Mõned olulised asjad, mida kalapüügil arvestama peab
Üldised nõuded:
•

•

•
•
•
•
•

Füüsilise isiku või eraõigusliku juriidilise isiku omandis oleval eraveekogul, mis ON MÄÄRATUD
avalikuks kasutamiseks, võib kala püüda päikesetõusust päikeseloojanguni (päevasel ajal). Öisel
ajal püügiks peab olema maaomaniku luba. Avalikuks kasutamiseks MÄÄRAMATA eraveekogul
võib kala püüda ainult omaniku loal.
Avalikult kasutatavate veekogude nimekirija leiad siit;
Harrastuslikul kalapüügil on keelatud kasutada samaaegselt rohkem kui kolme sama või eri liiki
püügivahendit, välja arvatud vedelit, vähinatta ja vähimõrda, kui Kalapüügiseadus ei sätesta teisiti.
Püügiõigust tõendavaks dokumendiks on isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, juhiluba,
pensionitunnistus jne.).
Püügikorda seatud püügivahenditega veekogul või selle ranna või kalda piiranguvööndis viibimine
võrdsustatakse kalapüügiga.
Kalapüügi keeluajad ja -alad, kalade alammõõdud ja lubatud püügivahendite loetelu ja kirjeldus on
sätestatud Kalapüügieeskirjas.
Igaüheõiguse leiab siit.

Keelatud tegevused kalapüügil
•
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•

•

•
•

keelatud on muuta veekogu põhja ja kallaste profiili.
keelatud on takistada laevaliiklust tähistatud laevateedel.
keelatud on vee reostamine ja veekogu risustamine.
keelatud on rikkuda või hävitada veekogule või selle äärde paigaldatud märke, silte ja muid
rajatisi.
keelatud on heita tagasi vette püütud kalu kui need on kaotanud eluvõime.
keelatud on püüda kala kalapüügivahendeid kasutamata, kalapüügiseaduses loetlemata ja
kalapüügieeskirjas kirjeldamata vahenditega või viisil, mis põhjustavad kalade asjatu hukkumise ja
kalavarude kahjustamise, nagu püük elektriga, mürk- või narkootiliste ainetega, tulirelvade ja
lõhkelaengutega. Kalapüügieeskirjas kirjeldamata püügivahendite ja püügiviiside kasutamine on
lubatud keskkonnaministri loal.
keelatud on kalade elektriga püüdmise vahendi (edaspidi elektripüügivahend) valmistamine,
omamine, ladustamine, võõrandamine, transportimine või kasutamine, välja arvatud kalavarude
uuringute eesmärgil. Uuringuteks kasutatavad elektripüügivahendid peavad olema kantud
keskkonnaministri asutatud andmekogusse ja andmekogusse kantud elektripüügivahendite kohta
väljastab tõendi Keskkonnaministeerium.
keelatud on müüa, osta või transportida värsket kala, mis on püütud veekogust ajal, millal selle
püüdmine on keelatud.
keelatud on müüa või osta harrastuspüügil või õngepüügil püütud kala.
Vaata ka: Trahvid ja kahjutasud kalapüüginõuete rikkumisel
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