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Julkinen kuulutus kalastuslain (379/2015) 53 §:n mukaisen asian vireilläolosta ja vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen

Asia
Höytiäisen kalatalousalue on kokouksessaan 5.11.2020 päättänyt eräistä kalastusrajoituksista, joista osan Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vahvisti
päätöksellään POSELY/1190/5716-2020, 18.12.2020. Yhteen kalatalousalueen kokouspäätöksen mukaiseen rajoitukseen kohdistui oikaisuvaatimus, jota kalatalousalue käsitteli ylimääräisessä kokouksessaan 12.1.-15.2.2021. Ylimääräisen kokouksen päätös on saanut lainvoiman, joten kalatalousalue jätti 23.3.2021 uuden Höytiäisen kalastuksen säätelyä ja rajoituksia täydentävän hakemuksen kalastuslain
(379/2015) 53 §:n nojalla Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
Hakemuksen mukaan:
”Lohikalojen syysrauhoitus verkkokalastuksessa: Verkon pienin sallittu solmuväli 80
mm alle 10 metrin syvyisillä vesialueilla 1.9. alkaen jäiden tuloon saakka, kuitenkin
siten, että siian ja muikun kalastus on sallittua solmuväliltään 30 mm tai sitä tiheämmillä verkoilla lokakuun 15. päivästä marraskuun 15. päivään saakka. Perusteluna 80
mm solmuvälisäätelylle: taimen hakeutuu syksyllä mataliin vesiin, etenkin syvyysvyöhykkeelle alle 10 metriä. Suurempi solmuväli vähentää alamittaisten taimenten
pyydyskuolleisuutta, mutta haluttiin silti antaa mahdollisuus siian ja muikun pyyntiin
syksyllä kuukauden aikaikkunalla.
Kielto tiettyä määrää suuremman saaliin ottamiselle: Viehekalastuksessa sallitaan
kahden (2) rasvaevättömän taimenen saaliiksi ottaminen venekuntaa ja vuorokautta
kohti.”

Lausuntojen, muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus varaa hallintolain (434/2003)
41 §:n mukaisesti vaikuttamismahdollisuuden myös muille, kuin asianosaisille hallintolain 62 a §:n mukaisella julkisella kuulutuksella.
Niiden, joiden oikeutta tai etua asia koskee (asianosainen), sekä myös muiden kuin
asianosaisten, on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiassa.
Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena viimeistään torstaina 15.4.2021 klo 16:15 mennessä mieluiten sähköpostitse kirjaamo.pohjoissavo@ely-keskus.fi.
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Nähtävänäpito ja tiedoksisaantipäivä
Tämä kuulutus on julkaistu ELY-keskuksen verkkosivulla 25.3.2021 (www.ely-keskus.fi > Etusivu > Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitukset > Alueellista tietoa, valitse: Pohjois-Savo).
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.
Tämä julkinen kuulutus / lausuntopyyntö pidetään yleisesti nähtävänä 15.4.2021 asti.
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