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VIHANNAN ERIKOISLUVAT Yrittäjälupa Yrittäjälupaa myydään mökki- ja
kalastusmatkailuyrittäjille. Luvan voi myös ostaa muu y-tunnuksellinen yritys, toiminimi tai
rekisteröity yhdistys. Luvan myöntää ja se ostetaan suoraan osakaskunnan hoitokunnalta.
Lupaa tai sen osia ei voi myydä tai luovuttaa eteenpäin, lukuun ottamatta yrityksen
asiakkaiden käyttöä. Toimija voi ostaa useita lupia. Lupa ja pyydysyksiköt ovat voimassa
kuluvan kalenterivuoden ajan ostoajankohdasta eteenpäin. Kalastussäännöt ja rajoitukset
määräytyvät voimassa olevien alue-, osakaskunta- ja lakisäädösten perusteella.
Yrittäjäluvalla kalastettaessa yrityksen asiakkaan tai muun luvan käyttäjän tulee pitää
mukanaan tositetta tai kuittia (alkuperäinen tai sen kopio) myönnetystä luvasta. Pyydysten
merkinnässä tulee käyttää hoitokunnan yrittäjälle luovuttamia pyydysmerkkejä, jotka
yrittäjä palauttaa hoitokunnalle luvan päätyttyä tai ostaa merkit uudelleen käyttöön.
Lupa sisältää: • Pyydysyksiköitä 10 kpl Hinta: 40 € / kalenterivuosi / mökki
Hoitokalastuslupa Hoitokalastusluvan myöntää osakaskunnan hoitokunta. Hoitokalastuslupa on vastikkeeton, ja se
voidaan myöntää kaikille pyyntimuodoille enintään 5 vuodeksi kerrallaan. Lupa on henkilö-, yritys- tai yhteisökohtainen.
Hoitokalastuslupaa tulee anoa osakaskunnan hoitokunnalta, ja anomuksen yhteydessä pitää esittää suunnitelma ja
listaus käytettävistä pyydyksistä ja tavoista, sekä niiden lukumäärästä. Mikäli käytettävät pyydykset vaativat
viranomaisen myöntämän poikkeusluvan, hoitokalastuksen suorittaja on velvoitettu esittämään hyväksytty poikkeuslupa
osakaskunnan hoitokunnalle ennen kalastuksen suorittamista. Hoitokalastus ei saa kohdistua suurikokoisiin petokaloihin.
Hoitokunnalla on oikeus vaatia tarkennuksia, rajoituksia tai selvityksiä suunnitelmaan, sekä tarvittaessa hylätä
hoitokalastuslupahakemus ja myönnetty hoitokalastuslupa. Hoitokunta myöntää haetun pyydysmäärä ja -tapalistauksen
perusteella erillisen hoitokalastuspyydysmerkkimäärän luvan saajalle. Tutkimus- ja koekalastuslupa Tutkimus- ja
koekalastuslupaa haetaan ja sen myöntää osakaskunnan hoitokunta. Tutkimus- ja koekalastuslupa voidaan myöntää
enintään 5 vuodeksi kerrallaan. Lupa on henkilö-, yritys- tai yhteisökohtainen, ja se voidaan myöntää kaikille
kalastusmuodoille. Osakaskunnan hoitokunta päättää lupakohtaisesti kustakin luvasta perittävästä mahdollisesta
vastikkeesta. Mikäli käytettävä pyyntimuoto, esimerkiksi sähkökoekalastus, vaatii viranomaisen myöntämän
poikkeusluvan, kalastuksen suorittaja on velvoitettu esittämään hyväksytty poikkeuslupa osakaskunnan hoitokunnalle
ennen kalastuksen suorittamista. Hoitokunnalla on oikeus vaatia tarkennuksia, rajoituksia tai selvityksiä hakemukseen,
sekä tarvittaessa hylätä tutkimus- ja koekalastuslupahakemus ja myönnetty tutkimus- ja koekalastuslupa. Kiinteät ja
seisovat tutkimus- ja koekalastuspyydykset on merkittävä hoitokunnan myöntämillä pyydysmerkeillä.

Eri pyydyksiä kohti lasketaan pyydysten yksikköarvot seuravasti:
Pyydysyksikön hinta on 4 € / kpl
Verkko, jokaista alkavaa 30 metriä kohti
1 yksikkö
Katiska
0 yksikköä
Rysä/pauneti, pyyntikorkeus enintään 2 m
1 yksikkö
Isorysät, pyyntikorkeus yli 2 metriä
10 yksikköä
Trooli
100 yksikköä
Nuotta
10 yksikköä
Pitkäsiima, max. 100 koukkua
3 yksikköä
Isku- tai vastaavat koukut, 5 kpl
1 yksikkö
Tuulastus,atrain, harppuuna, jouset
1 yksikkö
Yrittäjälupa on erikoislupa (myydään myös nettikaupan kautta)
Koskilupa on koskikalastuksen erikoislupa
Kilpailulupa on kilpailun erikoislupaHoitokalastuslupa on hoitokalastuksen
erikoislupa
Tutkimus- ja koekalastuslupa on erikoislupa
Ravustus/ jokirapulupa on erikoislupa. Myydään vain osakkaille
Ravustus/ täplärapulupa on erikoislupa. Myydään myös ulkopuolisille max 20 kpl á
0,50 €/kpl . Ravustus sallittu erillisen kartan merkityllä alueella.
Uistelulupa on oma erikoislupansa. Vuosilupa max. 5 vapaa/venekunta 25 €/
kalenterivuosi.

