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

Asia
Oriveden kalatalousalue on kokouksessaan 15.10.2020 päättänyt eräistä kalastusrajoituksista, joista osan Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vahvisti
päätöksellään POSELY/1145/5716-2020, 16.12.2020. Eräisiin kalatalousalueen kokouspäätöksen mukaisiin rajoituksiin kohdistui oikaisuvaatimuksia, joita kalatalousalue käsitteli ylimääräisessä kokouksessaan 12.1.-15.2.2021. Ylimääräisen kokouksen päätös on saanut lainvoiman, joten kalatalousalue jätti 23.3.2021 uuden kalastamista Pyhäselällä, Jänisselällä, Ukonselällä, Heposelällä, Orivedellä ja Paasivedellä
koskevan, kalastuksen säätelyä ja rajoituksia täydentävän, hakemuksen kalastuslain
(379/2015) 53 §:n nojalla Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
Hakemuksen mukaan:
”Oriveden pohjoisella alueella kesällä ja talvella yli kolme (3) metriä syvemmissä vesissä verkkopyynti sallittu ainoastaan 55 mm ja sitä harvemmilla verkoilla ja Oriveden
eteläisellä alueella kesällä ja talvella yli kymmenen (10) metriä syvemmissä vesissä
verkkopyynti sallittu ainoastaan 50 mm ja sitä harvemmilla verkoilla. Perustelu: Oriveden eteläisellä alueella verkon solmuväli on ollut vuosikymmeniä 50 mm ja saaliskalojen (kuha) koko tähän solmuväliin sopiva.”
Rajoitus ei kuitenkaan koske pohjaverkkoja siian pyyntiaikaan, eli 15.10.–15.11. välisenä aikana. Rajoitus ei koske myöskään muikkuverkkoja

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.

Allekirjoitus
Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Asian esittelijä on kalatalousasiantuntija Heli Peura.
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