Hunttijärven kalastukseen koskevat säännöt vuodelle 2012.
Tunnistettavuus ja oikeus kalastaa (104 §)
Jokaisella henkilöllä, jonka ikä on 18-64 vuotta, ja jotka suorittavat kalastusta (ei koske pilkintää ja
mato-ongintaa) on oltava valtion kalastuskortti, kalastukseen oikeuttava lupa ja tarpeellinen tieto
nimestä, henkilötunnuksesta tai sen puuttuessa syntymäajasta ja kansalaisuudesta sekä yhteystiedot.
Pyydysten merkintä (33 §)
Kaikki pyydykset (katiska, verkko, pitkäsiima, rapumerta) on merkittävä niin, että esim. uistinta
vetävä vene havaitsee merkit säällä kuin säällä.
Pyydyksiin on merkittävä pyydyksen asettajan nimi ja yhteystiedot sprii-liukoisella tussilla. Myös
Hunttijärven voimassa oleva pyydysmerkki on kiinnitettävä pyydykseen. Merkki ja yhteystiedot on
oltava luettavissa, ilman että pyydyksiä joudutaan nostamaan vedestä.
Alamittaisen kalan vapauttamisvelvollisuus (36 §)
Säädettyä vähimmäismittaa pienempi kala tai rapu on välittömästi laskettava takaisin veteen
elävänä tai kuolleena.
Kalojen alamitat
Hunttijärvellä kuhan alamitta on 40 cm. Ravun ja täpläravun alamitta on 10 cm.
Kalastuksen valvojilla on oikeus tarkastaa veneestä ja rannasta, onko alamittaiset saaliit laskettu
takaisin vesiin.
Verkon solmuväli on vähintään 45 mm.
Häirintä (39§)
Kalastusta harjoitettaessa on vältettävä kaikkea sellaista, joka voi aiheuttaa rannan omistajalle tai
haltijalle tarpeettomasti haittaa tai häiriötä. Edellä 8 §:n 1 momentissa tarkoitettua onkimista,
pilkkimistä ja viehekalastusta ei saa ilman erityistä oikeutta harjoittaa viittäkymmentä metriä
lähempänä selvällä merkillä varustettua, pyynnissä olevaa kiinteää tai verkkopyydystä eikä niin
lähellä toisen asuttua rantaa, laituria, uimarantaa, jäätietä tai muuta niihin verrattavaa aluetta, että
siitä aiheutuisi edellä tarkoitettu seuraus. Tässä laissa tarkoitettua onkimista, pilkkimistä ja
viehekalastusta harjoitettaessa on vältettävä aiheuttamasta haittaa tai häiriötä vesialueella
harjoitettavalle muulle kalastukselle.
Kalastusluvat
Oikeudet kalastukseen katiskalla, verkolla, pitkällä siimalla ja rapumerralla myöntää Hunttijärven
osakaskunta. Tuulastus on Hunttijärvellä kielletty.
Uisteluun alueella kelpaa lääninlupa, alueenlupa ja osakaskunnan uistelulupa.
Lupia myy Kotipiiri.
Huom! Hunttijärven ravustusaika
Ravustusaika alkaa 21.7 klo 12.00 ja päättyy 16.09 klo 24.00
Määräykset perustuvat kalastuslain muutokseseen 25.03.2011 jonka on allekirjoittanut Tarja
Halonen ja Sirkka-Liisa Anttila.
Säännöt on käsitelty Mäntsälä-Pornaisten kalastusalueen hallituksen kokouksessa 30.11.2011.
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