
 

Lue selaimessa
 

 

 

KALATALOUSALUE ESITTELYSSÄ

Inarin kalatalousalueen toiminta on
mallikkaalla tasolla
Esittelemme vuoden 2023 aikana Lapin kalatalousalueita ja niiden erityispiirteitä.
Inarin kalatalousalue on koko Suomen laajin kalatalousalue. Sen erityspiirteitä ovat
laajat ja puhtaat vesistöt, joissa on elinvoimaiset pääosin luontaisesti uusiutuvat
lohikalakannat. 

Inarin kalatalousalueen toiminta on nyt mallikkaalla tasolla, kertoo kalatalousalueen
osa-aikaisena toiminnanjohtajana toimiva Pekka Kokkonen. Tukenaan hänellä on
kalastusasioista hyvin perillä oleva hallitus. 

"Inarin kalatalousalue on suosittu vapaa-ajan kalastajien keskuudessa ja
perinteisesti myös kuntalaiset kalastavat paljon. Yli tuhat ruokakuntaa pyytää
ruokakalansa itse”.

Kuva: Lapin materiaalipankki / Terhi Tuovinen

Lue koko juttu

 

TIEDOTE OSAKASKUNNILLE

Osakaskunnat ja vesialueen omistajat -

ilmoittakaa yhteystietonne eteenpäin
Osakaskunnan on yhteisaluelain mukaisesti ilmoitettava aluehallintovirastoon ja
Maanmittauslaitokselle tiedot hoitokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
tai toimitsijan ja hänen varamiehensä nimestä ja heidän osoitteistaan.

Lisätiedot löydät verkkosivuiltamme!

Lue lisää

 

https://app-fi.postiviidakko.fi/files/download/$archive$
https://www.lapinkalatalouskeskus.fi/
https://www.lapinkalatalouskeskus.fi/ajankohtaista/inarin-kalatalousalueen-toiminta-on-mallikkaalla-tasolla.html
https://www.lapinkalatalouskeskus.fi/osakaskunnat/osoitteenmuutos-viranomaisille.html


 

KALASTAJILLE TIEDOKSI

Kalastonhoitomaksut nousivat
hieman vuodelle 2023
Kalastonhoitomaksuilla hoidetaan kalavesiä ja kalakantoja sekä valvotaan kalastusta
ja neuvotaan kalastajia. Vuonna 2023 koko kalenterivuoden kalastonhoitomaksu on
47 euroa. Vuorokauden hinta on 6 euroa. Viikkohinta on 16 euroa. 

Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–64-vuotias ja kalastaa vieheellä
tai pyydyksillä tai ravustaa. Kalastonhoitomaksu oikeuttaa yhdellä vieheellä
kalastamiseen lähes koko maassa. Toisinaan kalastaja tarvitsee lisäksi vesialueen
omistajan luvan.

Maksun maksamiseen

 

Lausunto Tornionjoen
kalastussäännöstä
Maa- ja metsätalousministeriö pyysi
Lapin Kalatalouskeskus ry:tä lausuntoa
Tornionjoen kalastussäännön
muutosehdituksista vuodelle 2023.
Lausunto ottaa esille muun
muassa Kilpisjärven verkkojen
silmäkokomääräykset.

Lue koko lausunto

 

PÄÄTÖKSENTEKO

Hallitus kokoontui helmikuussa
Lapin Kalatalouskeskus ry:n hallitus piti helmikuun alussa vuoden 2023
ensimmäisen kokouksensa. Hallitus käsitteli ja allekirjoitti vuoden 2022
tilinpäätöksen. 

Hallitus vahvisti Lapin Kalatalouskeskuksen jäseniksi kaikkiaan 23 kalatalousyhteisöä
(osakaskuntia ja kalatalousalueita).

Lue lisää

 

https://verkkokauppa.eraluvat.fi/fi/kalastonhoitomaksu/
https://www.lapinkalatalouskeskus.fi/ajankohtaista/lausunto-tornionjoen-kalastussaannon-muutosehdotuksista-vuodelle-2023.html
https://www.lapinkalatalouskeskus.fi/ajankohtaista/lapin-kalatalouskeskuksen-hallitus-kokoontui.html


 

 

Kalatalouden
vaaliteemat
Kalatalouden Keskusliiton
kalatalousohjelma kevään 2023
eduskuntavaaleihin sisältää kolme
tärkeää tavoitetta: kotimaisen kalan
edistämisohjelman jatkamisen,
osakaskuntien toimintaedellytysten
parantamisen ja kalastonhoitomaksun
maksajapohjan laajentamisen.

Lue lisää

 

Valvonta on kaikkien
etu kalastuksessa
Kalastuksenvalvonta on tärkeä osa
kalavesien hoitoa. Sillä varmistetaan,
että kalastajilla on tarvittava
kalastuslupa ja kalastuksessa
noudatetaan kalastusta koskevia
säännöksiä ja määräyksiä. Uusia
kalastuksenvalvojia tarvitaan lisää
myös Lappiin. Tutustu valvontaan!

Lue lisää

 

Lapin Kalatalouskeskus ry
 

 
Lapin Kalatalouskeskus ry
Varastotie 2
96320 Rovaniemi

 

Lapin Kalatalouskeskus ry on
maakunnallinen kalatalouden
kehittämis- ja edistämisjärjestö.

Seuraa meitä:    

 

  Jos haluat peruuttaa tilauksen, klikkaa tästä.  
 

   

 

https://ahven.net/artikkeli/2022/10/27/kalataloudelliset-tavoitteet-saatava-mukaan-vaaliohjelmiin/
https://ahven.net/kalastus/kalastuksenvalvonta/
https://www.lapinkalatalouskeskus.fi/
https://www.facebook.com/lapinkalatalouskeskus
https://instagram.com/lapinkalatalouskeskus/
https://app-fi.postiviidakko.fi/files/download/$unsubscribe$

