Avaa uutiskirje selaimeen

KALASTONHOITOM AKSU FISKEVÅRDSAVGIFT 2017

5.1.2017

Näin maksat kalastonhoitomaksun 2017!
Kalastonhoitomaksun hinnat ovat ennallaan: maksu
koko vuodeksi on 39 euroa, viikoksi 12 euroa ja
vuorokaudeksi viisi euroa.
Ma ksa Erä l u v a t -v erkkoka u pa ssa !

Eräluvat-verkkokauppaan:
(http://verkkokauppa.eraluvat.fi)
Lue ohje: näin maksat kalastonhoitomaksun
itsellesi tai kaverillesi!
Ma ksa pa l v el u n u merossa 020 69 2424!

Soita numeroon arkena virka-aikana 8-16.
Saat luvan ja laskun postitse!
Ma ksa l u on t okesku ksessa !

Suurin osa luontokeskuksista ottaa vastaan
kalastonhoitomaksuja. Tarkista asia tästä!
Ma ksa R-Ki oski l l a !

Mene lähimmälle ärrälle ja maksa maksusi! Saat
luvan heti mukaasi.
R-kioskilla maksuun tulee lisäksi palvelumaksu.
Tutustu kalastonhoitomaksuun
Eräluvat.fi/kalastonhoitomaksu!

Så här betalar du fiskevårdsavgiften 2017!
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Fiskevårdsavgiften för ett helt år kostar 39 euro, sju
dygn kostar 12 euro och ett dygn 5 euro. R-kioskerna
uppbär därtill en serviceavgift.
Av gi f t en ka n bet a l a s v i a webbu t i ken Erä l u v a t .f i !

Webbutiken hittar du på addressen
http://verkkokauppa.eraluvat.fi/sv/
Bet a l a v i a serv i cen u mret 020 69 2424!

Ring till telefontjänsten på vardagar mellan 8-16!
Bet a l a på n a t u ru m!

Fiskevårdsavgiften kan betalas på en stor del av
naturumen.
Bet a l a på R-ki osken !

Du kan även betala avgiften vid närmaste R-kiosk.
R-kioskerna uppbär en serviceavgift.
Läs mera om fiskevårdsavgiften! »

Eikö Eräluvat-verkkokaupassa maksu onnistunut?
Tutustu ohjeeseen tästä! (suomeksi)
Lue lisää!

Eräluvat-verkkokauppa uudistuu.
- Webbutiken förnyas.
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Julkaisemme uuden Eräluvat-verkkokaupan alkuvuonna 2017. Uudessa verkkokaupassa
kalastonhoitomaksun voi suorittaa kirjautumatta palveluun. Kun maksat
kalastonhoitomaksua, sinulta kysytään nimen ja yhteystietojen lisäksi syntymäaikasi, mutta
voit kertoa ne kirjautumatta.
Ta mmi ku u ssa ma ksu h oi det a a n v i el ä v a n h a ssa v erkkoka u pa ssa .

Vi pub licerar den nya Eräluvat-web b utiken i b örjan av år 2017. I den nya web b utiken kan
du b etala fiskevårdsavgiften utan att logga dig in i tjänsten. När du b etalar avgiften matar du
in ditt namn samt kontaktuppgifterna och födelsetiden men det kan göras utan att vara
inloggad.
Under januari 2017 betalas avgiften forfarande via den gamla webbutiken!

Kalastusmaksuja kertyi 8,7 miljoonaa euroa.
- Ne sijoitetaan kalavesien hyväksi.
Kalastonhoitomaksuja lunastettiin 266 000 kappaletta
vuonna 2016, mistä kertyi 8,7 miljoonaa euroa kalojen ja
kalavesien hyväksi. Kertymässä oli pientä kasvua
edellisvuoteen.
Lue lisää kalastusmaksuista ja niiden käytöstä!

Fiskevårdsavgifterna inbringade 8,7 miljoner
euro.
- De används till godo för fiskarna och
fiskevattnen
Under år 2016 inlöstes 266 000 stycken
fiskevårdsavgifter, vilket gav 8,7 miljoner euro som
kommer att används till godo för fiskarna och
fiskevattnen. Summan ökade något jämfört med år
2015.
Läs mera om användningen av fiskevårdsavgifter!

Kalastusrajoitus.fi kertoo, missä voit
kalastaa kalastonhoitomaksulla ja missä saat
pilkkiä.
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Kalastonhoitomaksulla voi kalastaa yhtä vapaa
käyttäen suuressa osassa maata.
Kalastusrajoitus.fi-palvelu on kätevin tapa tarkistaa,
missä kalastonhoitomaksu riittää. Sieltä voit myös
tarkistaa, missä saa pilkkiä, onkia tai käyttää
silakkalitkaa. Muistathan, ettei pilkkiminenkään ole
kaikkialla sallittua.
Kalastonhoitomaksu on pakollinen kaikille 18 - 64vuotiaille kalastajille, jotka kalastavat muuten kuin
pilkillä, ongella tai silakkalitkalla. Siis myös
pyydyskalastajat, vetouistelijat tai ravustajat
maksavat maksun, minkä lisäksi he hankkivat
vesialueen omistajan kalastusluvan.
Tutustu Kalastusrajoitus.fi-palveluun »

Var kan du fiska med ett spö? Var får man
pilkfiska? Kolla begränsningarna på
Kalastusrajoitus.fi!
Efter att du har avlagt fiskevårdsavgiften kan du fiska
med ett spö i en stor del av landet.
Kalastusrajoitus.fi-tjänsten är det enklaste sättet att
kolla var det är möjligt. På samma address kan du
kolla var man får fiska med pilkspö, metspö eller
strömmingshäckla.
Om du är 18 64 år och fiskar ska du betala
fiskevårdsavgiften. Om du enbart fiskar med pilk,
metspö eller strömmingshäckla behöver du inte
betala avgiften.
Bekanta dig med Kalastusrajoitus.fi-tjänsten!

Hymy irtoaa retkellä, metsällä ja kalalla varsinkin naisilla.

Metsähallituksen Luontopalveluiden ja Oulun Diakonissalaitoksen suurtutkimukset retkeilyn,
metsästyksen ja kalastuksen hyvinvointivaikutuksista saivat suuren huomion mediassa
jokin aika sitten. Keskustelu ja ihmettely jatkuu edelleen varsinkin siitä, miksi naiset kokevat
jopa metsästyksen ja kalastuksen hyvinvointivaikutukset vielä suurempana kuin miehet. Jos
et ole vielä lukenut raportteja, kannattaa tutustua. Tuntuuko sinustakin siltä, että kalastus
pidentää elinikää? Kerro muille!
Lue Terveyttä ja hyvinvointia kansallispuistoista -raportti!
Lue Terveyttä ja hyvinvointia valtion mailta - tarkastelussa metsästäjät ja kalastajat!

Kalastustiedotusta tehdään
yhdessä.
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Kalastustiedotusta tehdään yhdessä.
Suomen kalastusasioista tiedottavat viranomaiset ja järjestöt yhteistyössä. Maa- ja
metsätalousministeriön vetämässä viestintäryhmässä on mukana edustajia
Metsähallituksesta, Luonnonvarakeskuksesta, ELY-keskuksista ja järjestöistä.

Vi informerar tillsammans om fiske.
Myndigheter och fiskeorganisationer informerar tillsammans om fiskeärenden i Finland.
Jord- och skogsb ruksministeriet styr en kommunikationsgrupp med representanter från
Forststyrelsen, Naturresursinstitutet, NTM-centralen och fiskeorganisationer.
Kysy lisää - Fråga mera
Erälupien palvelunumero, Tjänstnummer 020 69 2424, eraluvat@metsa.fi
Varsinais-Suomen ELY-keskus - NTM-centralen i Egentliga Finland
0295 022 500
Vastaa rannikon kalataloustehtävistä (Varsinais-Suomi, Satakunta, Pohjanmaa, KeskiPohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Uusimaa, Kaakkois-Suomi)
Svarar för fiskeriärenden i Egentliga Finland, Satakunta, Österb otten, Mellersta Österb otten,
Södra Österb otten, Nyland och Sydöstra Finland
Pohjois-Savon ELY-keskus - NTM-centralen i Norra Savolax
0295 026 500
Vastaa Järvi-Suomen kalataloustehtävistä (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala,
Keski-Suomi, Pirkanmaa, Häme)
Svarar för fiskeriärenden i Norra Savolax, Södra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland,
Birkaland
och Tavastland
Lapin ELY-keskus - NTM-centralen i Lapland
0295 037 000
Vastaa Pohjois-Suomen kalataloustehtävistä (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)
Svarar för fiskeriärenden i Lappland, Norra Österb otten och Kajanaland
Neuvontajärjestöt - Rådgivningsorganisationer
Kalatalouden Keskusliitto - Centralförbundet för Fiskerihushållning
09 684 4590, kalastus@ahven.net. www.ahven.net
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö - Finlands Fritidsfiskares
Centralorganisation
Janne Rautanen 0400 946 968,
På svenska: Marcus Wikström 045 110 2126
vapaa-ajankalastaja@vapaa-ajankalastaja.fi, www.vapaa-ajankalastaja.fi
Etujärjestöt - Intresseorganisationer
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL - Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF
0400 720 690, sakl@sakl.fi
www.sakl.fi
Suomen Sisävesiammattikalastajat SSAK
044 574 0561, info@ssak.f
Lue lisää - Läs mera!
Eräluvat - www.eraluvat.fi
Kalastuslaki - Lagen om fiske: www.mmm.fi/kalastuslaki
Kalastusrajoitukset - Begränsningarna: www.kalastusrajoitus.fi
Faceb ook: www.faceb ook.com/eraluvat
Tämä uutiskirje on lähetetty kalastajille, jotka maksoivat kalastonhoitomaksun 2016 tai
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jotka ovat Metsähallituksen asiakasrekisterissä.
Detta nyhetsb rev har skickats till fiskare som b etalade fiskevårdsavgiften 2016 eller som hör
till Forststyrelsens kundregister.

Kalastonhoitomaksu-uutiskirjeen toimitus Aku Ahlholm, Metsähallitus

Osoitelähde: Metsähallituksen asiakasrekisteri
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