Järvikalastusseura FLF - Finnish Lake Fishers ry

FLF-lupa
Valtakunnallinen 39 euron kalastonhoitomaksu oikeuttaa kalastamaan yhdellä vavalla,
kelalla ja vieheellä ilman saalismäärärajoituksia lähes kaikissa seisovissa vesissä.
Vastuullisen vapakalastuksen edistämiseksi FLF ry suosittelee, että kalastusalueet ja
osakaskunnat ottaisivat lupavalikoimaansa ns. FLF-luvan, jonka tuotto jäisi suoraan
vesialueiden omistajien käyttöön täysimääräisenä. Lupatyypin myynti osaltaan osoittaisi,
että kohdevesistö on hyvin hoidettu ja virkistyskalastusvetenä mielenkiintoinen. Parempien
vapakalastusmahdollisuuksien ja vesien taloudellisen tuoton kehittämisen vastineeksi FLF
ry sitoutuu mainostamaan FLF-lupaa (valitsemallaan nimikkeellä) myyviä kalastuskohteita
ilmaiseksi kotisivujensa ja sosiaalisen median kautta, ja tarvittaessa järjestämään ko.
lupatyypin myynnin ilman taloudelliseen tuottoon tähtävää provisiota.
FLF-luvalle suositellaan seuraavia hintoja, jos yleiskalastusoikeudet ovat voimassa:
Hinta: 20 € / vuosi, 5 € / viikko.
Sekä seuraavia vähimmäishintoja, jos pyydyskalastusta ja yleiskalastusoikeuksilla
tapahtuvaa kalastusta on rajoitettu:
Hinta: 50 € / vuosi, 15 € / viikko.
Sallitut välineet: Vapakalastusvälineet (perho, uistin, kelaonki), enintään kolme vapaa tai
kolme perhoa / yksi vapa. Yhtä viehettä kohti saa olla enintään kolme yksihaaraista koukkua
tai kaksi kolmihaarakoukkua. Väkäsettömien koukkujen käyttöä suositellaan.
Kalojen pyyntimitat: kuha: 45 – 65 cm, hauki: 50 – 90 cm, taimen: 60 – 70 cm, järvilohi:
>60 cm, harjus: >45 cm, ahven <40 cm, suutari < 50 cm, lahna < 50 cm, säyne < 50 cm,
ruutana < 40 cm. Karpit, rasvaevälliset taimenet ja järvilohet on aina vapautettava vesistön
vaellusyhteyksistä riippumatta.
Saaliskiintiö: Enintään yksi taimen, järvilohi tai harjus / viikko, enintään 2 kirjolohta / päivä,
ja enintään 3 siikaa, kuhaa ja haukea / päivä. Saaliskiintiötä ei voi lisätä hankkimalla
päällekkäisiä lupia, vain yksi lupa kerrallaan on voimassa.
Luvan lunastanut kalastaja sitoutuu luvan ostaessaan noudattamaan lupaehtoja
kalastuksessaan, vaikka samaan aikaan olisi voimassa yleiskalastusoikeuksiin perustuva
(rajaton) saaliskiintiö.
Lupaa myyvä taho voi tehdä yllä lueteltuihin suosituksiin vesistökohtaisia poikkeuksia.
Lueteltujen ehtojen kaltaista ns. FLF-lupaa myyvää vesialueen omistajaa pyydetään
ilmoittamaan tiedot luvan hankintamahdollisuuksista FLF:n edustajille kohteen lisäämiseksi
FLF ry:n kotisivuille ja sosiaalisen median sivustoille. Halutessaan luvan myyjä voi myöntää
FLF ry:n jäsenille pienimuotoisen alennuksen lupahintaan.
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