Velhoveden-Ruotsinveden kalastusalue 2018

KALASTUSALUEEN SUOSITUKSET OSAKASKUNNILLE RAVUSTUKSEN JÄRJESTÄMISEKSI
Velhoveden-Ruotsinveden kalastusalue ja vedenomistajat ovat kotiuttaneet täpläravun
Uudenkaupungin makeavesialtaaseen. Alle 10 cm täplärapuja on vuosina 2014-2015 istutettu
yhteensä noin 25 000 kpl. Ravut ovat pärjänneet hyvin ja luontainen lisääntyminen on
käynnistynyt. Kalastusalueen asettama ravustuskielto päättyy heinäkuussa 2018 ja sen jälkeen
ravustus on sallittua vedenomistajan luvalla. Ravustus vaatii myös valtion kalastonhoitomaksun
suorittamisen. Ravustuksen yhdenmukaisen järjestämisen helpottamiseksi ja raputautien
leviämisen estämiseksi kalastusalue on laatinut osakaskunnille seuraavat suositukset:
1. Muista vesistöistä tulevat merrat on ehdottomasti desinfioitava ennen niiden laskemista
vesistöön. EVIRA:n ohjeet desinfioinnista alla.
2. Rajoittamaton ravustuslupa myönnetään kalaveden osakkaille ja rantakiinteistöjen
asukkaille. Muille myönnetään lupa 10 rapumerran käyttämiseen.
3. Ravustusluvan hinnaksi esitetään 35€/10 mertaa.
4. Kaikki pyydykset on merkittävä kalastuslain mukaan vähintään 15 cm koholla, nimellä ja
yhteystiedolla. Mertajadoissa on oltava merkki molemmissa päissä mistä käy ilmi myös
jadassa olevien mertojen määrä. Jadassa on käytettävä uppoavaa selkänarua. Yksittäiset
merrat merkitään kuitenkin vähintään 5 cm koholla.
5. Ravustus alkaa 21.7.2018 klo 12.00 ja jatkuu lokakuun loppuun.
6. Alle 10 cm täplärapujen ottaminen saaliiksi on kielletty vuoden 2023 loppuun saakka, jotta
rapukanta vahvistuu. Täplärapujen toimittaminen istutuksiin tai siirtely vesistön sisällä tai
vesistöstä toiseen on kielletty.

Rapuja ei saa siirtää järvestä toiseen eikä lyhytaikaisestikaan säilyttää muussa kuin pyyntivesistössään
ilman paikallisen ELY-keskuksen kalatalousyksikön lupaa.
Merrat ovat läheisessä kosketuksessa rapuihin ja siksi niiden huolellinen desinfiointi on tarpeen aina jos
niitä on välttämätöntä siirtää järvestä toiseen. Desinfektiomenetelmäksi käy vähintään 10 min
keittäminen, 30 min väkiviinakäsittely (kolme osaa väkiviinaa ja yksi osa vettä), 5 - 6 tunnin täydellinen
kuivaaminen saunassa 60 - 80 °C:ssa tai 30 min käsittely 4 % formaliiniliuoksessa. Myös pakastaminen
riittävän kylmässä ja riittävän kauan (vähintään 3 vrk -20 ºC) on turvallinen menetelmä. Muitakaan
kalastusvälineitä ei sovi unohtaa, erityisesti jos siirrytään kalastamaan alueelta, jossa tiedetään
esiintyvän rapuruttoa, suoraan jokirapuvesiin.
Rapurutto on välittömästi Eviran valvontaosastolle ilmoitettava eläintauti.
(https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/kalat-ja-ravut/rapurutto/)

Tämä suositus myös verkossa osoitteessa http://silakka.info/velhoveden-ruotsinveden_kalastusalue
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