KALATALO – UUTISET
Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry:n jäsenlehti nro 1 - 23.1.2017
Hyviä ja huonoja uutisia

Vuoden 2016 osalta meillä on hyviä ja vähemmän hyviä
uutisia. Poikastilaukset saatiin toimitettua ja projektit
etenivät suunnitellusti. Tarkemmin näistä tekijöistä
toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä. Talous on
tasapainossa.

Käytännössä tämä merkitsee sitä,
että vesialueen omistajien on
nostettava lupahintoja koska
myynti pienenee. Nyt on siis
syytä varautua talousarviota ja
toimintasuunnitelmaa laadittaessa lupahintojen nostoon.

Kuhaseminaari Tampereella

Kalatalouskeskuksen puheenjohtaja Hannu Wirola luovutti Tampereen kaupungin pormestarille Anna-Kaisa Ikoselle joulukalan. Kuva Pekka Vuorinen

Sen sijaan lupamaksupuolella on ongelmia. Valtion kalastonhoitomaksu on vähentänyt yksityisten lupa-alueiden luvanmyyntiä. Esimerkiksi
Pirkkalan kalastusalueen myyntimäärä tipahti vuonna 2016 neljänneksen. Ruovesi-Kuorevesi kalastusalueella pudotusta on 48 % ja Mahnalanselkä-Kirkkojärvi alueen luvat putosivat 31 %. Eikä tässä vielä
kaikki. Vesialueen omistajille maksettavien korvausten taso putoaa.
Omistajakorvauksiin on varattu valtion budjetissa vain 2,6 milj €. Pudotusta on peräti 37 % !
Miten tässä näin kävi ?
Aiemmin oli tarjolla läänikohtaiset vieheluvat. Läänin vieheluvan hinta
vuonna 2015 oli 31 € ja siihen lisäksi kalastonhoitomaksu 24 € eli yhteensä 55 €. Vuonna 2016 koko valtakunnan vieheluvan hinta on 39 €.
Lupa-alue laajeni moninkertaiseksi eikä hinta noussut – päin vastoin.
Valtio pakkolunasti ja alihinnoitteli laajemman lupa-alueen valtakunnalliselle vieheluvalle.
Kun lupahinta alihinnoiteltiin niin nyt myös korvaukset vähenevät
vesialueen omistajille. Toki täässä on ollut muitakin muuttuvia tekijöitä, kuten:
- 65 v täyttäneiden vapauttaminen valtion kalastonhoitomaksusta
- metsähallituksen epäonnistunut markkinointi valtion kalakortin
markkinoinnissa.
Nämä ovat kuitenkin pieniä tekijöitä verrattuna valtion alihinnoitteluun
luvanmyynnissä.

Kalastusalueet ovat
mukana 3-vuotisessa
maakunnallisessa
kuhan lisääntymisiän
ja -koon selvityshankkeessa.
Kuhahankkeen tulokset kootaan
loppuraporttiin, joka julkaistaan
valtakunnallisessa kuhaseminaarissa Tampereen Komediateatterissa 18.5.2017, ohjelma liitteenä.
Seminaarissa käsitellään
kuhakysymystä eri käyttäjä- ja
intressiryhmien kannalta. Esillä
on tuloksia ja havaintoja Suomen
merkittävimmiltä kuhankalastusalueilta. Tavoitteena on tuoda
esille näkemyksiä ja malleja,
joita kalastuksesta päättävät vesialueen omistajat ja vuonna 2019
toimintansa aloittavat kalatalousalueet voivat ottaa huomioon
käyttö- ja hoitosuunnittelussaan.
Ilmoittautumiset
30.4.2017
mennessä
paivi.vuorinen@ahven.net tai 0405929421. Teatterin ravintola
varaa ruoan ennakkoon varanneille. Kerro ilmoittautumisen
yhteydessä ruokailetko (sitova).
Hinta 10 €/hlö (keittolounas).
Lounasliput on lunastettavissa
ravintolasta
ilmoittautumisen
yhteydessä.
Lisätietoja
www.kuhamaa.fi/kuhaseminaari.

