Kaupallisille kalastajille
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Metsähallituksen osakkuuksien luovutusten hakeminen kaupalliseen kalastukseen vuosille 20182019
Metsähallituksen osakkuuksien luovutuspäätökset kaupalliseen kalastukseen osakaskuntien vesille
erääntyvät vuoden lopussa. Luovutuksella luovutetaan vain kalastusoikeutta, ei osuuksia eikä ääni- ja
puhevaltaa osakaskunnan kokouksiin.
Luovutuksia voi hakea vain siihen tarkoitetulla hakemuskaavakkeella, joka löytyy eräluvat.fisivustolta. Täyttäkää kaikki hakemuksen kohdat huolellisesti, vahvistakaa se allekirjoituksellanne ja
toimittakaa liitteineen Metsähallituksen kirjaamoon:
Metsähallitus, kirjaamo, PL 94, 01301 VANTAA
tai sähköisesti: kirjaamo@metsa.fi
Hakuaika päättyy 10.11.2017 klo 16.00.
Puutteellisesti täytetyt hakemukset, hakemukset ilman todistusta ELY-keskuksen kaupallisen kalastajan
rekisteriin kuulumisesta tai myöhässä saapuneet hakemukset käsitellään toissijaisina.
Metsähallitus voi myöntää kalastuslain 12 §:n mukaisen kalastusoikeutensa luovutuksen vain silloin kun
kalastaja ei saa lupaa osakaskunnalta. Ennen Metsähallitukselle jättämäänsä hakemusta hakija vakuuttaa
selvittäneensä luvansaannin mahdollisuuden osakaskunnasta ja se tulee merkitä hakemuskaavakkeeseen
sille varattuun kohtaan.
Tarkentavat ohjeet lupien myöntämiseen osakaskunnan yhteiselle vesialueelle
Metsähallituksen osuuksien perusteella:
Alla on kuvattuna keskeisimmät Metsähallituksen kaupallisen kalastuksen lupien myöntämiseen liittyvät
perusteet sekä ketkä luokitellaan etusijalle lupien saannissa










Lupaa Metsähallitukselta haetaan kirjallisesti, hakemus diarioidaan.
Luvat kuulutetaan haettaviksi kahden-viiden vuoden välein.
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.
Lupa myönnetään Metsähallituksen osuutta tai sen osaa vastaavaan kalastusoikeuteen ja siihen
perustuvaan pyydysyksikkömäärään. Lupaan liitetään valitusosoitus.
Luvan kesto harkitaan tapauskohtaisesti yksi – viisi vuotta kestävänä.
Lupa voidaan myöntää yksityiselle kaupalliselle kalastajalle sekä useamman kaupallisen
kalastajan muodostamalle pyyntikunnalle.











Kun lupa on myönnetty, Metsähallitus ilmoittaa osakaskunnalle kalastajan nimen, minkä tilojen
osuuksiin perustuvia pyydysyksiköitä käytetään, kuinka paljon yksiköitä on luvassa ja millaisia
rajoituksia luvassa on mahdollisesti asetettu.
Metsähallitukselta yksikköluvan saaneen kalastajan on lunastettava osakaskunnalta
osakashintaiset pyydysmerkit ja noudatettava osakaskunnan säännöksiä. Kalastaja maksaa
pyydysmerkkien hinnan osakaskunnalle suoraan ja saa tarvittavat pyydysmerkit osakaskunnalta.
Lupiin asetetaan lupaehtojen lisäksi saalisilmoitusvelvoite Metsähallitukselle. Luvat voidaan
peruuttaa väärinkäytösten, lainsäädännön rikkomisen tai lainsäädännön muutosten takia kesken
lupakauden.
Myönnetyn kalastusluvan käyttämättä jättäminen ilman perusteltua syytä, heikentää hakijan
mahdollisuuksia tulevien lupien saantiin. Lupien myöntämisen yhtenä tavoitteena on
myönnettyjen kalastuslupien tarkoituksenmukainen käyttö.
Yksikköluvan saaneelle voidaan antaa rajoitettu Metsähallituksen puhe- ja äänivalta
osakaskunnan kokouksessa. Puhe- ja äänivalta voidaan antaa ehdollisena siten, että mikäli
osakaskunnan kokouksessa ei ole Metsähallituksen edustajaa paikalla, voi yksikköluvan saaja
käyttää puhe- ja äänivaltaa osakaskunnan kokouksessa ainoastaan kalastusta koskevien asioiden
käsittelyyn.
Valtuutus annetaan erillisellä valtakirjalla tiettyyn kokoukseen kerrallaan. Valtakirjan kirjoittaa
eräsuunnittelija kuultuaan ensin erätalouspäällikköä.
Mikäli näiden asioiden käsittelystä seuraa oikaisutoimia, niin tällöin Metsähallitus päättää asian
eteenpäin viemisestä.
Etusijan määräytyminen luvanmyöntämisessä (tärkeysjärjestyksessä)
1. Lupa myönnetään ELY- keskuksen kaupallisen kalastajan rekisteriin kuuluville.
1.ryhmän kaupalliset kalastajat ovat etusijalla lupien saannissa suhteessa 2. ryhmän
kaupallisiin kalastajiin.
2. Hakijan aiempi kalastushistoria ko. alueella tai paikassa (ts. alueen tuntemus) katsotaan
eduksi.
3. Hakijan muut kalastusmahdollisuudet esim. osakaskuntien vesillä voivat vaikuttaa
luvansaantiin. Lupien myöntämisessä huomioidaan kokonaisuutena hakijoiden
kalastusmahdollisuudet.
4. Paikalliset kaupalliset kalastajat ovat etusijalla lupien saannissa. Paikallisuus katsotaan
ensi sijassa hakijan kotikunnan mukaan.

Lupapäätöksistä peritään maksuja seuraavasti:
- 1 euro / luovutettu yksikkö;
- 0-4,9 % 30 €/lupa;
- 5-14,9 % 50 €/lupa;
- yli 15 % 100 €/lupa

Lisätiedot:
Itä-Suomi: eräsuunnittelija Eero Hartikainen, eero.hartikainen@metsa.fi, 040 821 9679
Länsi- ja Etelä-Suomi: eräsuunnittelija Olli Urpanen, olli.urpanen@metsa.fi, 040 720 5963

