HAUKIVEDEN KALATALOUSALUE Y-0989321-2
Yhteisviehelupa-alue
SELVITTELYSOPIMUS
1. Sisältö.
Tällä sopimuksella tarkoitetaan kalastuslain 121§:n mukaista selvittelyä jäljenpänä
mainittujen tehtävien siirtoa kalastusoikeuden haltijalta kalatalousalueelle.
2. Sopimusosapuolet.
Sopimusosapuolet ovat: Haukiveden kalatalousalue ja kalastusoikeuden haltija seuraavien
Haukivedellä sijaitsevien kiinteistöjen vesialueiden osalta: Liite 1. Kartta
Kiinteistötunnus:

________________________________
________________________________
________________________________

3. Sopimuksen tarkoitus.
Sopimusosapuolten tarkoituksena on viehekalastuksen (ml.onki,-pilkki,perho) sekä näitä
kalastusmuotoja koskevien kilpailujen järjestämistä ja tehtävien siirtämistä Haukiveden
kalatalousalueelle, sekä kalataloudellisesti yhtenäisen viehelupa-alueen muodostaminen ja
sen kalavesien hoito.
Haukiveden kalatalousalueen yhteisviehelupa-alueen muodostavat sopimuksen liitteenä
olevien osakaskuntien ja yksityisten vesialueet sekä valtion vesialueet.
4. Sopimus.
Kalastusoikeuden haltija on ______ pnä _________kuuta vuonna_________ päättänyt
siirtää Haukiveden kalatalousalueelle viehekalastuksen ja muun kohdassa 3 mainitun
kalastuksen järjestämisen jäljenpänä tarkemmin määrätyillä ehdoilla ja laajuudessa
karttaliitteeseen merkatulla vesialueella.
5. Sopimusehdot.
Kohdan 3 mukaisesti siirretyn kalastuksen järjestämistehtävän rajaamiseksi, suoritustavan
täsmentämiseksi, sekä tulojen ja kustannusten jakamiseksi sovitaan seuraavaa:
•

•
•

•

Kalatalousalue päättää yhteisviehelupa-alueen perustamisesta ja sen lopullisesta
rajaamisesta sekä kalastuksen järjestämisestä yhteiseen lukuun myymällä sopimuksen
mukaisia kalastuslupia koko lupa-alueelle kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman
mukaisesti.
Kalatalousalue huolehtii lupien myynnistä,markkinoinnista ja muista lupa-alueeseen
liittyvistä toimista siten kun jäljenpänä määrätään.
Kalastusluvat ovat viehekalastuslupia, jotka oikeuttavat harjoittamaan heitto- ja vetouistelua
sekä kela- ja perho-ongintaan. Viehekalastusta varten lupa voidaan myöntää useammalle
vieheelle.
Kalastusluvat ovat joko henkilö- tai venekohtaisia, eikä niitä voida siirtää toiselle. Kilpailu-

•
•

ja yritysluvat ovat järjestäjä tai yrityskohtaisia, eikä niitä voi siirtää toiselle.
Kalatalousalue päättää kalastuslupahinnat ja lupaehdot vuosittain.
Kalatalousalue voi myöntää erikseen lupia kalastuskilpailun järjestäjille: onki-, pilkki-,
perho- ja viehekalastukseen, sekä erilaisia yrityslupia matkailuelinkeinon harjoittajille.

6. Kalastuslupien myynti.
Kalastuslupien myynnistä ja markkinoinnista huolehtii kalatalousalueen hallitus tai
toiminnanjohtaja. Tarvittaessa lupien myynti voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle.
7. Kalastuslupatulojen käyttö.
Kalatalousalue saa pitää itsellään kalastuslupien myyntitulot. Kertyneet varat käytetään
kalavesien hoitoon, kalaistutuksiin, luvanmyyntiin,markkinointiin,hallintokuluihin ja
kalastuksenvalvontaan sekä tutkimustoimintaan. Lisäksi palvelujen kehittämis- ja
suunnittelukustannuksiin (mm kartat, oppaat,venelaskuluiskat) kalatalousalueen ja
osakaskuntien erillisten hankkeiden omarahoitukseen tai muihin yhteisviehelupa-alueen
toimintaa tukeviin käyttötarkoituksiin.
8. Kalastuslupatulojen käytöstä päättäminen.
Yhteisviehelupa-alueen lupatulojen käytöstä päättää vuosikokous tai kokouksen valtuuttama
hallitus.
9. Käyttö- ja hoitosuunnitelma (KHS)
Kalatalousalue huolehtii yhteisviehelupa-alueen hoitotoimenpiteistä Haukiveden käyttö- ja
hoitosuunnitelman mukaisesti ja siinä mainituin toimenpitein.
10. Tiedottaminen
Kalatalousalue huolehtii, että luvansaajalle annetaan asianmukainen lupatodistus, tiedot
lupaehdoista ja lupa-alueenkartta, sekä erityisesti tieto luvansaajille heidän oikeuksista ja
velvollisuuksistaan kalaveden käyttäjinä, myös silloin kun luvanmyynti on siirretty
kolmannelle osapuolelle.
11. Kalastuksenvalvonta.
Tämä sopimus velvoittaa Haukiveden kalatalousalueen valvomaan sopimusalueella
sopimuksen mukaista kalastusta.
12. Kalastusoikeuden haltijan oikeudet.
Kalastusoikeuden haltija voi tämän sopimuksen estämättä myydä myös tässä sopimuksessa
tarkoitettuja kalastuslupia tämän sopimuksen kohdan 2 mainittujen kiinteistöjen vesialueille.
13. Haukiveden kalatalousalueen tehtävät.
Haukiveden kalatalousalue ottaa hoitaakseen kalastuksen järjestämisen, kalakantojen
hoitoon ja kalastuksenvalvontaan liittyvät tehtävät tässä sopimuksessa rajatussa laajuudessa.

14. Sopimuksen voimassaoloaika.
Tämä sopimus tulee voimaan _______ . _______.________ ja jatkuu kalenterivuoden
kerrallaan, ellei sitä irtisanota 31.1.mennessä. Sopimusosapuolten yhteisymmärryksellä
sopimus voidaan katkaista myös kesken kalastuslupakauden. Jo myönnetyt kalastusluvat
jäävät kuitenkin voimaan lupakauden loppuun saakka.
15. Sopimuksien määrä.
Tätä sopimusta on laadittu kaksi kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.
Paikka _____________________________________ Aika _____ . _____ . _______
Haukiveden kalatalousalueen puolesta _____________________________________
Nimenselvennös

Paikka _____________________________________ Aika _____. _____ . ________
Osakaskunta / Vesialueenhaltija
Nimenselvennös

Liite 1. Kartta kiinteistön vesialueista

_____________________________________

