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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av 4 § i lagen om Pallas-Yllästunturi na-
tionalpark 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

Det föreslås att till lagen om Pallas-
Yllästunturi nationalpark fogas en bestäm-
melse enligt vilken personer som är stadigva-
rande bosatta i byarna Raattama och Rauhala 
i Kittilä kommun skall ha rätt att jaga i den 
del av nationalparken som genom statsrådets 
beslut om ändring av kommunindelningen år 

2003 har överförts från Kittilä kommun till 
Muonio kommun. Propositionen baserar sig 
på riksdagens uttalande i frågan. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möj-
ligt efter det att den har antagits och blivit 
stadfäst. 

————— 
 
 
 

MOTIVERING 

1.  Nuläge och föreslagna ändring-
ar 

Pallas-Yllästunturi nationalpark inrättades 
genom lagen av den 30 december 2004 om 
Pallas-Yllästunturi nationalpark (1430/2004). 
Nationalparken är belägen i kommunerna 
Enontekis, Kittilä, Muonio och Kolari och 
dess areal är ca 102 000 hektar. De fridlys-
ningsbestämmelser som gäller nationalparker 
finns i 13—15 § i naturvårdslagen 
(1096/1996). I lagen om Pallas-Yllästunturi 
nationalpark har dessutom tagits in vissa 
kompletterande bestämmelser som särskilt 
tryggar lokalbefolkningens traditionella rät-
tigheter, såsom bedrivandet av jakt i natio-
nalparken. Jakt är i enlighet med 8 § i jaktla-
gen (615/1993) tillåten för lokalbefolkningen 
i största delen av nationalparken.  

Statsrådet fattade den 18 juni 2003 ett be-
slut om ändring av kommunindelningen mel-
lan Kittilä och Muonio kommuner 
(566/2003). Genom beslutet överfördes den 
del av dåvarande Pallas-Ounastunturi natio-
nalpark som var belägen inom Kittilä kom-
mun till Muonio kommun. Detta innebar att 
invånarna i så kallade Kyrön Lapinkylä, dvs. 
byarna Raattama och Rauhala i Kittilä, i och 
med ändringen av kommunindelningen förlo-

rade sin rätt att i enlighet med 8 § i jaktlagen 
jaga på ovan avsedda område. De områden 
som hörde till Pallas-Ounastunturi national-
park är numera en del av Pallas-Yllästunturi 
nationalpark.  

När lagen om Pallas-Yllästunturi national-
park antogs förutsatte riksdagen i sitt svar på 
regeringens proposition angående saken 
(RSv 185/2004 rd) att regeringen snabbt be-
reder en ändring av jaktlagen som ger invå-
narna i Kyrön Lapinkylä, dvs. byarna Raat-
tama och Rauhala, rätt att på nytt bedriva jakt 
på statsägd mark.  

Genom denna proposition genomförs inne-
hållet i riksdagens uttalande angående frågan. 
Det är dock inte möjligt att genom en ändring 
av jaktlagen återställa rätten att jaga för in-
vånarna i byarna Raattama och Rauhala ef-
tersom de bestämmelser i naturvårdslagen 
som det har hänvisats till i fråga om Pallas-
Yllästunturi nationalpark i princip förbjuder 
all jakt i nationalparken. För lokalbefolk-
ningen är jakt dock tillåten i en stor del av 
nationalparken och en ändring som utvidgar 
jakträtten måste göras i 4 § i lagen om Pallas-
Yllästunturi nationalpark. Med anledning av 
ärendets karaktär är det inte heller i övrigt 
lämpligt att en dylik ändring görs i jaktlagen 
som är en allmän lag som reglerar jakt. 
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2.  Proposi t ionens konsekvenser 

Enligt 8 § i jaktlagen har var och en som 
har hemort i en kommun som hör till Lapp-
lands län rätt att i sin hemkommun jaga på 
områden som tillhör staten.  

Enligt 13 § i naturvårdslagen är det förbju-
det att döda djur i alla nationalparker som in-
rättats i områden som tillhör staten oberoen-
de av om de är belägna i områden enligt 8 § i 
jaktlagen där det råder så kallad fri jakträtt. 
Från förbudet i 13 § i naturvårdslagen har i 
fråga om bedrivande av jakt föreskrivits ett 
stort antal undantag i de nationalparker som 
har inrättats i områden som avses i 8 § i jakt-
lagen. Då är jakt tillåten för kommuninvå-
narna i enlighet med den princip som närma-
re framgår av ovan nämnda paragraf. Också 
enligt 4 § i lagen om Pallas-Yllästunturi na-
tionalpark har lokalbefolkningen rätt att utan 
hinder av fridlysningsbestämmelserna i na-
turvårdslagen jaga inom nationalparkens om-
råde med undantag för kalfjällsområdena och 
områdena i närhet av nationalparkens rutter, 
serviceanläggningar och turistcentra.  

Enligt propositionen skulle invånarna i by-

arna Rauhala och Raattama i fråga om jakt få 
mera långtgående rättigheter än vad som an-
nars följer av 8 § i jaktlagen. De utvidgade 
rättigheterna gäller dessutom ett sådant om-
råde i nationalparken där det i princip är helt 
förbjudet att jaga med stöd av naturvårdsla-
gens bestämmelser. I detta hänseende är sa-
ken även av principiell betydelse. 
 
3.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid miljöministe-
riet. Under beredningen har ministeriet varit i 
kontakt med jord- och skogsbruksministeriet. 
Remissyttranden har inte begärts om proposi-
tionen.  
 
4.   Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt efter det att den har antagits och bli-
vit stadfäst. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

 
 
 
 

Lag 

 
om ändring av 4 § i lagen om Pallas-Yllästunturi nationalpark 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 4 § i lagen av den 30 december 2004 om Pallas-Yllästunturi nationalpark 

(1430/2004) ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som föl-
jer: 
 

4 § 

Lokalbefolkningens rättigheter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Utöver vad som bestäms i 1 mom. har per-

soner som är stadigvarande bosatta i byarna 
Raattama och Rauhala i Kittilä kommun rätt 
att i enlighet med 1 mom. jaga i den del av 

nationalparken som genom statsrådets beslut 
om ändring av kommunindelningen mellan 
Kittilä och Muonio kommuner (566/2003) 
har överförts från Kittilä kommun till Muo-
nio kommun.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 200 . 

————— 

Helsingfors den 22 december 2005 

 
Republikens President  

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Miljöminister Jan-Erik Enestam 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 
 

Lag 

 
om ändring av 4 § i lagen om Pallas-Yllästunturi nationalpark 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 4 § i lagen av den 30 december 2004 om Pallas-Yllästunturi nationalpark 

(1430/2004) ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som föl-
jer: 
 
Gällande lydelse  Föreslagen lydelse 
 

4 § 

Lokalbefolkningens rättigheter 

De vars hemort är en kommun som avses 
i 8 § i jaktlagen (615/1993) har rätt att med 
stöd av nämnda lagrum jaga i sin hem-
kommun inom Pallas-Yllästunturi national-
park, utan hinder av fridlysningsbestäm-
melserna i naturvårdslagen. Det är emeller-
tid inte tillåtet att jaga i kalfjällsområdena 
eller i områdena i närhet av nationalparkens 
rutter och serviceanläggningar eller Ylläs 
och Pallastunturi turistcentra. De områden 
där jakt är tillåten har rastrerats på den karta 
som utgör bilaga till denna lag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I fråga om mete, pilkning och annat fiske 
i nationalparken gäller vad som föreskrivs 
särskilt. I Pallasjärvi och Keimiöjärvi samt 
Pyhäjärvi vid Aakenustunturi är även fiske-
vårdsåtgärder tillåtna. Närmare bestämmel-
ser om fiskevården anges i den skötsel- och 
nyttjandeplan som skall göras upp enligt 19 
§ i naturvårdslagen. Det är emellertid för-
bjudet att fiska i lekvattnen för laxöring 

4 § 

Lokalbefolkningens rättigheter 

De vars hemort är en kommun som avses 
i 8 § i jaktlagen (615/1993) har rätt att med 
stöd av nämnda lagrum jaga i sin hem-
kommun inom Pallas-Yllästunturi national-
park, utan hinder av fridlysningsbestäm-
melserna i naturvårdslagen. Det är emeller-
tid inte tillåtet att jaga i kalfjällsområdena 
eller i områdena i närhet av nationalparkens 
rutter och serviceanläggningar eller Ylläs 
och Pallastunturi turistcentra. De områden 
där jakt är tillåten har rastrerats på den karta 
som utgör bilaga till denna lag.  

Utöver vad som bestäms i 1 mom. har 
personer som är stadigvarande bosatta i 
byarna Raattama och Rauhala i Kittilä 
kommun rätt att i enlighet med 1 mom. jaga 
i den del av nationalparken som genom 
statsrådets beslut om ändring av kommun-
indelningen mellan Kittilä och Muonio 
kommuner (566/2003) har överförts från 
Kittilä kommun till Muonio kommun.  

I fråga om mete, pilkning och annat fiske 
i nationalparken gäller vad som föreskrivs 
särskilt. I Pallasjärvi och Keimiöjärvi samt 
Pyhäjärvi vid Aakenustunturi är även fiske-
vårdsåtgärder tillåtna. Närmare bestämmel-
ser om fiskevården anges i den skötsel- och 
nyttjandeplan som skall göras upp enligt 19 
§ i naturvårdslagen. Det är emellertid för-
bjudet att fiska i lekvattnen för laxöring 
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som förekommer i Pallasjärvi, i vatten med 
ett naturligt förekommande bäcköringsbe-
stånd och i vatten där fjällröding förekom-
mer. Närmare bestämmelser om de områ-
den där det är förbjudet att fiska utfärdas 
genom förordning av statsrådet.  

I fråga om bedrivande av renskötsel och 
uttag av husbehovsvirke i nationalparken 
gäller vad som föreskrivs särskilt. 

som förekommer i Pallasjärvi, i vatten med 
ett naturligt förekommande bäcköringsbe-
stånd och i vatten där fjällröding förekom-
mer. Närmare bestämmelser om de områ-
den där det är förbjudet att fiska utfärdas 
genom förordning av statsrådet.  

I fråga om bedrivande av renskötsel och 
uttag av husbehovsvirke i nationalparken 
gäller vad som föreskrivs särskilt. 

——— 
Denna lag träder i kraft den            200 . 

——— 
 

 


