Pirkkalan kalastusalueen toimintasuunnitelma vuodelle 2013
Avaintulos

Tavoitteet

Toimenpiteet

Suunnittelu

Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan
liittyvät toimenpiteet

Käyttö- ja hoitosuunnitelma astui voimaan vuonna 2011.
Valmistellaan käho:n pohjalta mm. Hahkalan vuolteen rauhoituspiirin
laajennusta alueellisesti ja ajallisesti.
Odotetaan käynnissä olevien suunnitelmien tuloksia ja tämän jälkeen
mietitään raputaloussuunnitelman laadinta uudelleen.
Merkitään rauhoituspiirien alueet (Luodonsaari ja Hahkalanvuolle)
1.5.–15.6. välisen ajan maastoon kilvin ja vesistöön lippusaloin.
Alamitat: kuhan alamitta 400 mm, Rapu 100 mm. Täpläravulla ei ole
alamittaa.
Käynnistetään hanke ”Verkkokalastuksessa saatavan roskakalan
kompostointi” mikäli tarkoitukseen saadaan avustusta.

Ympäristöluvat

Istutukset

Ympäristöluvat ja muut hankkeet Laaditaan kirjelmät isännöitsijän ja puheenjohtajien toimesta sekä
tarvittaessa käytetään ostopalveluita kirjelmien laadinnoissa.
Kalastusalue on yhteydessä osakaskuntiin ja laatii yhteistyössä
kirjelmät. Tarvittaessa pyydetään valtakirja osakaskunnilta yhtenäistä
edunvalvontatyötä
varten.
Seurataan
Pirkanmaan
keskuspuhdistamohankeen etenemistä ja otetaan tarvittaessa kantaa
hankkeeseen
Toteutetaan käyttö- ja
Mahdolliset kalastusalueen istutukset tehdään alueille mihin ei
hoitosuunnitelman mukaista
toteuteta velvoiteistutuksia. Pyritään vaikuttamaan siikakantojen
istutussuositusta
voimistumiseen ja kuhan luontaisen lisääntymisen turvaamiseen.

Lupa-alueet

Ylläpidetään yhtenäistä
lupa-aluetta reittivesistössä.

Pyritään aktiivisesti myönteistä päätöstä uusista lupa-alueista.

Tiedotus

Tiedotetaan jäsenyhteisöjä
kalastusalueen toiminnasta
internetissä sekä tapahtumissa

Laaditaan kalastusalueen kokouksen jälkeen jäsenistölle jäsenkirje,
jossa kerrotaan kalastusalueen keskeiset tapahtumat.
Päivitetään kalastusalueen kotisivut vuosittaisten päätösten mukaan
ajan tasalle sekä kerrotaan sivuilla ajankohtaisia asioita. Esitellään
postereissa
kalastusalueen
toimintaa
mm.
Tampereen
kalamarkkinoilla. Selvitetään mahdollisuutta kalastusalueen esitteen
laatimiseen.
Jatketaan osakaskuntakartaston toteutusta kalastusalueen kotisivuilla.
Toimitetaan valmistuneet osakaskuntakartat tarkistettavaksi
osakaskunnille ja siirretään ne kalastusalueen kotisivuille. Laaditaan
esite kalastusalueen toiminnasta.

Valvonta

Ylläpidetään tehokasta valvontaa Valvotaan kalastuskieltoa Luodonsaaren ja Hahkalanvuolteen
rauhoituspiireissä. Tehdään kalastuskauden aikana toimialueella
erillisiä valvontaiskuja, joissa tiedotetaan luvanmyynnistä. Anotaan
tarkoitukseen erillistä määrärahaa. Laaditaan erillinen
valvontasuunnitelma kuluvan vuoden toiminnasta. Perustetaan
valvojarekisteri kalastusalueen toimialueella toimivista valvojista.
Jatketaan keskitetyn valvonnan laajentamisesta.

Hallinto

Omistajakorvausten jako

Helmikuun loppuun mennessä jaetaan omistajakorvaukset vuodelta
2011 ja viehemaksuvarat vuodelta 2010 vesialueen omistajille.

Kalastuslakimuutos

Alue seuraa muutosprosessia ja ottaa kantaa lakimuutokseen
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