Åtgärdsprogram fiske Arjeplogs kommun 2016-2020 - Etapp 1
Åtgärder Fiskevård och förvaltning
Utredning sjukdomar och parasiter i fisk
Utredning fiskutsättningar samt ev restaurering Rusabäcken m.m.
Inventering behov av lekbottnar i Akkelisbäcken
Utredning funktion fisktrappa, kompensationsutsättningar och tappningsregim Arjeplog
Insatser för utökad fisketillsyn på statens vatten
Justering och byte av vägtrummor och bro Rebnisvägen
Analys av åtgärdsbehov inventerade biflöden till Skellefteälven
Lokala fiskevårdsåtgärder Tjärnberg
Analys och framtagande projektplan "Stora sjöar- projekt"
Galler i Mellanström m.m.
Inventering i Kruttorströmmen i Jutis.
Åtgärder Fiske för utveckling
Förstudie fiskeutvecklingsprojekt Laisdalen m.m.
Stödja utveckling av spjustpets-kvalitativa fiskeprodukter inom kommunen
Nya bryggor i båthamnen, skyltar, rastplatser- trollingtävlingen
Fiskeinslag i samb.m arrangemang som Silvervägsvecka, Arjeplogsdagar
Stötta utveckling av befintliga och nya fiskevenemang/tävlingar
Åtgärder samverkan och kunskap
Fiskesamordning Arjeplogs kommun, årligt Fiskeforum, stöd föreningar och företag mm
Fiskevårdsutbildning- fiskerättsägare, skola m.fl.
Sommarskola med fiske
Fisketillsynsutbildning FVO och Sff

Samverkan/ medfinansiering vattenråd, Piteälv ek förening, leader Vindelälven ( 120 tkr/år)
Åtgärder Fiske för alla

Utveckla den kommunala fiskeinformationen , utreda anordnande av Fiskecentrum
Bryggor och båtplatser Jäckvik utreda behov
Brygga i Racksund
Båtplats i Sädvajaur
Brygga och Vindskydd+ Eldstad (Skveggeholmen)
Inventering och åtgärdsförslag kopplat till tidigare serviceanläggningar
Inventering och åtgärder kopplat till tidigare tillgänglighetsanläggningar (Laisan)
Renovering ångbåtsbryggan Jäckvik
Vindskydd Västerfjäll, vid bryggan och bäcken
Inventering Muddring I Reback Erland Bäckström
Båtplatsutredning Rebackudden
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