KUUSAMON YHTEISMETSÄ, Kitkantie 21, 93600 Kuusamo
Puh. +358 407 500 026
_____________________________________________________________________________

LIITE OSAKK AAN METSÄS TYSLUP AAN 2020
Osakkaan metsästyslupa, osakaslupa, oikeuttaa metsästämään kaikkea pienriistaa ja
karhua koko metsästyskauden 1.8.2020 – 31.7.2021. Luvalla saa metsästää myös pienpetoja (kettu,
supikoira, minkki, näätä, kärppä, hilleri ja mäyrä), majavaa, villisikaa, oravaa, piisamia, sekä rauhoittamattomia lintuja
(korppi poronhoitoalueella, varis, harakka, naakka, harmaalokki, merilokki ja räkättirastas).
Luvanhaltija on velvollinen itse selvittämään kulloinkin voimassa olevat metsästysajat ja noudattamaan niitä.
Luvanhaltija on velvollinen itse selvittämään karhunpyyntikiintiön tilanteen Suomen riistakeskuksen internet
sivuilta. Maa- ja metsätalousministeriö voi asetuksella kieltää tai rajoittaa riistaeläinlajien metsästystä. Metsästysajat
on tarkistettava ennen metsästykseen ryhtymistä. Lisätietoja www.riista.fi tai www.mmm.fi.

Osakaslupaan kuuluvat alueet on yksilöity luvan liitteenä olevassa kartassa !
Rajoitukset lupa-alueella
–

–
–
–

Koillis-Kuusamo / Oulangan Juhtivaaran palstalla, Oulankajoen pohjoispuoleisella alueella saa
metsästää vain osakkaat osakasluvalla sekä Oulangan metsämajalla ja Huotinniemen kämpässä
majoittuvat vieraat yhteismetsän toimistolta kirjoitettavalla vierasluvalla (yksi metsästysvuorokausi yhtä
majoittumisvuorokautta kohden).
Itä-Kuusamo / Luoma Rajavaaran alueella on osakkaan metsästysluvalla oikeus metsästää kaikkea
pienriistaa ja karhua aikavälillä 1.8. - 30.9.2020 sekä pienpetoja 1.1. - 31.7.2021 (Luoma Murtovaaran
alueella saa osakkaan metsästysluvalla metsästää koko metsästyskauden).
Rauta-, teräs- ja kovien volframihaulien käyttö metsästyksessä yhteismetsän alueilla kielletään.
Tämä lupa ei oikeuta metsästämään rajavyöhykkeellä.

Saaliskiintiöt
Osakkaan metsästysluvan saaliskiintiö: Osakaslupa (kausilupa) saaliskiintiö on 40 pistettä, josta
maksimissaan 25 pistettä kanalinnuille.
Kullekin riistalajille on oma pistearvo. Saaliin yhteenlaskettu pistearvo ei saa ylittää metsästysluvan
kiintiötä.
Metso 10 pistettä, teeri 5, riekko 5, pyy 2, hanhi 10, muut vesilinnut 2, muu linturiista 1 piste, metsäjänis ja
rusakko 2, kanadanmajava 2, pienpedot 0, muu riista ja rauhoittamattomat linnut 0 pistettä.
– karhun kaatomaksu on 50,- € / yhteismetsän alueelle kaatunut karhu
Yhteismetsän alueelta pyydetystä näädästä, ketusta ja supikoirasta maksetaan tapporahaa 25
euroa/kpl. Yhteismetsän toimistolle täytyy toimittaa yhteismetsän alueelta pyydetystä pienpedosta
selvitys oikeaksi todistettuna.
Tulenteko on sallittu kannoista ja maapuista, oksista ja hakkuutähteistä, mutta ei pystykeloista, eikä
yhteismetsän tielle tai tiealueelle. Metsästyslupa on oltava mukana metsästettäessä. Luvansaajalla on
metsästysoikeuden haltijalle lain mukaan kuuluva vastuu metsästyksellä aiheuttamistaan vahingoista.
Luvansaaja sitoutuu korvaamaan kaikki ne vahingot, mitkä hän itse taikka metsästettäessä käytetyt
apulaiset tai koirat ovat aiheuttaneet.
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SAALISILMOITUS
Metsästäjä:
osakaslupa ______

vieraslupa ______

Palstat/alueet, joilla metsästin ___________________________________________
______________________________________________________________
Metsästyspäivien lukumäärä________
Metsästyskoiran käyttö:
– rotu _____________________________________________________
– lukumäärä ________________________________________________
– metsästin koiran kanssa päiviä __________________________________
SAALIINI:
Metso _________kpl
Pyy
_________kpl
Näätä* _________kpl
Karhu _________kpl

Teeri _________kpl
Hanhi _________kpl
Kettu* __________kpl
Kanadanmajava ________kpl

Riekko
Jänis
Supikoira*
Muu, mikä

_________kpl
_________kpl
_________kpl
_________kpl

________ En saanut saalista
* yhteismetsän alueelta pyydetyistä pienpedoista maksetaan pienpetojen tapporaha todistusta
vastaan
Huom.________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Nimi _________________________________________________________________
Osoite _______________________________________________________________
Puh. _________________________________________________________________
Tilatiedot osakas: Kylä______________________ Tila/RN:o__________________________
Saalisilmoitus on palautettava 31.3.2021 mennessä yhteismetsän toimistolle tai
skannattuna sähköpostiin arja.mustonen(at)kuusamonyhteismetsa.fi

KIITOS!

