Vantaanjoen kalatalousalue

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022
Vantaanjoen kalatalousalue toteuttaa kalastuslain (379/2015) mukaisesti kalatalousalueelle kuuluvat tehtävät.
Kalatalousalueen valtuuttamien kalastuksenvalvojien kanssa suoritetaan valvontaa
koko kalastusalueella. Valvontaa suoritetaan ajallisesti ja alueellisesti sopivissa kohteissa. Valvontaa kohdistetaan tarpeen mukaan sekä virtavesille, että järvialueille.
Kalatalousalueen valtuuttamilla kalastuksenvalvojilla on toimivalta voimassa olevan
kalastuslain perusteella koko kalatalousaluetta koskevilla vesialueilla. Kalastuksenvalvonnan yhteistyötä osakaskuntien, eri viranomaisten ja toimijoiden kanssa jatketaan.
Kalatalousalue hankkii kalustoa ja tarpeellista välineistöä kalastuksenvalvontaan. Kalastuksenvalvonta rahoitetaan ELY-keskuksen kalatalousalueelle myöntämistä toimintamäärärahoista, mahdollisista edistämismäärärahoista sekä alueen omista varoista.
Vuonna 2022 kalatalousalue hakee ELY-keskukselta normaalin toimintamäärärahan
lisäksi harkinnanvaraisista edistämismäärärahaa KHS:n toteuttamiseen. Kalastuksenvalvontaan haetaan 5 000 euroa (omarahoitus 5000 euroa), KHS:n mukaisiin lisätarkkailuihin 4000 € (omarahoitus 2000 €) ja koulutukseen 2000 € (omarahoitus 2000 €).
Kalatalousalueen yleiskokouksen 23.3.2022 ohjeistamana hallitus käsittelee käyttö- ja hoitosuunnitelmaluonnoksen uudelleen ja tekee siihen tarpeellisiksi katsomansa muutokset.
Käyttö- ja hoitosuunnitelma kuulutetaan asianmukaisesti ja suunnitelman vahvistava ylimääräinen yleiskokous järjestetään vuoden 2022 aikana.

Kalatalousalue seuraa ja antaa tarpeen mukaan lausuntoja vesistöalueella tapahtuvista ympäristö- ym. luvanvaraisista toiminnoista, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia
kalakantoihin ja kalojen elinympäristöihin. Toiminnalla pyritään vähentämään alueen
jätevesipäästöjä ja muuta kuormitusta sekä turvaamaan ja parantamaan olemassa
olevia kalakantoja.
Kalatalousalue ja alueen vesienomistajat ottavat vastaan Uudenmaan ELY-keskuksen
hallinnoimiin kalatalousmaksuvelvoitteisiin liittyvät ja Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen liitolle toteutettavaksi siirretyt kalaistutukset.
Kalatalousalue laatii jakolaskelman kalastonhoitomaksupalautuksesta vuodelta 2021,
mikäli päätös asiasta saadaan ennen vuosikokousta. Jakolaskelma hyväksytetään
vuosikokouksella. Kuulutus- ja valitusaikojen jälkeen palautukset maksetaan vesialueiden omistajille.
Kalatalousalue tukee rehevien järvien hoitokalastuksia ja kunnostustoimia suosimalla
mm. petokalaistutuksia ja säätelemällä kalastusta siten, että kalakantojen luontainen
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lisääntyminen ja tuotanto saadaan mahdollisimman korkeaksi. Kalatalousalue tarjoaa
jäsenilleen niittokalustoa, vedenlaatumittaria ja hoitokalastuspaunettia jäsenistönsä
käyttöön.
Kalatalousalue varautuu talousarvion mukaisesti tukemaan jäsenistön esittämiä ja
hakemia kunnostustoimia, kalaistutuksia sekä muita harkinnanvaraisia toimia. Kalatalousalueen hallitus käsittelee sille esitetyt avustushakemukset ja myöntää mahdolliset avustukset harkintansa mukaisesti.
Kalastuksensäätelyn osalta kalatalousalue voi esittää ja hakea muutoksia ELYkeskukselta mm. verkkojen solmuväli- ja kalojen pyyntimittasäädöksiin jäsenistön
esittämällä tavalla.
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