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KAUPALLISEN KALASTUKSEN LUPAHAKU VUOSILLE 2023-2025
Kaupallisen kalastuksen lupien myöntäminen Ylä-Lapissa (Kalastuslaki 10§ ja Kolttalaki 9§)
Kalastuslain (379/2015) 8, 41 ja 45 §:n mukaan oikeudesta kalastaa sekä kalastuksen järjestämisestä
valtion vesialueilla päättää Metsähallitus. Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueella
noudatetaan lisäksi kalastuslain 10 §:ää sekä kolttalain (253/1995) 9 §:ää.
Metsähallituksen hallinnoimilla Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien valtion yksityisillä ja yleisillä
vesialueilla voimassa olevat kaupallisen kalastuksen luvat päättyvät 31.12.2022.
Metsähallitus julistaa haettavaksi Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien kaupallisen kalastuksen
luvat vuosille 2023-2025. Hakemukseen tulee yksilöidä haettavat pyydykset ja pyydysmäärät
järvikohtaisesti. Hakemus liitteineen on toimitettava Metsähallituksen kirjaamoon
(yhteystiedot tämän ohjeen lopussa). Muulla tavoin jätetyt hakemukset käsitellään
toissijaisina hakemuksina.
Henkilöllä, jonka kotikuntalain (201/1994) 2§:ssä tarkoitettu kotikunta on Enontekiö, Inari tai
Utsjoki, on oikeus saada Metsähallitukselta korvauksetta lupa kalastukseen edellä mainituissa
kunnissa sijaitsevilla valtion vesialueilla kalastuslain (379/2015) 10§:n 1. momentin mukaisesti.
Lisäksi koltalla, joka asuu koltta-alueella on oikeus kalastaa valtion vesillä kolttalain (253/1995) 9§:n
mukaisesti. Kaupallisen kalastuksen luvat on varattu ensisijaisesti Enontekiön, Inarin ja
Utsjoen kunnassa asuville kaupallisille kalastajille kalastuslain 10 §:n nojautuen sekä koltille
koltta-alueella kolttalain 9§:n mukaisesti. Muualla asuvia kaupallisia kalastajia käsitellään
toissijaisina hakijoina paikkakuntalaisiin kaupallisiin kalastajiin nähden.
Lupia voi hakea vain oheisella hakemuspohjalla. Täyttäkää kaikki hakemuksen kohdat huolellisesti,
vahvistakaa se allekirjoituksellanne ja lähettäkää se liitteineen hakemuksen lopussa ilmoitettuun
palautusosoitteeseen Metsähallituksen kirjaamoon. Hakuaika päättyy 28.10.2022. Puutteellisesti
täytetyt hakemukset, hakemukset ilman todistusta ELY-keskuksen kaupallisen kalastajan
rekisteriin kuulumisesta tai myöhässä saapuneet hakemukset käsitellään toissijaisina.
Kaupallisen kalastuksen lupien myöntämisen myöntämisperusteet
Alla on kuvattuna keskeisimmät Metsähallituksen kaupallisen kalastuksen lupien myöntämiseen
liittyvät perusteet sekä ketkä luokitellaan etusijalle lupien saannissa ottaen huomioon kalastuslain
10 §:n sekä kolttalain 9 §:n vaatimukset.
•
•

Lupaa Metsähallitukselta haetaan kirjallisesti, hakemus diarioidaan.
Luvat kuulutetaan haettaviksi kolmen vuoden välein.

Metsähallitus

Tel. 0206 39 4000

PL 94 (Ratatie 11)

www.metsa.fi

FI-01301 Vantaa, Suomi Finland

Y-tunnus / Business ID: 0116726-7

•

•

•
•

•

•

Kuulutuksessa mainittuun hakupäivämäärään mennessä saapuneet hakemukset käsitellään
ensisijaisina. Myöhässä tulleet tai puutteelliset hakemukset käsitellään toissijaisina
hakemuksina
Lupia voidaan myöntää toissijaisesti myös hakuajan päätyttyä, mikäli kalastusoikeutta on
jäljellä. Varsinaisen lupahaun jälkeen saapuneet lupahakemukset käsitellään
saapumisjärjestyksessä.
Luvan kesto harkitaan tapauskohtaisesti yksi – kolme vuotta kestävänä.
Lupiin asetetaan lupaehtojen lisäksi saalisilmoitusvelvoite Metsähallitukselle. Luvat voidaan
peruuttaa väärinkäytösten, lainsäädännön rikkomisen tai lainsäädännön muutosten takia
kesken lupakauden.
Lupia troolikalastukseen myönnetään vain Inarinjärveen. Sallittujen verkkojen määrää
rajoitetaan kuntakohtaisesti ja kalastukseen saa käyttää isorysää tai troolia mikäli niihin on
haettu ja myönnetty erillinen kalastuslupa.
Myönnetyn kalastusluvan käyttämättä jättäminen ilman perusteltua syytä, heikentää hakijan
mahdollisuuksia tulevien lupien saantiin. Lupien myönnön yhtenä tavoitteena on
myönnettyjen kalastuslupien tarkoituksenmukainen käyttö.
Lupapäätösten tekeminen perustuu kokonaisharkintaan, jossa huomioidaan alla kuvatut
etusijan määräytymiskriteerit. Etusijan määräytyminen luvanmyöntämisessä
(tärkeysjärjestyksessä):

Lupa myönnetään ELY- keskuksen kaupallisen kalastajan rekisteriin kuuluville
Enontekiön, Inarin tai Utsjoen kunnassa vakinaisesti asuvalle ja koltta-alueella
asuvalle koltalle, jotka ovat kaupallisia kalastajia. 1.ryhmän kaupalliset kalastajat
ovat etusijalla lupien saannissa suhteessa 2. ryhmän kaupallisiin kalastajiin.
2. Muille kuin 1. kohdassa mainituille kaupallisille kalastajille.
3. Hakijan aiempi kalastushistoria ko. alueella tai paikassa (ts. alueen tuntemus)
katsotaan eduksi.
4. Hakijan muut kalastusmahdollisuudet esim. osakaskuntien vesillä voivat vaikuttaa
luvansaantiin. Lupien myöntämisessä huomioidaan kokonaisuutena hakijoiden
kalastusmahdollisuudet.
Hakeminen
1.

Luvista voi jättää hakemuksen oheisella kaavakkeella.
Hakemus on toimitettava 28.10.2022 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:
Metsähallitus, kirjaamo, PL 94, 01301 VANTAA
tai sähköisesti: kirjaamo@metsa.fi
Muulla tavoin jätetyt hakemukset käsitellään toissijaisina hakemuksina.
Hinnat
Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa sekä koltta-alueella asuville koltille kaupallisille kalastajille
kalastusluvat ovat maksuttomia kalastuslain 10 §:n sekä kolttalain 9§:n mukaisesti. Muualla asuville
kaupallisille kalastajille noudatetaan Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaista lupien
hinnoittelua.
Metsähallituksen kaupallisen kalastuksen lupahinnat on määritelty Maa- ja metsätalousministeriön
asetuksessa (1140/2021), joka on voimassa vuoden 2023 loppuun saakka.
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Lisätietoja:
eräsuunnittelija Jarmo Huhtamella, jarmo.huhtamella@metsa.fi, 0400 397 534

LIITTEET

Löytyvät: https://www.eraluvat.fi/kalastus/kaupallinen-kalastus.html
Hakemuslomake

JAKELU

Aiemmat lupien haltijat

TIEDOKSI

ELY-kalatalouspalvelut
Suomen Ammattikalastajaliitto ry
Suomen sisävesiammattikalastajat ry
Kalatalouden Keskusliitto
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