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Esitys KalaValtanen Oy:n Haavasten Pitkäkarin ja Santakarin kalankasvatuslaitosten (Eurajoki) kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi
Asia
KVVY Tutkimus Oy on toimittanut tarkkailuvelvollisen puolesta 28.5.2021
Varsinais-Suomen ELY-keskukseen hyväksyttäväksi esityksen KalaValtanen Oy:n Haavasten Pitkäkarin ja Santakarin kalankasvatuslaitosten kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi.
Esitetty tarkkailuohjelma perustuu Etelä-Suomen aluehallintoviraston KalaValtanen Oy:lle 21.12.2015 antamaan lupapäätökseen nro 264/2015/2
(Dnro ESAVI/270/04.08/2013), jonka lupamääräyksen 12 mukaan kalankasvatuksen vaikutuksia merialueella on tarkkailtava Varsinais-Suomen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen hyväksymällä tavalla ja vaikutuksia alueen kalakantoihin ja kalastukseen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
kalatalousviranomaisen hyväksymällä tavalla. Tarkkailut voidaan suorittaa
yhteistarkkailuna alueen muiden tarkkailuvelvollisten kanssa. Ehdotukset
tarkkailuohjelmiksi on toimitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Jos tarkkailutulokset antavat siihen aihetta, voi asianomainen viranomainen tämän päätöksen estämättä myöhemmin muuttaa tarkkailuohjelmaa. Tarkkailujen tulokset on toimitettava tarkkailuohjelmissa määrätyin
ajoin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Luvian kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tarkkailutiedot on vaadittaessa annettava
myös asianosaisille nähtäviksi.
Ohjelmaesityksen sisältö
Ehdotettu kalataloudellinen tarkkailuohjelma sisältää Luvian edustan merialueella vuodesta 2021 lähtien kolmen vuoden välein tehtävät Coastalverkkokoekalastukset, vuodesta 2023 lähtien kolmen vuoden välein tehtävät edellisvuotta koskevat kalastustiedustelut sekä ammattikalastuksen
vuosittaisen seurannan.
Luvian edustan merialueen kalastoa tarkkaillaan Coastal-verkkokoekalastuksilla yhteistarkkailuna Luvian edustan ulkomerialueella sijaitsevan
Offshore Fish Finland Oy:n kalankasvatusyksikön kanssa. Verkkokoekalastukset tehdään jokaisen kasvatusyksikön ja Iso-Lampoorin talvisäilytyspaikan läheisyydessä sekä Mustakarin ja Uskalinmaan välisellä vertailualueella. Kaikilla pyyntialueilla vuosittainen pyyntiponnistus on 15 verkkovuorokautta, joten verkkokoekalastusten kokonaispyyntiponnistus on 75 verkkovuorokautta.
Luvian edustan merialueella tapahtuvaa vapaa-ajankalastusta tarkkaillaan
kolmen vuoden välein tehtävällä kalastustiedustelulla. Tiedustelulla seurataan tarkkailualueella tapahtuvaa kalastusta ja saaliita sekä selvitetään kalastusta haitanneita tekijöitä sekä niiden voimakkuutta. Tiedustelun toteutus sisällytetään Kokemäenjoen ja sen suualueen merialueella jo käyn-
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nissä olevaan yhteistarkkailuun. Tiedustelu on tehty viimeksi koskien vuoden 2019 kalastusta, ja seuraava tiedustelu lähetetään keväällä 2023 koskien vuoden 2022 kalastusta.
Luvian edustan merialueella pyyntiruudulla 42 tapahtuvaa ammattikalastusta seurataan vuosittain Luonnonvarakeskukselta (Luke) saatavien
pyynti- ja saalistietojen avulla. Lukelta saatavista tiedoista pystytään erittelemään Luvian edustan merialueen pyyntitiedot ja alueelta saatu saalis
muista pyyntiruudun 42 alueista. Lisäksi tiedoista saadaan eriteltyä avomerellä tapahtunut pyynti rannikkoalueella tapahtuneesta pyynnistä.
Nähtävänäpito ja muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 8.6.–22.6.2021 Eurajoen kunnan ilmoitustaululla. Tarkkailuohjelmaesitys on nähtävänä edellä mainitussa toimipaikassa. Lisäksi kuulutus ja ohjelmaesitys ovat nähtävänä ELYkeskuksen Internet-sivustolla: www.ely-keskus.fi -> Varsinais-Suomi ->
Ajankohtaista -> Kuulutukset.
Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan
tilaisuus tehdä muistutuksia tarkkailuohjelmaesityksestä. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Muistutukset ja
mielipiteet on toimitettava viimeistään 22.6.2021 ensisijaisesti sähköisesti
osoitteella kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi (viitteeksi asian diaarinumero VARELY/3489/2021) tai postitse ELY-keskuksen Turun toimipaikkaan PL 236, 20101 Turku.
Tämä kuulutus on julkaistu 1.6.2021 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen
verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.
Lisätietoja
Kalastusbiologi Mika Sivil, puhelimitse 0295 023 045 tai sähköpostilla
mika.sivil@ely-keskus.fi
Kaupunkia/kuntaa pyydetään palauttamaan tämä kuulutus mahdollisimman pian nähtävänäoloajan
päätyttyä Varsinais-Suomen ELY-keskukseen nähtävänäpitotodistuksella varustettuna (postitse Turun toimipaikkaan PL 236, 20101 Turku tai skannattuna kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi)

