www.pohjois-haukivesi.fi

P O H J O I S - H AU K I V E S I
D E L Ä G A R L AG
VÄLKOMMEN ATT FISKA!
Haukivesi är ett insjöbäcken i Finlands största sjö
Saimen. Haukivesi erbjuder fiskaren en chans att få
fisk av flera olika arter och med olika fångstsätt. Pohjois-Haukivesi delägarlag äger vidsträckta och varierande vattenområden som omfattar totalt 12 300
ha, till största delen i de norra delarna av Haukivesi
och i de mindre vattendragen i närheten.

FISKETILLSTÅND OCH BEGRÄNSNINGAR
Art

Fångstmått

Gös

42 cm

Öring (fettfenan
bortklippt)

60 cm

Insjölax (fettfenan
bortklippt)

60 cm

Tilläggsuppgifter

1 st / dygn / fiskare

Mer information hittar du på delägarlagets webbplats:
https://www.pohjois-haukivesi.fi/

INSJÖLAX

Mer information om fiske i Finland:
https://www.fishinginfinland.fi/se
I Finland ska alla fiskare i åldern 18–64 år varje år
betala statens fiskevårdsavgift, som berättigar till fiske med ett spö och ett drag i hela landet frånsett
strömmande vattendrag och andra specialområden
där fisket är begränsat. Mer information om fiskevårdsavgiften:
https://www.eraluvat.fi/se/fiske/fiskevardsavgift.html
För övrigt fiske, med undantag av pilkfiske och mete,
i Finland behövs dessutom tillstånd av den som äger
vattenområdet. Pohjois-Haukivesi delägarlag säljer
tillstånd för handredskapsfiske och trolling, som du
kan köpa endast i webbutiken Kalakortti.com.

www.kalakortti.com

ÖRING

SAIMENVIKARE (Pusa hispida saimensis)
Saimenvikaren är en hotad sälart som förekommer i
Saimenområdet. Om du är observant kan du få syn
på vikaren också i Haukivesi.
OBS! Fisket är begränsat för att skydda saimenvikaren även i Pohjois-Haukivesi delägarlags område.
Bekanta dig med begränsningarna och fredningsbestämmelserna innan du ger dig ut på fisketur. Be om
ytterligare upplysningar vid behov.
Detaljerad information om begränsningarna
och ytterligare upplysningar om vikaren:
https://www.kalastusrajoitus.fi/#/kalastusrajoitus
https://pohjois-haukivesi.fi/
https://mmm.fi/sv/fiskar/fiskebegransningar-ochvard-av-fiskresurser/begransningar-saimen

Insjölax och öring som satts ut i vattendraget har fettfenan
bortklippt. Fettfenan sitter på ryggsidan, nära stjärtfenan. Endast
fiskar med bortklippt fettfena och som uppfyller fångstmåttet får
tas som fångst. Naturligt förekommande insjölax, öring och
röding är fredade och bör släppas tillbaka i vattnet oavsett storlek och kondition.
Gästtillstånd

Pris

Tillägguppgifter

Trollingtillstånd, år

60 €

Inga spöbegränsningar

Trollingtillstånd, månad 30 €

Inga spöbegränsningar

Trollingtillstånd, vecka

10 €

Inga spöbegränsningar

Trollingtillstånd, dag

7€

Inga spöbegränsningar

Nät / katsa

6€

Max. 3 st / fiskare

Försäljning: www.kalakortti.com

www.pohjois-haukivesi.fi

DETALJERADE UPPGIFTER OM VATTENOMRÅDET: www.pohjois-haukivesi.fi

