LILLGÅRDIN KALAKILTA, LILLGÅRDS FISKARKILLE
FISKETS ORDNINGSREGLER
Användande av Lillgårds fiskargilles fiskevatten är från och med 23.7.2017 ikraft varande ordningsregler.
1. Fiskargillets medlemmar är varje Oy Lillgård Ab:s aktieägare som betalt gillets medlemsavgift samt
skaffat sig gillets regler och fiskevattenkartor.
2. Gillets medlemmar och till deras matlag hörande personer har fiskerätt. Till annat matlag hörande
personer och aktieägarens hyresgäster beviljar gillet fiskerätt, genom att de betalar gillets medlemsavgift.
Aktieägaren är ansvarig för att bara de som inlöst sin fiskerätt idkar fiskning på gillets vattenområden och
följer gillets regler.
3. Fisk får endast fångas på följande sätt och fångstredskap.
a) mete och pilk.
b) katsa (för varje aktieägare högst två (2) katsor, märkta med bragdmärken).
c) kastspö och trolling (drag får man dra med motorbåt). Gillets medlem får ha två (2) drag samtidigt i
bruk. På Ytterö arrendevatten inga begränsningar.
d) agnkrokar högst fem (5) krokar.
e) Ett (1) nät, nätets totala längd 60 m, nätets öglestorlek 50 mm.
f) ljustring
g) strömming- eller agnnät
h) fångstredskapen måste placeras så, att de inte stör simning på simstränderna eller strandbastun.
Även båtrutterna måste lämnas fria från fångstredskap.
i) från havet fångade fiskars understa tillåtna längder är, gös 42 cm, lax och laxöring 60 cm, alla de
som har fettfena skall släppas fria.
4. Alla dessa fiskemetoder kan idkas på Lillgårds disponerade vattenområden, då man har betalat statens
fiskevårdsavgift samt Lillgård fiskegillets medlemsavgift. Utan någon fiskevårdsavgift kan man med
allemansrätt idka fiske med metspö och pilk. Då man fiskar med drag ytterom Lillgårds fiskevatten,
behövs utöver statens fiskevårdsavgift även länsbaserad handredskapsavgift.
5. Nätens bragdmärkning
Snabbdirektriv om den nya fiskeförordningen 158/2012 16§
I.
Inom vattenområden som används för sjötrafik.
Ska fångstredskapen förses med en fyrkantig flagga med en höjd och bredd av minst 20
centimeter, som är fäst vid en flaggstång som har en höjd av minst 1,2 meter ovanför vattenytan.
II.
Inom vattenområden där sjötrafik i regel inte bedrivs
Ska fångstredskapen förses med ett flöte som når minst 15 centimeter ovanför vattenytan eller
med en flagga vars kortaste sida är minst 15 centimeter och som är fäst vid en flaggstång som har
en höjd av minst 40 centimeter ovanför vattenytan.
Namn och kontaktuppgifter kan skrivas med tuschpenna på bragdmärkets flagga. För- och
tillnamn samt telefonnummer.
6 Katsor samt övriga fångstredskap får inte lämnas på stränderna, utan de bör förvars efter fisket på egen
tomt. Katsorna bör bevaras så, att t.ex. fåglarna inte slipper in i dem.
7. Gillets styrelsemedlemmar, samt av gillet utsedda övervakare och varje gillesmedlem är skyldiga att
förbjuda och förhindra olovlig och mot reglerna stridande fiske.
8. Dessa regler gäller delvis anpassade på anskaffade arrendevatten. På nuvarande Ytterös arrendevatten är
det lovligt, att trolla, använda långräv, nät samt övriga fångstredskap på ett sådant sätt, att fisket sker för
eget bruk.
Snappertuna 23.7.2017
Styrelsen

