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KUSTAVIN KALASTUSALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018
Yleistä
Kustavin kalastusalueen ohjesäännön vahvisti Turun maaseutuelinkeinopiiri, nykyinen
V-S ELY-keskus 2.6.1994. Vuosi 2018 on 30. ja samalla viimeinen varsinainen
toimintavuosi. Kalastusalueen osoite on; Kustavin kalastusalue (L-S
Kalatalouskeskus) Outi Kaski-Laakso, Puutarhakatu 19 A, 20100 Turku, puh. 040 755
2794, sähköposti outi.kaski-laakso@silakka.info ja pankkiyhteys Osuuspankki
Kustavi.
Kustavin kalastusalueen tehtävänä on toimialueellaan kalatalouden edistäminen sekä
kalastuslaissa annettujen tehtävien toteuttaminen ensisijaisesti kalastusalueen
ohjesääntöjen mukaan. Laissa noudatetaan siirtymäsäädöksiä koskien kalastusalueen
toimintaa ja tehtäviä.
Alueen käytössä on toteutettavana käyttö- ja hoitosuunnitelma. Siinä mainittujen
periaatteiden mukaa kalastusalue pyrkii hoitamaan kalavesiä ja edistämään sekä
ammattimaista että vapaa-ajankalastusta. Hyväksytty käyttö- ja hoitosuunnitelma edellyttää
kalakantojen tilan ja kalastuksen seurantaa. Lisäksi pidetään yllä tiivistä yhteistyötä L-S
Kalatalouskeskuksen ja Varsinais-Suomen ELY- keskuksen kalatalousyksikön kanssa
tarvittavien tietojen saamiseksi.
Kalastuksen harjoittamista koskevat määräykset ja suositukset sekä rauhoituspiirit
Käyttö- ja hoitosuunnitelman esittämät suositukset ovat kalastuskunnille ohjeellisesti sitovia.
Lisäksi kalastusalue antaa suosituksia muista kuhakantaa ja muitakin petokaloja koskevista
toimenpiteistä, mikäli tarvetta ilmenee. Tarvittaessa kalakantoja pyritään suojelemaan
perustamalla rauhoituspiirejä. Kalastusalue suosittelee hauen kuturauhaa toukokuulle,
suositus koskee kaikkia kalastajia.
Kalavesien hoito
Kalavesien hoidosta vastaavat käyttö- ja hoitosuunnitelman antamien suositusten mukaisesti
kalastusalue, osakaskunnat ja muut vesialueen omistajat. Kalastusalue jatkaa omalta
osaltaan meritaimenen, siian, kuhan ja hauen istutustoimintaa yhteistyössä L-S
Kalatalouskeskuksen kanssa.
Kalastuksen valvonta
Kalastuksen valvontaa jatketaan avovesikaudella yhteistyössä Varsinais-Suomen ELYkeskuksen kalatalousyksikön, naapurikalastusalueiden ja muiden viranomaisten kanssa.
Vesialueen omistajille tarjotaan alueen valvojien palveluja omakustannushintaan. Osa
valvonnasta toteutetaan erillisinä valvontaiskuina kalastusalueen omilla varoilla. Kalastuksen
valvonnan näyttökokeen on suorittanut Vesa Liukkonen, Jukka Lehtinen ja Antti Siusluoto.
Mainitut kalastuksenvalvojat ovat ns. virallisia valvojia ja Kustavin kalastusalueen hallituksen
valtuuttamia, joilla on oikeus valvoa kalastusta koko Kustavin kalastusalueella. Lisäksi Janne
Antilalle on annettu valtuudet valvoa kalastusta Kustavin ja Airiston-Velkuan kalastusalueen
rajamailla.

Hylje- ja merimetsokantojen tilanteen seuranta
Seurataan aktiivisesti hylje- ja merimetsokantojen kehitystä. Otetaan kantaa yksin ja
yhdessä muiden kalastusalueiden ja yhteistyökumppaneitten kanssa hylje- ja
merimetsokantojen rajoittamiseen/rauhoittamiseen. Varsinais-Suomen kansanedustajia
valistetaan hylkeiden ja merimetsojen kalastukselle aiheuttamista haitoista. Kalastusalue on
anonut merimetsojen ampumis- ja häirintälupia Varsinais-Suomen ELY- keskukselta vuosille
2017 – 2021 jo vuoden 2016 kuluessa. Avustetaan viranomaisia käytännön toimenpiteissä
hylje- ja merimetsokantojen seurannassa ja kantojen rajoittamisessa, mikäli kalastusaluetta
pyydetään mukaan. Osallistutaan kulukorvauksen maksamiseen hylkeen saaneille
metsästäjille (75 €/hylje).
Käyttö- ja hoitosuunnitelma
Kustavin ja Uudenkaupungin kalastusalueille on hyväksytty vuonna 2010 yhteinen käyttö- ja
hoitosuunnitelma. Suunnitelmaa pyritään toteuttamaan rahoituksen sallimissa puitteissa.
Vesialueen omistajille tulevat korvaukset
Varsinais-Suomen ELY- keskuksen kalatalousyksikkö tilittää kalastusalueelle vuoden 2018
kalastonhoitomaksukorvauksia. Kalastusalueen tulee lain mukaan jakaa varat edelleen
kalastusalueen kokouksen päätöksen mukaan vesialueenomistajille. Mikäli
vesialueenomistaja on antanut valtakirjan mainittujen korvausten jättämiseksi
kalastusalueelle, niin silloin korvausta ei myöskään makseta. Edellä mainituilla alueelle
jäävillä korvauksilla sekä vuonna 2016 uusituilla valtakirjoilla saaduilla korvauksilla
kalastusalue istuttaa vuosittain kalanpoikasia.
Kalastusalueiden yhdistäminen
Kustavin ja Uudenkaupungin kalastusalueet ovat näillä näkymin yhdistymässä vuoden 2019
alussa uudeksi kalatalousalueeksi. Samalla Kustavin kalastusalue lopetetaan.
Muu toiminta
KALAPÄIVÄT JA TAPAHTUMAT
Kalastusalue järjestää Kustavin ja Taivassalon koulun oppilaille ja opettajille perinteisen
kalapäivän. Ollaan mukana Kustavin lohimarkkinoilla infopisteellä.
HANKKEET
Kalastusalue seuraa kiinteästi alueensa kalatalouden kehitystä ja valvoo kalatalouden etua
mahdollisissa kalatalouteen vaikuttavissa hankkeissa. Meritaimenten merkkaushanketta
varten on haettu vuonna 2017 kalatalouden edistämismäärärahoja ja sovittu yhteistyöstä
ELY-keskuksen kanssa. Hankkeen tavoitteena on selvittää mm. vaikuttaako istutuspaikan
sijainti ja lämpötilaolot taimenten takaisinsaantiin.
MUU TOIMINTA
Hallitus osallistuu Varsinais-Suomen ELY- keskuksen järjestämille koulutuspäiville ja muihin
kokouksiin tarpeen mukaan.

