VAMMALAN SEUDUN KALASTUSALUE TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

LIITE 4

Hallinto
Kalastusalueen hallitus, puheenjohtajat toimivat sääntöjen määräämällä tavalla ottaen huomioon käyttö- ja hoitosuunnitelman. Toimintaa johtaa
puheenjohtaja. Kalastusalueen toimisto Sastamalassa saataa jatkaa viimeistä toiminta vuotta. Hallinnossa toimitaan aktiivisesti toimialueemme
vesistöihin tapahtuvissa muutoksissa ja puututaan tarvittaessa ilmenneisiin epäkohtiin. Hoidetaan toimeksiantojen mukaan osakaskuntien tehtäviä.
Tarvittaessa em. asioihin puututaan yhteistyössä ELY - keskuksen (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen) kalatalousyksikön ja paikallisten
ympäristöterveys viranomaisten kanssa. Hallitus myöntää lupia erilaisten kalastuskilpailujen järjestämiseen sekä suorittaa yleismarkkinointia.
Edunvalvonta
Vesialueet ovat tärkeä osa ihmisten viihtyvyyttä ja yhteiskunnallista kehitystä. Kalastusalue seuraa tarkasti alueellaan tapahtuvia muutoksia ja
suunnitelmia ja tarpeen mukaan ottaa kantaa kaikkia osakaskuntia koskeviin asioihin. Näitä asioita on esimerkiksi vesipuitedirektiivin toteutus, vesien
likaajien, virtauksien muutosten vaikutus kalastusalueella ja siihen liittyvä lahtien kunnostus vesikasvillisuudesta, voimalaitoksille asetettujen
velvoitteiden toteutus. Osallistutaan valtakunnan- ja maakunnantason kurssi / koulutustilaisuuksiin.
Osakaskunnat
Vesialueilla tapahtuva rakentaminen ja lupamenettely vaatii lupia vesialueitten omistajilta. Kalastusalueen tehtävänä on neuvoa
sekä osakaskuntia että luvan hakijoita rakennus- ym. luvan hankinnassa. Osakaskuntien yhdistymisprosesseja edistetään ja käynnistetään. Kalastusalue
seuraa ja edesauttaa vesialueitten omistajien järjestäytymistä. Kalastusalue ottaa tehtäväksi muitakin osakaskunnille kuuluvia asioita osakaskunnan
toivomuksen mukaisesti korvausta vastaan. Toimitaan aktiivisesti niin että osakaskunnat pitävät kokouksensa.
Suunnittelu
Kalastuslaki ja asetus päivittyivät vuoden 2016 alusta. Kalastusalueet muuttuvat siirtymäkauden jälkeen kalatalousalueiksi.
Kalatalousalueiden muodostamismenettely on käynnissä, osallistumme valmisteluun, valmista odotetaan olevan toimintavuoden aikana.
Kalastusalue osallistuu kalataloudellisten velvoitteiden suunnitteluun ja toteutukseen aktiivisesti sekä toimii vesistön nautittavuuden
parantamiseksi. Valmistellaan kalastus alueen toiminnan päättävävien toimien nuotitus . Selvitellään toimialueemme kuntien Elinkeinotoimien
valmiustahtoa kehittää vesistöjä.
Tutkimus
Toimintavuoden aikana saatetaan päätökseen kalavarat hanke. Kuhan lisäätymisaluieden
kartoimistoimia jatketaan tietokannan muodostamiseksi. Reittiveden kalastorakennetta tarkastellaan erilaisin menetelmin.
Hankkeet
Osallistutaan hoito-ja rakentamishankkeisiin tarpeiden mukaisesti. Pyritään osallistutaan valtakunnalliseen kalastuspäivään.

Kalastusmahdollisuuksien parantaminen käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti koko alueella. Erikoisesti nuorten opastamista lisätään ja kalan
käyttömahdollisuutta edistetään. Istutukset Kalastusalueen omina istutuksina istutusmäärärahoista, istutetaan kuhan poikasia.
Velvoiteistutukset tapahtuvat Pohjois-Savon ELY - keskuksen kalatalousyksikön toimesta vuodelle 2018. Istutuslajeina ovat: mm. kirjolohi, harjus sekä
ankerias. Istutukset valvoo hallituksen valtuuttama henkilö. Istutukset ja muut hoitotoimet tehdään tasaisesti koko alueelle haitan aiheuttajan
läheisyyttä painottaen kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti.
Lupa-alueet
Kalastusalue toimii niin, että reittivesistössä toimiva yhteislupa-alue laajenisi koko aluetta käsittäväksi. Tämä edellyttää osakaskuntien myönteistä
suhtautumista kalastusalueen kanssa tehtävään selvittelysopimukseen. Yhteislupa - alue kattaa Lieko- ja Rautaveden sekä osin Kulovettä. Tämän
alueella olevat osakaskunnat ovat pääosin järjestäytyneet ja tehneet selvittelysopimuksen kalastusalueen kanssa. Alueella on kuitenkin pieniä
osakaskuntia, jotka eivät ole järjestäytyneet. Yhteislupaaluetta pyritään laajentamaan / säilyttämään nykymuotoisena kalatalousalueen toiminnan
alkaessa.
Siuronkosken kalastus on järjestetty toimimaan kalastusoikeuden haltijoiden omalla erillisellä koskikalastusluvalla istuta ja ongi-periaatteella istutslajin
ollessa kirjolohi.
Kalastusluvat
Ensivuodelle on arvioitu myytävän kalastuslupia noin 800:lle kalastajalle. Kalastuslupien hinnat vuodelle 2018 edellisvuoden tasolla. Kalastuslupien
myynnin pääpaino siirretty verkkokauppaan (kalapassi.fi). Kalastuslupia on saatavissa vielä muutamista vihkomyynti pisteistä myyntipisteistä.
Kalastuksen valvonta
Kalastusalueen valvojatarve päivitettiin vuonna 2015 11 kpl. Vuoden 2018 aikana tehdään vähintään 8 kpl valvontatapahtumaa eri puolelle
kalastusaluetta. Ongelma-alueita, kuten patoja, tullaan kalastuksellisesti valvomaan tarkemmin. Tulomuuttajien kiinostus kalastamista kohtaan on
kasvanut, ohjataan heitä toimimaan yhteisten pelisääntöjemme mukaan. Yhteistyötä poliisin kanssa lisätään ja pyydetään raportti poliisin toimista
kalastukseen sekä valvontaan liittyen. Valvonan pääpaino neljän Kalastuksenvalvoja ”päätteiden” tiedostoihin.
Valvonnan painopisteena yleiskalastusoikeuden lupamaksun suoritus.
Tiedotus
Kalastusalueen toiminnasta, tutkimuksista ja päätöksistä tiedotetaan osakaskuntia ja kalastajia käyttämällä kalastusalueen kotisivuja. Kotisivut
päivitettäneen. Lisäksi käytetään paikallislehtiä ja paikallisradioita. Luvanmyynnin ja kalastuksenvalvonnan yhteydessä tiedotetaan kalastajia
kalastusmääräyksistä. Pääinfo verkossa. Kalastusalue pyrkii osallistumaan alueellaan järjestettäviin tapahtumiin markkinoimalla kalastusta
virkistysmuotona ja kalaa hyvänä ravinnonlähteenä sekä kalastusalueen toimintaa.
Vammalan seudun kalastusalueen hallitus.

