla lippusalkoon kiinnitetyllä lipulla.
Nimi- ja yhteystiedot voidaan kirjoittaa tussilla pyydysmerkin lippuun. Etu- ja sukunimi sekä
puhelinnumero
Katiskoita ja muita kalastusvälineitä ei saa jättää rannoille, vaan ne tulee tuoda kalastuksen jälkeen
tontille. Katiskat tulee varastoida suljettuina siten, että esim. linnut eivät pääse niihin.
Killan hallituksen jäsenillä, sen määräämillä valvojilla ja killan jokaisella jäsenellä on velvollisuus
kieltää ja estää luvaton ja sääntöjen vastainen kalastus.
Nämä säännöt ovat soveltuvin osin voimassa myös hankitulla vuokra-alueella.
Nykyisellä Ytterön vuokra-alueella on sallittu vetouistelu, pitkäsiiman, verkkojen ja muiden
kalastusvälineiden käyttö siten, että kalastus tapahtuu omiin tarpeisiin.
Snappertuna 23.7.2017
Hallitus

