Kerimaan kalastussäännöt 2017
1. LOHILAMPI KANNANTAKAINEN
Kannantakainen lampi on Kerimaan yksityisomistuksessa oleva järvi, jossa on sekä luonnonvarainen
kalakanta että istutettuja arvokaloja (kirjolohi, taimen, nieriä, siika ja sampi).
Kalastaminen mahdollista vain Kerimaan majoitusasiakkaille Kannantakainen-kalastusluvalla.
Kalastusluvan voi ostaa Kerimaa vastaanotosta. Lupia on rajoitetusti päivää kohden.
Kalastaja saa lupamaksun yhteydessä ohjeet, jotka hänen on hyväksyttävä ennen kalastuksen aloittamista.
Lohikalojen kalastaminen ensisijaisesti ”Pyydä ja päästä”-kalastamista, joka tarkoittaa palauttamista
takaisin järveen. Kalastuslupaan sisältyy yksi saatu lohikala sekä ahvenet ja hauet. 1-2 ylimääräistä
lohikalaa voi lunastaa hinnaston mukaisella hinnalla.
Kalastaminen vain merkityiltä kalastuslaitureilta, veneellä tai kanootilla. Kalastuslupa tulee olla jokaisella
veneessä tai kanootissa olevalla. Veneilyliivi pakollinen ja se sisältyy venevuokraan.
Kalastajan on noudatettava Kerimaan henkilökunnan ja kalastuksenvalvojan määräyksiä.
Kalastaja voi omatoimisesti valmistaa lunastamansa kalan ravintolan rantagrillissä. Grillausvälineet ja
sähkösavustimen saa lainaksi ravintolasta. Rannalla on erillinen perkauspaikka ja jäteastia.

Kannantakaisen rajoituksia ja erityissääntöjä:
- vuorokautinen kalastusaika on enintään sama kuin Kerimaa-ravintolan aukioloaika. Lupa ja
saalisraportti on palautettava ennen ravintolan sulkeutumista.
- kalastajalla tulee olla Kerimaa-kalastusmerkki näkyvällä paikalla ja kalastuslupa mukana.
- kalastuksessa käytettävä vain yksikoukkuisia perhoja ja vieheitä.
- kalastajalle suositellaan pihtien käyttöä koukun irrottamiseksi kalan kidasta.
- kalastaminen Kannantakaisen pohjois- ja eteläpäässä on kielletty (vaara golf-palloista).
- kalastajien liikkuminen golf-väylillä ehdottomasti kielletty.
- kalastuksen aikana kovaääninen keskustelu tai muu häiriön tuottaminen on kielletty.
- veneeseen ei saa ottaa reppuja eikä kasseja.
- kalastamisesta ilman lupaa sakkomaksu 100 euroa ja kalastamiskielto Kerimaassa
- kalastusta valvoo Kerimaa-ravintolan henkilökunta ja alueen lupatarkastaja. Lammen ympärillä on
tallentava videokameravalvonta 24 h.
Kannantakainen kalastuslupa- ja muut maksut:
Perhokalastuslupa (pyydä & päästä)
25€/3h sisältää yhden lohikalan
Onkivapalupa lapsille 3-15 v (vapa max 3 m, siima max 3 m) 10€/3h
Heitto-onkilupa (virveli)
25€/3h sisältää yhden lohikalan
Talvikalastuslupa (pilkkionki)
25€/3h sisältää yhden lohikalan
Veneen tai kanootin vuokraus ja veneilyliivit
8€/3h
Onki-, pilkki-, perho- tai heittovavan vuokraus
5€/3h
Lohien, siikojen ja sampien lunastus
alle 1,5 kg 10€/kpl
Lohien, siikojen ja sampien lunastus
1,5 – 3 kg 20€/kpl
Lohien, siikojen ja sampien lunastus
yli 3 kg
30€/kpl
Ilman lunastusmaksua: ahvenet ja hauet
Opastetut kalastukset ja ohjelmat ryhmille eri tarjouksella.
Lupamaksu suoritetaan Kerimaan vastaanottoon, jonne palautetaan myös kalastusraportti
Kerimaan kalastuslupa-asiakirja sisältää kalastamisen ehdot, joihin kalastaja sitoutuu.
Maksutulot käytetään arvokalojen istutukseen sekä kalastuksen kehittämiseen.
2. SYLKYNJÄRVI
Sylkynjärvessä on runsas luonnonvarainen kalakanta; enimmäkseen haukia, siikoja ja ahvenia.
Kalastaminen on tuloksellista niin kesällä kuin talvella. Kalastusvälineenä mato-onki, virveli ja perhovapa.
Onkimiseen ja pilkkimiseen ei tarvita lupia, muuhun kalastamiseen tarvitaan valtion kastonhoitomaksu:
39 euroa vuosi tai 12 euroa 7 vrk tai 5 euroa 1 vrk.
Lupa verkkokaupasta: https://verkkokauppa.eraluvat.fi/fi/kalastus/kalastonhoitomaksu/kalastonhoitomaksu/

