Heinolan kalastusalue
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

Yleistä
Kalastusalueen tehtävänä on toimialueellaan kalatalouden edistäminen kalastuslain 1 § mukaisesti.
Pidetään kalastusalueen varsinainen kokous ja hallituksen kokoukset. Toteutetaan kalastusalueen
käyttö- ja hoitosuunnitelmia.

Edistämis- ja kunnostusmäärärahahankkeet
Ruotsalaisen ja Konniveden Ala-Rievelin seurantojen raportointi
Tehdään yhteenvetoraportti Ruotsalaisen, Konniveden ja Ala-Rievelin seurannoista
(kirjanpitokalastukset, kalastustiedustelut, sekä kasvuselvitykset). Raportissa annetaan suositukset
vuoden 2017 lopussa päättyvien solmuvälirajoitusten jatkamisesta ym. Ruotsalaisen osalta hanke
toteutetaan yhteistyössä Etelä- ja Keski-Päijänteen kalastusalueen kanssa.
Sähkökoekalastukset ja kutupesälaskennat
Sähkökoekalastetaan kalastusalueen toimesta pitkäaikaisseurantakohteet Im- Paason, Seppälän- ja
Kaatuvankoski. Lisäksi koekalastetaan Kuokka- ja Kommerinkoski, Jyrängönvirta, Martinoja sekä
Tampinoja. Kutukalojen määrän arvioimiseksi lasketaan Im-, Paason- ja Kaatuvankosken
kutupesät. Sähkökoekalastusten ja kutupesälaskentojen avulla seurataan taimenkantojen
kehittymistä, kalataloudellisten kunnostusten vaikutuksia sekä arvioidaan kotiutusistutusten
tuloksellisuus. Merkitään kaikki sähkökalastuksen yhteydessä saadut yli 17 cm:n pituiset taimenet tankkurimerkeillä Im- Paason- Kaatuvankoskessa sekä Seppälänjoella. Tulokset raportoidaan.
Kalastuksenvalvonta
Toteutetaan kalastuksenvalvonta valvontasuunnitelman mukaisesti. Lisäksi valitaan kalastusalueelle
tarvittaessa uusia valvojia sekä koulutetaan heidät.
Ruotsalaisen muikkuselvitys (hankepäätös 2016)
Analysoidaan vuoden 2016 muikkunäytteet. Näytteistä selvitetään muikkuvuosiluokkien runsaus,
ikärakenne sekä kasvu. Hankkeen avulla on tarkoitus käynnistää muikkukannan vuosittainen
seuranta. Seurantaa tukee Ruotsalaisella velvoitetarkkailuna tehtävät muikun poikastutkimukset.
Tulokset raportoidaan.
Kuhan kasvuselvitys Konnivedelle ja Ala-Rievelillä (hankepäätös 2016)
Selvitetään kuhan kasvu Konnivedelle ja Ala-Rievelillä. Tuloksia hyödynnetään
kalastuksensäätelyn päätöksiä tehtäessä sekä mm. istutusten tuloksellisuuden arvioinnissa.
Rihun reitin kalataloudellinen kunnostus
Hankkeen tavoitteena on kunnostaa Rihun reitin peratut kosket paremmin taimenen
poikastuotantoalueiksi soveltuviksi sekä poistaa kalojen vaellukset estävät kaksi patoa. Lisätä joen
maisemallisia arvoja sekä palauttaa kosket mahdollisimman lähelle luonnontilaa. Kunnostusten
avulla pyritään parantamaan myös alueen virkistyskäyttöä. Reitille on valmistunut
kunnostussuunnitelma vuonna 2014.

.

Muu toiminta
Tehdään esitys Pohjois-Savon ELY-keskukselle Ruotsalaisen, Konniveden ja Ala-Räävelin
solmuvälirajoituksista
Voimassa olevat solmuvälirajoitukset päättyvät vuoden 2017 jälkeen. Kalastusalue tekee esityksen
solmuvälirajoitusten jatkosta Pohjois-Savon ELY-keskukselle kalastusalueen seurantojen tulosten
perusteella.
Kotisivut
Päivitetään kalastusalueen kotisivuja. Sivuille päivitetään tietoa myös osakaskunnista
Siikanäytteet
Jatketaan siikanäytteiden keräämistä Ruotsalaiselta, Konnivedeltä ja Ala-Rieveliltä. Tulokset
raportoidaan vuonna 2018.
Nuorisotoiminta.
Ollaan mukana järjestämässä erilaisia nuoriso- koululaistapahtumia
Istutukset
Istutetaan taimenen vastakuoriutuneita poikasia alueen kunnostettuihin virtavesiin (Kuokka- ja
Kommerinkoski ja Seppälänjoki).
Opintopäivät/opintomatkat
Osallistutaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen järjestämään kalastusaluepäivään ja valtakunnalliselle
kalastusaluepäivälle.
Omistajakorvausten jako
Jaetaan omistajakorvaukset ja viehemaksuvarat vesialueiden omistajille. Kalastusalue jakaa
kokouksen päätöksellä vesialueen pinta-alan mukaan ko. rahat vesialueen omistajille.
Edunvalvonta
Annetaan tarvittaessa lausuntoja mm. erilaisissa lupaprosesseissa.
Paunetti
Lainataan alueen omistamaa Paunettia osakaskunnille ja opastetaan käytössä
Tiedotus
Laaditaan tiedotuslehtisiä solmuvälirajoituksista, alamitoista ja kalamerkkien palauttamisesta

RAJOITUKSET
Voimassa olevat rajoitukset:
 Solmuväliltään 36-54 mm verkkojen käyttö kielletty Ruotsalaisella, Konnivedellä ja AlaRäävelillä. Voimassa 31.12.2017 saakka.
 Talvella kalastaessa verkolla Konnivedellä 01.01.-14.04.2017 tulee yli 15 m:n syvyydessä
pidettävien verkkojen olla solmuväliltään vähintään 55 mm. Rajoitukset voimassa
toistaiseksi
 Kesäkuun aikana verkkokalastus on kielletty Konniveden Konninselällä syvemmällä kuin 2
m seuraavalla alueella:
Kiistasniemi-Lapinsaari-Selkäsaaret-Ämmänsaari-Kissasaari-Honkasaaret-Konninsaaren
eteläkärki- Palosaaren eteläkärki-mantere

