AIRISTON-VELKUAN KALASTUSALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

Yleistä
Airiston-Velkuan kalastusalueen järjestäytymiskokous pidettiin 27.8.2008.
Vuosi 2017 on kalastusalueen 9. kokonainen toimintavuosi.
Kalastusalueesta kalatalousalueeksi
Uuden kalastuslain (voimaan 1.1.2016) mukaisesti kalastusalueista muodostetaan kalatalousalueita.
Kalastusaluetta koskevat siirtymäsäännökset:
Alueellinen kalatalouden yhteistyöryhmä perustettiin v. 2016 ja se tekee ehdotuksen uusista
kalatalousalueiden rajoista ELY-keskukselle v. 2016 loppuun mennessä. Vuonna 2017 ELY tekee päätöksen
uusista kalatalousaluerajoista.
Vanhat kalastusalueet jatkavat vuoden 2018 loppuun asti ja uudet kalatalousalueet alkavat toimia 1.1.2019
Kalatalousalueet jättävät esityksen käyttö- ja hoitosuunnitelmista ELYlle kahden vuoden kuluessa siitä kun
uudet rajat on hyväksytty ja lainvoimaiset.
Nykyiset käyttö- ja hoitosuunnitelmat ovat voimassa kunnes uudet on hyväksytty ELYn päätöksellä
Käyttö – ja hoitosuunnitelma
Kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma päivitetään vuosittain kalastusalueen kokouksessa.
Suunnitelma on nähtävissä verkkosivuilla osoitteessa www.airistovelkua.fi/kaytto_ja_hoitosuunnitelma
Paperiversio on tilattavissa kalastusalueen isännöitsijältä.
Kalastuksen harjoittamista koskevat määräykset ja suositukset
Kalastuksen ohjauksessa otetaan huomioon käyttö- ja hoitosuunnitelmassa hyväksytyt suositukset.

Muille kuin kaupallisten kalastajien I ryhmän kalastajille kuhan alamitta on 42 cm. Näille
suositellaan kuhan kalastukseen tarkoitettujen verkkojen alimmaksi solmuväliksi vähintään 45 mm
Kalavesien hoito
Kalastusalue jatkaa ja kehittää merikutuisten siikojen verkkoallaskasvatusta Velkualla ja Rymättylässä
kasvattaen ne vastakuoriutuneista kesänvanhoiksi. Rymättylässä ja Velkuassa jatkokasvatetaan lisäksi 2vuotiaita meritaimenia kesästä syksyyn.
Kalastusaluelta kerättyjen merikutuisten siikojen hedelmöitettyä mätiä toimitetaan Pyhämaan hautomoon.
Istutetaan vastakuoriutuneita mateen- ja saaristosiianpoikasia sekä 2-vuotiaita meritaimenia.
Kalastusalue on aktiivisesti mukana harmaahylkeiden ja merimetson aiheuttamien vahinkojen
ennaltaehkäisyssä. Kalastusalueella on vuoden 2018 loppuun asti poikkeuslupa merimetson
rauhoitusmääräyksiin. Tavoitteena on estää merimetsojen pesintä häirintäalueella:
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Huom! Häirintätoimia voidaan tehdä ainoastaan kalastusalueen koordinoimana. Ota yhteyttä mikäli havaitset
pesiä rakentavia merimetsoja tällä alueella:

Muu hanketoiminta
Vuonna 2017 jatketaan ja käynnistetään hanketoimintaa ohjeena käyttö- ja hoitosuunnitelman suositukset.
Merimetsojen uudet häirintämenetelmät 2016 –hanke päättyy 31.12.2017. Siianonginnan yhtenäislupaalueen perustaminen on käynnistetty ja jatkuu vuonna 2017.
Osakaskuntien aktivoiminen
Oikeus harjoittaa kalastusta ja määrätä siitä kuuluu vesialueen omistajalle.
Kalastusalue avustaa tarvittaessa osakaskuntia kutsumaan koolle kokoukset päättämään esimerkiksi
käytettävissä olevista pyydysyksiköistä ja toteamaan osakkaiden manttaalinmukaiset prosenttiosuudet näihin.
Toimeksiantotehtävät ja niiden hoito
Tarvittaessa ja pyydettäessä kalastusalue laatii selvittelysopimukset ja toteuttaa omistajien ja osakaskuntien
kalastusalueelle suoritettavaksi siirtämät tehtävät.
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Kalastuksenvalvonta
Kalastuksenvalvojan tutkinnon suorittaneet Mika Sälve, Janne Antila, Heikki Raumanen ja Timo Saarinen
on valtuutettu toimimaan Airiston-Velkuan kalastusalueen kalastuksenvalvojina. Kalastuksenvalvontaa
tehostetaan isännöitsijän johdolla yhteistyössä kalatalousviranomaisen ja vesialueiden omistajien kanssa.
Pidetään yhteyttä poliisiin ja merivartiostoon valvonnan lisäämiseksi kalastusalueen vesillä.
Kalastonhoitomaksuvaroista jaettavat korvaukset vesialueiden omistajille
Kalastusalue jakaa varat ELY-keskuksen tulouttamat varat vesialueiden omistajille kalatalousviranomaisen
antamien perusteiden mukaisesti.
Tiedotus ja muu toiminta
Kalastusalueen verkkosivuja www.airistovelkua.fi sekä Facebook –sivuja päivitetään ja kehitetään edelleen.
Seurataan ja osallistutaan aktiivisesti päätöksentekoon vesi- ja kalatalouteen sekä ympäristöön vaikuttavissa
hankkeissa laatimalla tiedotteita ja antamalla lausuntoja sekä muistutuksia. Annetaan tiedotusvälineille
ajankohtaisia juttuvinkkejä.
Jaetaan vuosittain tunnustuspalkinto alueen aktiiviselle kalataloustoimijalle.
Verkostoidutaan ja kehitetään alueen kalataloutta ja parannetaan vesien tilaa olemalla mukana eri
yhteistyöryhmissä ja osallistumalla erilaisiin kehityshankkeisiin.
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