FORSTSTYRELSENS REDSKAPSFISKETILLSTÅND 1.1.-31.12.2020
Redskapsfisketillståndet berättigar till fiske med alternativt ett nät (längd max. 31 m), tre katsjor,
10 agnkrokar, en max. 1,5 m hög ryssja, en högst 100 krokars långrev, med ljuster, harpun
eller båge.
I enlighet med § 49 i Lag om fiske kan enbart kommersiella fiskare använda nät vars sammanlagda längd
överskrider 240 m / fångst eller båtlag. Därtill kan antalet nät insjövis ytterligare begränsas.
Tillståndet berättigar inte till fiske i strömmande vattendrag.

7004 ILOMANTS REDSKAPSFISKEOMRÅDE
Totalareal

2705,1

VATTENOMRÅDE
Alinen Hietajärvi
Elimonjärvi
Hattujärvi
Hoikan Kylkeinen
Hoikka
Ilajanjärvi
Iso Kivijärvi
Jorhonjärvi, delvis
Joutenjärvi, delvis
Kaatiolampi
Koitere, Kontiovaara vattenområde
Koitere, Rännänsaari vattenområde
Korpilampi
Lakonjärvi
Matkalammit
Niemijärvi
Petkeljärvi, Valkiajärvi, Kaitajärvi

Areal, ha
69,4
52,7
502,6
46,9
71,9
201,3
41,6
21,6
12,9
20,8
64,86
420,54
19,9
44,9
15,3
93,3
300

Pohjoinen Pitkäjärvi
Poikapää
Saralampi
Suuri Kivilampi, delvis
Syväjärvi
Syväjärvi, delvis
Särkijärvi
Särkkäjärvi
Teponlampi
Tervalampi
Viitalampi
Ylimmäinen Salmilampi

28,8
13,7
10,5
19,1
482,4
10,5
36,2
27,6
10,6
25,4
20,8
19

Högst 3 nät i under 15 ha:s vattenområden.
Högst 4 nät i 15 - 20 ha:s vattenområden.
Högst 5 nät i 20 - 50 ha:s vattenområden.
Högst 8 nät (240 m) i över 50 ha:s vattenområden.

Tilläggsuppgifter, begränsningar

Bl a sik, gös. Gösens fångstmått minst 45 cm.
Bl a sik, ödestuga vid stranden
Hela sjön, avtal med Koitajoki fo, bl a gös. Gösens fångstmått minst 45 cm.
Bl a sik
Sjöns södra ända
Vattenområdet vid sjöns östra strand, Petkeljärvi nationalpark
Bl a gös, sik, siklöja, öring
Bl a gös, sik, siklöja, öring
Bl a sik
Nordvästra delen av Naarvanjärvi
Bl a sik
Hela vattenrutten från Oinassalmi bro till Riikosensalmv, avtal med Koitajoki fo,
Petkeljärvi nationalpark.
Hela sjön, avtal med Koitajoki fo

Dammens södra- och östra del
Bl a sik
Vattenområdet vid sjöns östra strand, Petkeljärvi nationalpark
Bl a sik

BEGRÄNSNINGAR:
- Fångstmåttet för fettfenklippt öring minst 50 cm (Öring med fettfena är fridlyst, förordning om fiske 1 §)
- Fångstmåttet för fettfenklippt insjölax är minst 60 cm (Insjölax med fettfena är fridlyst, förordning om fiske 1 §)
- Gösens fångstmått minst 42 cm och harrens fångstmått minst 35 cm (Förordning om fiske § 2).
- Allmän regel:med mindre än 45 mm:s knutavstånd helt förbjudna, berör inte siklöjefiske med under 24 mm siklöjnät
- i Koitere, vid fiske i vattendjup över 10 m alltid minst 55 mm:s nät, berör inte siklöjefiske med under 24 mm:s siklöjnät
- i Koitere, vid flötesnätfiske (vid ytan och pelagiskt) knutavstånd minst 65 mm.

