Pirkkalan kalastusalueen toimintasuunnitelma vuodelle 2017
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,
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). Rasvaeväleikatun taimenen alamitta 40 cm
Pyhäjärvellä (Rajasalmi-Tammerkoski) (ELYn päätös). Mahdolliset
kalastusalueen istutukset tehdään niille alueille, mihin ei toteuteta
velvoiteistutuksia. Osallistutaan kuhan lisääntymisiän ja -koon
selvityshankkeeseen ja kuhajärvien kalastusselvitykseen. Selvitetään
Pyhäjärven muikkukannan ja täplärapukannan tilaa sekä
osakaskuntakyselyllä täpläravun levinneisyyttä alueella.

Ympäristö

Ympäristölupiin ja muihin
hankkeisiin vaikuttaminen

Isännöitsijä ja puheenjohtajat laativat muistutuksia; tarvittaessa
käytetään ostopalveluita kirjelmien laadinnoissa. Kalastusalue on
tarvittaessa yhteydessä osakaskuntiin ja laatii yhteistyössä
muistutukset. Seurataan Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen ja
muiden hankkeiden etenemistä ja otetaan tarvittaessa kantaa
hankkeisiin. Edistetään säännöstelyn kehittämistä ja selvitetään
toimenpiteitä hauen lisääntymisen parantamiksi.

Virkistyskalastajat

Lupien saatavuus laajalle
yhtenäiselle alueelle

Myydään viehelupia Kalapassin kautta. Pyritään laajentamaan lupaalueita
reittivesistössä.
Vaikutetaan
kalastusmääräyksiin
ja
velvoitehoitoon – erityisesti koskien Pyhäjärven pohjoisosan isoja
velvoitteita ‒ istutusten tuloksellisuuden parantamiseksi ja mielekkään
kalastuksen ylläpitämiseksi.

Informaatio

Tiedotetaan jäsenyhteisöille,
kalastajille ja sidosryhmille
kalastusalueen toiminnasta
internetissä ja tapahtumissa

Laaditaan jäsenistölle jäsenkirje, jossa kerrotaan kalastusalueen
keskeisistä tapahtumista. Päivitetään kalastusalueen kotisivuja ajan
tasalle ‒ mm. päivitetään osakaskuntakartasto ‒ ja kerrotaan sivuilla
ajankohtaisia asioita. Esitellään kalastusalueen toimintaa sopivissa
tilaisuuksissa kuten Tampereen kalamarkkinoilla ja tiedotetaan alueen
kalastajille ja sidosryhmille median ja sähköpostin kautta. Laaditaan
kalastusesite useana kieliversiona, jotta muut kuin suomea
äidinkielenään puhuvat kalastajat saavat tietoa alueen kalastuksesta.

Kalastusmääräysten
noudattaminen

Ylläpidetään tehokasta valvontaa Valvotaan kalastuskieltoa Luodonsaaren ja Hahkalanvuolteen
rauhoituspiireissä, Hahkalassa myös talvella. Tehdään kalastuskauden
aikana ‒ myös talvikaudella ‒ yhteistyössä osakaskuntien kanssa
toimialueella erillisiä valvontaiskuja, joiden yhteydessä tiedotetaan
määräyksistä. Laaditaan kalastuksenvalvontasuunnitelma.

Hallinto

Omistajakorvausten jako, hallittu Helmikuun loppuun mennessä jaetaan omistajakorvaukset vuodelta
organisaatiomuutos
2015 ja viehemaksuvarat vuodelta 2014 vesialueen omistajille.
Hoidetaan vuonna 2016 aloitettu arkistointi loppuun. Pyritään
edistämään osakaskuntien yhteistyötä ja yhdistämistä.

Lait ja asetukset

Kalastuslain ja -asetuksen
muutoksen huomioiminen
toiminnassa

Huomioidaan kalastuslain ja -asetuksen muutos kalastusalueen
toiminnassa. Valmistellaan kalatalousalueisiin siirtymistä ja
osallistutaan alueellisen kalatalouden yhteistyöryhmän toimintaan.
Tiedotetaan muutoksista jäsenistölle ja kalastajille.
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