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Metsähallitus Eräpalvelut
PL 8016
96101 Rovaniemi

Urho Kekkosen kansallispuiston kalastusrajoitukset ja kalastussääntö vuodelle 2021
HAKIJA

Metsähallitus Eräpalvelut Lappi

HAKEMUS

Metsähallitus esittää, että Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus jatkaisi Urho Kekkosen kansallispuiston kalastussäännön voimassa oloa
vuoden 2021 loppuun (liite 1). Kalastussäännön tavoitteet sisältyvät valmisteltavina oleviin alueen kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmiin.

VÄLITOIMENPITEET
Inarin, Lokka-Porttipahta ja Yli-Kemin kalatalousalueet ovat ilmoittaneet
kantanaan, ettei ole estettä UKK-puiston kalastussäännön toimeenpanon
jatkamiselle vuodelle 2021.
LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU JA PERUSTELUT
Kalastuslain 10.4.2015/379 53 §:n, ja 57 §:n nojalla Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päättänyt Metsähallituksen esityksen mukaisista liitteessä 1 olevista kalastuksen rajoituksista määräyksistä ja pyyntimitoista Urho Kekkosen kansallispuiston alueella. Samalla vahvistetaan
UKK-puiston kalastussääntö vuodelle 2021.
Perusteena päätöksen mukaisille rajoituksille, määräyksille ja asetettaville
pyyntimitoille on kalastuksen järjestäminen kalastuslain 1 §:n mukaisesti
siten, että kalavarojen käytössä ja hoidossa otetaan huomioon kalakantojen luontainen elinkierto ja että turvataan kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto.
Päätös on voimassa 31.12.2021 saakka.
ELY–keskus määrää kalastuslain 124 §:n nojalla, että päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. ELY-keskus katsoo,
että rajoituksen tarkoituksen toteuttamisen kannalta on välttämätöntä, että
päätös astuu voimaan heti, lainvoimaa vailla olevana.
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Kalastuslaki (379/2015) 53§, 57 § ja 124 § .
MAKSU

55 € alv 0 % (1 h a´ 55 €/h)

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
0295 037 000
www.ely-keskus.fi
Y-tunnus 2296962-1
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MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.
Käsittelymaksun määräämiseen saa hakea oikaisua Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Oikaisuvaatimus on liitteenä.
Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt kalatalousasiantuntija Jouni Hiltunen ja
ratkaissut kalatalouspäällikkö Mika Oraluoma.

LIITTEET

Liite 1. Urho Kekkosen kansallispuiston kalastusrajoitukset ja kalastussääntö vuodelle 2021
Liite 2. Valitusosoite
Liite 3. Ohjeet maksun oikaisuvaatimuksesta

TIEDOKSI

Inarin poliisilaitos
Sodankylän poliisilaitos
Savukosken poliisilaitos
Inarin kunta
Sodankylän kunta
Savukosken kunta
Inarin kalatalousalue
Lokka-Porttipahta kalatalousalue
Yli-Kemin kalatalousalue
Lapin ELY-keskuksen ilmoitustaulu

