Siikajoen osakaskunta on kokouksessaan 25.4.2019 päättänyt nahkiaisen pyynnistä seuraavaa.
9. Tehdään Siikajoen osakaskunnan sääntöjen 3-8 §:ssä tarkoitetut päätökset
KALASTUKSEN JA METSÄSTYKSEN JÄRJESTÄMINEN
Nahkiaisen pyynti:
Nahkiaisen pyynti:
-

-

Valtaväylä joessa merkitään vuoden keskivedenkorkeuden mukaan.
Valtaväylällä kalastus kiinteillä pyydyksillä on kielletty.
Joen haarautuessa, jokaisessa uomassa on valtaväylä syvimmän kolmanneksen
alueella.
Nahkiaisrysien väli tulee olla 50 m, mertapatojen väli 10 m ja mertapatojen ja rysien
väli 10 m.
Rysäaidan korkeus korkeintaan 150 cm, rysäaidan pituus on enintään 10 m.
Nahkiaisrysien paikat ovat perinteiset ja vanha rauhoitusalue vapautetaan
pyyntialueeksi. Pyytäjä menettää perinteisen pyyntipaikan, mikäli siirtää pyydystään
joessa.
Rauhoitusalueenraja kulkee koordinaattipisteissä N7194527,E391414 ja
N7194480,E391414
Yhdellä ruokakunnalla saa olla pyynnissä 2 rysää tai 30 mertaa (1 rysä = 15 mertaa).
Pyydys on koettava merkin omistavan ruokakunnan edustajan. Omistajan ollessa
lomalla voi joku toinen käydä kokemassa pyydykset, mutta pyydyksen kokija on
ilmoitettava hoitokunnalle.
Perinteisen kokoista nahkiaismertaa suuremmat (suuaukon koko 60 cm)
nahkiaispyydykset luokitellaan rysäksi.
Väylänpuoleisen vaajan on oltava riittävän pitkä ja merkittävä heijastimella, jotta se
näkyy korkealla vedellä ja pimeällä.
Nahkiaispyynnin rauhoitus on pituudeltaan 2 vrk ja on voimassa joka kolmas
viikonloppu. Hoitokunta päättää kokouksessaan ensimmäisen rauhoituksen
alkamisajankohdan ja tiedottaa asiasta nahkiaisen pyytäjille.
Saalistietolomake palautettava täytettynä sihteerille pyyntikauden päätyttyä.
Vaajat tulee kerätä pois kalastuslain edellyttämällä aikataululla.
o Mikäli vaajoja ei kerätä välittömästi pyynnin päätyttyä, pidätetään
nahkiaisenpyyntioikeus seuraavalta syksyltä.
Perinteisten pyyntipaikkojen koordinaatit on ilmoitettava hoitokunnalle 15.9.2020
mennessä.
Vaajoja saa viedä veteen seitsemän vuorokautta ennen pyyntiä.
Pyytäjä menettää pyyntipaikkansa, mikäli ei ole pyytänyt kolmeen vuoteen.

Alkaa 16.8.2020
NAHKIAISPYYNNIN RAUHOITUSAJAT 202010
pe 28.8. klo 18.00 - su 30.8. klo 18.00
pe 11.9. klo 18.00 - su 13.9. klo 18.00
pe 25.9. klo 18.00 - su 27.9. klo 18.00
HUOM!
Joessa on pidettävä valtaväylä auki kalan kulkua varten niin kuin vesilaissa säädetään.
(Kalastuslaki 67 §)
Valtaväylä on syvimmässä kohdassa jokea ja sen leveys on kolmannes keskivedenkorkeuden mukaisesta vesistön leveydestä. (Vesilaki)

