ROINEEN OSAKASKUNNAN KALASTUSMÄÄRÄYKSET:
Luvanmyynti:
Verkkokauppa: www.kalapassi.fi, Tuula Wirola (Niemistentie 35), Jari Asikainen (Kieheläntie 19B) ja
Antti Pohja (Halisentie 33, Kangasala), Kaivannon kanavan erityislupa-alueen luvat ulkopuolisille
myös Kaivannon alueen kioskeilta ja www.kalapassi.fi
Seisovat pyydykset:
Osakkaille:
- myydään osuuslukujen mukaan osakaskiinteistöille. Jokaiselle kiinteistölle perusosa 2 yksikköä,
ja tämän lisäksi osuuslukujen mukaan maksimissaan 50 py/osakas hintaan 5 €/py)
- lisäyksiköt osakkaille 10 €/py, 50 yksikköä ehdoton maksimi
- saa luovuttaa vain osuuttaan vastaavan määrän yksiköitä eteenpäin.
Kylässä asuvat ei osakkaat ja osakaskuntien vuokralaiset:
- enintään 10 yksikköä 10 €/py
- ei mahdollisuus ostaa lisäyksiköitä
Ulkopuoliset:
- enintään 5 yksikköä 20 €/py.
- alueena vain Villikka
Ravustus:
-

osakkaille 20 merran oikeus/osakasruokakunta, 5 €/merta
kylässä asuvat ja osakaskunnan vuokralaiset enintään 10 mertaa 5 €/merta
yhdellä osakas- ja kylässä asuvalla ravustajalla saa olla pyynnissä kerrallaan maks. 30 mertaa.
ulkopuoliset: ravustus sallittu vain Kaivannon pohjoispuolella, maks 10 mertaa/ravustaja, 10€/merta
pyynnistä on pidettävä kirjaa, jonka palauttaminen on ehto seuraavan vuoden lupien saannille

Aktiivipyydykset:
- sisältää viehekalastuksen (ei Kaivannon kanava), tuulastuksen ja kuoreen lippoamisen.
- viehekalastus ja uistelu: 3 vapaa/lupa, yksi lupa/kalastaja, lisävavat erillismaksusta, ei vaparajoitusta/vene.
- osakkaille 5 €/kalastaja/vuosi, ulkopuolisille 10 €/kalastaja/vuosi, lisäsiimat uisteluun 5€/kpl/vuosi
- Kaivannon kanavan viehekalastus: 5€/vuosi/osakas, ulkopuolisille Kaivannon kanavan luvat: vuosilupa 50
€, 7 vrk:n lupa 10 € ja 1 vrk:n lupa 5 €.
Kuoreenlippoaminen Kaivannon kanavalla
- 5 €/viikko ulkopuolisille, osakkaille sisältyy aktiivipyydyslupaan.
Kaupallinen kalastus:
- luvat myönnetään anomuksesta hoitokunnan päätöksellä
- anomuksen mukana oltava todistus viralliseen ELY-keskuksen kaupallisen kalastajan rekisteriin
kuulumisesta tai minimivaatimuksena, että kalastaja on tehnyt alkutuottajailmoituksen ja maksaa lain
vaatimat verot.
- pyydysyksikön hinta 10 €/py
Metsästyslupa:
- osakkaille sorsastus, pienriista ja vahinkoeläimet 5 €/kausi
- ulkopuolisille sorsastus ja vahinkoeläimet päivälupa 10€/vrk, kausilupa 50 €, ei pienriistan
metsästysoikeutta.
- pienpetojen pyyntiin luvat metsästysseurojen kautta
Rajoitukset:
Myönnetään hoitokunnalle oikeus tarvittaessa päättää kalastajakohtaisesta maksimipyydysmäärästä myös
muiden seisovien pyydysten kuin rapumertojen osalta.
KAIKKI LUVAT MAKSETTAVA ENNEN KALASTUKSEN JA RAVUSTUKSEN ALKAMISTA

