KALASTUSKAUSI 2022

KEMI-JA OUNASJOKI

www.korkalonosakaskunta.fi

KALASTONHOITOMAKSU 2022
Kalastonhoitomaksun maksavat kaikki 18–64-vuotiaat kalastajat, jotka
harjoittavat muuta kalastusta kuin ongintaa ja pilkintää. Maksun suuruus
on 45 € / vuosi, 15 € / viikko ja 6 € / vuorokausi.
Kalastonhoitomaksun voi maksaa verkossa Eräluvat.fi-sivujen kautta,
soittamalla Metsähallituksen maksuttomaan palvelunumeroon 020 69 2424, tai
Metsähallituksen luontokeskuksissa ja R-kioskeissa.
Palvelunumero vastaa arkisin kello 9‒16.

VIEHEKALASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN YHTENÄISLUPA-ALUEELLA
Kalastuslupa oikeuttaa kalastamaan yhtenäislupa-alueella
käyttäen vapaa / viehettä / perhoa rannalta tai veneestä.
Venekalastuksessa ei ole viehekalastuksessa vaparajoituksia.

OSTA KALASTUSLUPASI NETISTÄ
WWW.KALAKORTTI.COM

Kalastusluvan hinnoittelu (Hinnat sisältävät ALV 24 %):
✓
✓
✓
✓
✓

Venekohtainen maksu: Samalla luvalla kaikki mukana olevat henkilöt 40,00 € / kalenterivuosi
Henkilökohtainen lupa
30,00 € / kalenterivuosi
Henkilökohtainen viikkolupa
15,00 € / viikko
Henkilökohtainen vuorokausilupa 10,00 € / 24 tuntia
Henkilökohtainen vuorokausilupa
välillä Jätkänkynttilä –
Ounaskosken silta
5,00 € / 24 tuntia
Alle 18-vuotiaat voivat kalastaa ilman maksua

Korkalon ja Rovaniemen osakaskuntien viehekalastuksen yhtenäislupaan liittyvät määräykset

✓ Kalastaminen on kielletty ranta-alueella ns. ootto-ongella, joka tarkoittaa, että vapa ei ole kalastajan kädessä
✓ Kalastaminen paikalleen ankkuroidusta veneestä on kielletty Olkkakoskessa Onnellisten saaren alapuolella
✓ Yleiskalastusoikeuksiin perustuva viehekalastus on kielletty Kemi- ja Ounasjoessa Lapin ELY-keskuksen
päätöksellä.
Asiasta löydät lisätietoa https://kalastusrajoitus.fi/#/kalastusrajoitus tai www.korkalonosakaskunta.fi
✓ Kalastonhoitomaksuun perustuva viehekalastus on kielletty Kemi- ja Ounasjoessa. ELY-keskuksen
päätös on voimassa 4.5.2026
✓ Saaliskiintiö on 3 kirjolohta vuorokaudessa luvanhaltijaa kohden
✓ Onki- ja pilkkikalastus on maksutonta, pois lukien virta ja koskipaikat
Kalojen pyyntimitat
- Rasvaevällinen taimen 60 cm
- Rasvaevätön taimen 50 cm
- Harjus 35 cm
- Kuha 42 cm
Kalastuksessa huomioitavat muut säännökset

Salmijärvi:
Moottorin käyttö sallittu vain merkatuilla reiteillä rajoitetulla nopeudella. Moottoriuistelu kielletty
Suoritamme viehekalastusalueella kalastuksen valvontaa.

Lataa ilmainen scannaussovellus
puhelimeesi (esim. BARCODE SCANNER)
Skannaa yläpuolella oleva QR-koodi. Se avaa
suoraan tämän lupa-alueen lupatilausvalikon, josta
voit tilata haluamasi lupavaihtoehdon. Toimi
sivuston ohjeen mukaan ja anna tarvittavat tiedot.
Siirry maksamaan: Mobiilimaksuna, verkkomaksuna (pankkitunnukset) -tai Luottokunnan hyväksymällä luottokortilla (Mastercard, Visa...)
Kalastuslupien myyjät:
Neste K Reissumies
Alakorkalontie 22, 96300 Rovaniemi
Ollin Erä ja Kalastus
Rovakatu 31, 96200 Rovaniemi
Ounasjoki camping
Jäämerentie 1, 96200 Rovaniemi
Netissä: www.kalakortti.com

