Pirkkalan kalastusalueen toimintasuunnitelma vuodelle 2016
Avaintulosalue

Tavoitteet

Toimenpiteet

Kalavedet ja
kalakannat

Käyttö- ja hoitosuunnitelman
mukainen kalastus ja kalavesien
hoito

Seurataan käyttö- ja hoitosuunnitelman toteutumista ja alueella
käynnissä olevan seurannan tuloksia. Pyritään vaikuttamaan
siikakantojen voimistumiseen ja kuhan luontaisen lisääntymisen
turvaamiseen. Hoidetaan Luodonsaaren (rauhoitusaika 1.5.–15.6) ja
Hahkalanvuolteen (1.1. –15.6.) rauhoituspiirejä vuosina 2015–2020,
Hahkalan rauhoituspiiri laajeni alueellisesti ja ajallisesti vuoden 2016
alusta. Merkitään piirit rauhoitusajaksi kyltein maastoon ja vesistöön
kilvin (talvella) ja merkkisaloin (avovesiaikana). Kalastusalueen
määräämät alamitat: rapu ja täplärapu 100 mm; (ei koske Pyhäjärven
reittivettä täpläravun osalta). Haetaan ELYstä rasvaeväleikatulle
taimenelle 40 cm:n alamittaa Pyhäjärvelle (Rajasalmi-Tammerkoski).
Mahdolliset kalastusalueen istutukset tehdään niille alueille, mihin ei
toteuteta velvoiteistutuksia.. Osallistutaan kuhan lisääntymisiän ja koon selvityshankkeeseen. Selvitetään ja pyritään parantamaan
Pyhäjärven pohjoisosan täplärapukannan tilaa.

Ympäristö

Ympäristölupiin ja muihin
hankkeisiin vaikuttaminen

Laaditaan muistutuksia isännöitsijän ja puheenjohtajien toimesta sekä
tarvittaessa käytetään ostopalveluita kirjelmien laadinnoissa.
Kalastusalue on tarvittaessa yhteydessä osakaskuntiin ja laatii
yhteistyössä muistutukset. Tarpeen vaatiessa pyydetään valtakirjat
osakaskunnilta yhtenäistä edunvalvontatyötä varten. Seurataan
Pirkanmaan keskuspuhdistamohankeen etenemistä ja otetaan
tarvittaessa kantaa hankkeeseen.

Virkistyskalastajat

Lupien saatavuus laajalle
yhtenäiselle alueelle

Myydään viehelupia Kalapassin kautta. Pyritään laajentamaan lupaalueita
reittivesistössä.
Vaikutetaan
kalastusmääräyksiin
ja
velvoitehoitoon mielekkään kalastuksen ylläpitämiseksi. Osallistutaan
Kalapassi 2016−2017 esitteeseen sekä aiheeseen liittyvään
juhlakilpailuun.

Informaatio

Tiedotetaan jäsenyhteisöjä
kalastusalueen toiminnasta
internetissä sekä tapahtumissa

Laaditaan jäsenistölle jäsenkirje, jossa kerrotaan kalastusalueen
keskeisistä tapahtumista. Päivitetään kalastusalueen kotisivuja ajan
tasalle ja kerrotaan sivuilla ajankohtaisia asioita. Esitellään
kalastusalueen toimintaa sopivissa tilaisuuksissa ja tiedotetaan alueen
kalastajille ja sidosryhmille median ja sähköpostin kautta.

Kalastusmääräysten
noudattaminen

Ylläpidetään tehokasta valvontaa Valvotaan kalastuskieltoa Luodonsaaren ja Hahkalanvuolteen
rauhoituspiireissä, Hahkalassa myös talvella. Tehdään kalastuskauden
aikana yhteistyössä osakaskuntien kanssa toimialueella erillisiä
valvontaiskuja, joissa tiedotetaan luvanmyynnistä. Laaditaan
valvontasuunnitelma toiminnasta. Jatketaan keskitettyä valvontaa.

Hallinto

Omistajakorvausten jako

Helmikuun loppuun mennessä jaetaan omistajakorvaukset ja
viehemaksuvarat vesialueen omistajille.

Lait ja asetukset

Kalastuslain ja -asetuksen
muutoksen huomioiminen
toiminnassa

Huomioidaan kalastuslain ja -asetuksen muutos kalastusalueen
toiminnassa. Aloitetaan valmistelu kalatalousalueisiin siirtymisessä ja
osallistutaan alueellisen kalatalouden yhteistyöryhmän toimintaan.
Tiedotetaan muutoksista jäsenistölle ja kalastajille.
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