Lue selaimessa

ROVANIEMELLÄ 3. MAALISKUUTA

Uusi kalastuksenvalvonnan
koulutus- ja koetapahtuma tulossa
Rovaniemellä järjestetään kalastuksenvalvonnan koulutus- ja koetilaisuus
torstaina 3. maaliskuuta. Koulutuspaikkana on Lapin ammattikorkeakoulu,
osoitteessa Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi, Borealis-sali.
Koulutuspäivä alkaa kello 10.00 ja päättyy kello 15.00. Koe järjestetään samassa
paikassa kalastuksenvalvojakoulutuksen jälkeen.
Ilmoittaudu 24.2. mennessä! Lisätiedot löydät linkin takaa.
Lue lisää
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Lapin kalatalouspäivillä kuultiin
ajankohtaisia kala-asioita
Lapin kalatalouspäivät järjestettiin kaksipäiväisinä marraskuun lopussa 2021
vuoden tauon jälkeen. Päiville oli kysyntää, sillä osallistujia oli useita kymmeniä.
Teemoina kalatalouspäivillä olivat kalatalousalueiden toiminta, kalastusmatkailu
koronan jälkeen, uuden EU-ohjelmakauden vaikutukset kalatalouteen sekä
kansallinen rahoitus ja vesistökunnostukset.
Lue raporttia päiviän mielenkiintoisimmasta annista alla olevasta linkistä. Kaikki
esitelmät ovat luettavissa Lapin kalatalouskeskuksen sivuilla:
www.lapinkalatalouskeskus.fi
Lue lisää ›
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Lausunto Tornionjoen kalastussäännön muutosehdotuksista
Lapin kalatalouskeskus lausui tammikuussa maa- ja metsätalousministeriölle
Tornionjoen kalastussäännön muutosehdotuksista vuodelle 2022.
Kalastussääntöön ehdotetut muutokset vuodelle 2022 ovat Lapin
kalatalouskeskuksen mielestä perusteltuja, kun otetaan huomioon saatavilla oleva
tutkimustieto ja havainnot rajajokialueen kalastuksen ja kalakantojen nykytilasta.
Lausunnossaan Lapin kalatalouskeskus toteaa, että jokialueen
verkkokalastuksessa käyttöön otettava lohimerkki ja saaliskirjanpito on
kannatettava lisäys kalastussääntöön. Se edesauttaa osaltaan (laillisen) lohisaaliin
seurantaa apajapaikoilla.
Lisäksi lausunnossa käsitellään lippokalastukseen asetettavaa kookkaita
emokaloja koskevaa pyyntimittaa, lohen punttikalastusrajoitusta, harjuksen
kevätrauhoitusta ja sen kalastusta.
Lue koko lausunto Lapin kalatalouskeskuksen verkkosivuilta.
Lue lisää ›
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Osakaskuntien
toimijoiden tiedot
eteenpäin
Osakaskuntien toimijoilla on
yhteystietojen
ilmoittautumisvelvollisuus
Maanmittauslaitokselle,
aluehallintovirastolle ja
kalatalousalueille. Voitte ilmoittaa
yhteystiedot linkkien tietojen avulla.
Lue lisää

4/5

Tilaa Suomen Kalastuslehti
kalatalouskeskuksen kautta!
Suomen Kalastuslehti tarjoaa viimeisimmät uutiset kalastuksesta ja
kalavedenhoidosta kahdeksassa numerossa vuodessa.
Lehti on suunnattu kaikille osakaskunta- tai kalatalousaluetoimijoille, jotka
haluavat pitää itsensä ajan tasalla siitä mitä kalavesillä tapahtuu. Tätä tietoa et saa
mistään muualta!
Lehdissä käsitellään myös Lapin kalataloutta. Numerossa 2/2022 on juttua
Kemijärven kaupallisesta kalastuksesta.
Kahdeksan numeroa osakaskunta- ja kalatalousasiaa kestotilauksena
kotiisi hintaan 48,00 €. Tilaa lehti Lapin kalatalouskeskuksen kautta:
auni.vaaraniemi@proagria.fi
Myös Lapin kala-aiheisia juttuvinkkejä otetaan vastaan!

ProAgria tarjoaa asiantuntijapalveluja ja
osaamista maatalouden ja maaseudun
yritystoiminnan kilpailukyvyn
kehittämiseen.
Seuraa meitä:

Lapin kalatalouskeskus
Raidetie 1
96900 Saarenkylä

Jos haluat peruuttaa tilauksen, klikkaa tästä.
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