KALASTUSSÄÄDÖKSET
HIRVENNIEMEN KALAVEDEN OSAKASKUNTA
(837-501-876-1)
Vesialueita Vähäjärvessä, Hurmajärvessä, Vääräjärvessä ja Näsijärvessä
Osakaskunnan puheenjohtaja: Eero Einola, Aitoniementie 277, 33680 TAMPERE, 0400-335744
Kalastuksenvalvojat:

Pirkanmaan kalatalouskeskus ry

Luvanmyynti:
www.kalapassi.fi.
Metsästysluvat ja erikoisluvat: Eero Einola ja varalla Mikko Einola, Aitoniementie 277
Kalastus:
Osakkaat:
Verkko
Katiska
Uistelu
Ravustus

2 €/verkko (osto-oikeus enintään 20 verkkoa)
1 €/kpl (osto-oikeus enintään 20 katiskaa)
ilmainen
4 €/merta (osto-oikeus enintään 20 mertaa/osakaskiinteistö)

Kylässä asuvat ei osakkaat (KL9§, 1mom)
Verkko
2 €/verkko (osto-oikeus enintään 4 verkkoa)
Katiska
1 €/kpl (osto-oikeus enintään 2 katiskaa)
Uistelu
2 €, ei vaparajoitusta
Ravustus
ei ravustusoikeutta
Ulkopuoliset
Verkko
Katiska
Uistelu
Ravustus

4 €/verkko (osto-oikeus enintään 4 verkkoa)
2 €/kpl (osto-oikeus enintään 2 katiskaa)
4 €, ei vaparajoitusta
ei ravustusoikeutta

Ravustus 21.7. klo 12 alkaen-31.10. klo 24:
- ravustusoikeus osakasruokakunnalla enintään 20 mertaa, hinta 4 €/merta, Jos kiinteistön
omistaa useampi ruokakunta, on sillä yhden 20 merran kiintiön oikeus. Jos yksi ruokakunta
omistaa useamman kiinteistön, on sillä yhden 20 merran kiintiön oikeus. Yhteisomistuksessa
olevilta kiinteistöiltä on luvan ostajalta oltava valtakirja muilta omistajilta. Luvan myyjä ei
tarkista muiden omistajien suostumusta. Perikunnat saavat 20 kpl/osakasperikunta
- ei-osakasrantakiinteistö 10 mertaa/kiinteistö, hinta 5 €/merta (Luvanmyynti Einola)
- kiintiö yhteensä 500 kpl osakkaille ja 100 kpl ranta-asukkaille.
- ravustajilla on kirjanpitovelvollisuus (lomakkeen voi pyytää excell-muodossa:
paivi.pyyvaara@ahven.net)
- täpläravun alamitta on 10 cm.
- häiriötä ei saa aiheuttaa, suositus on, ettei ravusteta 50 m lähempänä rantarakennuksia,
uimapaikkoja tai laitureita.
- merrat tulee laskea yhtenäiseen jataan ja jata tulee merkitä kalastuslain mukaisesti 120 cm:n
lippusaloilla
Metsästysluvat:
- Metsästyslupa (sorsastus, piisamien ja vahinkolintujen pyynti)
2€/kausi
- Paikallisella hirvenmetsästysseuralla on oikeus hakea osakaskunnan alueelle kaatunut
eläin.
11.12.2018

Saaliskirjanpito ravustuksesta vuodelta 20____
Nimi: ____________________ Osoite:________________________
Postitoimipaikka:_________________________ Puh.nro:__________
Pyyntialue ja osakaskunta:____________________________________
Koke- Pyyntiajan Mertojen Yli 10 cm:n Yli 10 cm:n Alle 10 cm Kokonais- Otettiin
mis jan pituus lukunaaraita koiraita
rapuja
rapusyötäväksi
päivä (½ vrk:n määrä saaliissa saaliissa saaliissa
saalis
tarkkuus)
A
B
C
(A+B+C)
rapuja
pp.kk.
vrk
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

Muita
huomioita

Tarvittaessa jatka toiselle paperille

Palautetaan marraskuun loppuun mennessä paivi.pyyvaara@ahven.net tai:
Pirkanmaan kalatalouskeskus, Viinikankatu 53, 33800 TAMPERE

