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LIITE OSAKK AAN METSÄSTYSLUP AAN 2016
Luvan haltija on velvollinen noudattamaan kulloinkin voimassa olevia metsästysaikoja!
Metsästyslupia myydään:
– Jokilammin, Luoman pohjoisosan, Oulangan, Maaningan, Särkiluoman, Palvasen,
Poikkivaaran ja Ölkyn palstoille Kuusamossa sekä Ämmänkankaan, Härkökankaan ja
Kauniskankaan palstoille Suomussalmella.
– Metsästyslupaan kuuluvat alueet on yksilöity luvan liitteenä olevassa kartassa.
Alueet, joilla metsästys ei ole sallittu:
Itä-Kuusamo/Luoma: vanhojen metsien suojelualueen pohjoispuoli, ns. Tammelan alueen kaikki
metsästysoikeudet on vuokrattu. Samoin Luoman palstan eteläosan Rajavaara-Olkivaaran
alueen ja Korpivaaran kaikki metsästysoikeudet on vuokrattu.
Länsi-Kuusamo/Särkiluoma-Korpua: osan ns. Korpuan alueen erillispalstojen metsästysoikeus
on vuokrattu (ns. soiden- ja rantojensuojelun vaihtomaat).
Erillispalstojen metsästysoikeus on pääsääntöisesti vuokrattu, joten niillä ei voi metsästää tällä
luvalla.
Suomussalmi Leilin palsta: koko palstalla metsästys on sallittu vain ryhmille yhteismetsän
toimistolta kirjoitettavalla erityisluvalla.
Rajoitukset
– Oulangan Juhtivaaran palstalla, Oulankajoen pohjoispuoleisella alueella, saavat metsästää
vain yhteismetsän osakkaat.
– Rauta-, teräs- ja kovien wolframihaulien käyttö metsästyksessä yhteismetsän alueilla
kielletään.
– Tällä luvalla ei saa metsästää rajavyöhykkeellä.
Saaliskiintiöt
Kullekin riistalajille on oma pistearvo. Saaliin yhteenlaskettu pistearvo ei saa ylittää
metsästysluvan kiintiötä. Metso 9 pistettä, teeri 4, riekko 3, pyy 2, hanhi 6, muut vesilinnut 1,
muu linturiista 1 piste, metsäjänis ja rusakko 2, kanadanmajava 5 ja pienpedot 0 pistettä.
Osakasluvat: Osakaslupa (kausilupa) 40 pistettä, josta maksimissaan 25 pistettä kanalinnuille.
Vierasluvat: Pienriistalupien (vuorokausilupa) saaliskiintiö on 5 pistettä/lupavuorokausi. Huom.
yhden vuorokauden vierasluvalla ei siis saa ampua metsoa / hanhea. Vierasluvalla korkeintaan
yksi metso / metsästäjä / kausi.
Karhunmetsästys
– Osakasluvalla saa metsästää karhua Kuusamossa ja Suomussalmella yhteismetsän
lupamyynnissä olevilla alueilla 20.8. – 31.10.2016 (niin kauan kuin pyyntikiintiötä on jäljellä, lain ja
asetusten mukaisesti).
– karhun kaatomaksu on 50,- €/karhu
Pienriistan metsästysluvilla saa metsästää myös lain ja asetusten mukaisia pienpetoja.
Yhteismetsän alueelta pyydetystä näädästä, ketusta ja supikoirasta maksetaan tapporahaa
25 euroa/kpl. Yhteismetsän toimistolle täytyy toimittaa pyydetystä pienpedosta selvitys
oikeaksi todistettuna.
Tulenteko on sallittu kannoista, oksista ja hakkuutähteistä, mutta ei keloista, eikä yhteismetsän
tielle tai tiealueelle. Luvansaajalla on metsästysoikeuden haltijalle lain mukaan kuuluva vastuu
metsästyksellä aiheuttamistaan vahingoista ja luvansaaja sitoutuu siten 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

_________kpl
_________kpl
_________kpl
_________

________ En saanut saalista
* ym:n alueelta pyydetyistä maksetaan pienpetojen tapporaha todistusta vastaan

Huom.________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Nimi _________________________________________________________________
Osoite _______________________________________________________________
Puh. _________________________________________________________________
Tilatiedot osakas: Kylä______________________ Tila/RN:o__________________________

Saalisilmoitus on palautettava 31.3.2017 mennessä yhteismetsän toimistolle tai
skannattuna sähköpostiin arja.mustonen@kuusamonyhteismetsa.fi.

KIITOS!

