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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lag om Södra Konnevesi nationalpark 

 
 
 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att det 
stiftas en lag om Södra Konnevesi natio-
nalpark. En nationalpark föreslås bli inrät-
tad i de områden som staten förvärvat för 
skyddsändamål i Konnevesi och Rauta-
lampi kommuner. Genom inrättandet av 
nationalparken skyddas den mångsidiga 
strand-, insjöskärgårds- och skogsmiljön 
samt klippformationerna och vattendrags-
landskapet vid Rautalampi-ledens central-
sjö Konnevesi. Nästan alla områden som 
föreslås höra till nationalparken ingår i 
nätverket Natura 2000 och huvudsakligen i 
det riksomfattande strandskyddsprogram-
met.  I området finns nationellt värdefulla 
gamla skogar och klippområden samt lun-

dar. Genom inrättande av parken förverk-
ligas de nationella skyddsmålen inom om-
rådet i fråga och dessutom genomförs 
skyddsåtgärder som motsvarar skyddsmå-
len för Natura 2000-områden. 

Området görs mera allmänt känt och 
möjligheterna att utveckla turistnäringen i 
områdets kommuner gynnas indirekt i och 
med att statens områden skyddas som en 
nationalpark. 

 Till den nationalpark som föreslås hör 
ca 1 544 hektar markområden som ägs av 
staten. 

Lagen avses träda i kraft så snart som 
möjligt. 

 
————— 

 
 
 
 

ALLMÄN MOTIVERING 

 
1  Nuläget  och proposit ionens mål  

1.1 Betydelsen av området vid Södra 
Konnevesi i nätet av nationalparker 

För närvarande finns det 37 nationalparker 
i Finland.  I norra Finland finns endast åtta 
nationalparker men de har stora arealer. I 
södra Finland finns 29 nationalparker, men 
de har avsevärt mindre arealer än national-
parkerna i norr.   

I landskapet Norra Savolax finns en natio-
nalpark, Tiilikkajärvi nationalpark på grän-
sen mellan landskapen Norra Savolax och 
Kajanaland. Det insjölandskap som är sär-
skilt typiskt för landskapet Norra Savolax, 
med sin karakteristiska branta klippterräng, 

är svagt representerat i nätet av nationalpar-
ker. Den största delen av Södra Konnevesi 
nationalpark skulle komma att ligga i berg-
landskapet i Norra Savolax. En del av områ-
det ligger i landskapet Mellersta Finland. 

Genom inrättandet av Södra Konnevesi na-
tionalpark fås en jämförelsevis enhetligt be-
varad och obebyggd – ställvis till och med 
öde – del av naturen vid en centralsjö i en 
oreglerad vattenled under permanent skydd 
och långsiktig skötsel.  I parken övergår det 
centralfinska milda insjöskärgårdslandskapet 
i nordsavolaxiskt berglandskap med gamla 
naturskogar och friska lundar. Det främsta 
målet är att trygga områdets naturvärden och 
ekologiska funktioner samt att bevara skogs- 
och kulturlandskapen enhetliga och ostörda.  
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Nationalparkens system för planering erbju-
der, tillsammans med planeringen av mark-
användningen i de omkringliggande område-
na och det servicenät som redan finns, goda 
ramar för styrning av ökande rekreationsbe-
lastning till områden som bäst tål slitage 
samt för utvecklande av turismen. 
 
1.2 Avgränsning, karakterisering och 

uppfyllandet av förutsättningarna 
för inrättande 

Den nationalpark som enligt förslaget ska 
inrättas ligger i Konnevesi och Rautalampi 
kommuner samt i landskapen Mellersta Fin-
land och Norra Savolax. Merparten av fast-
landsområdena ligger i Rautalampi kommun. 
Den del av området som ligger i Konnevesi 
kommun består till största delen av öar. Till 
den nationalpark som föreslås hör ca 1 544 
hektar jordområden som ägs av staten, men 
inga vattenområden. I området vid Södra 
Konnevesi har 77 privata naturskyddsområ-
den inrättats, och de omfattar 1 144 hektar. 
De hör inte till den nationalpark som ska in-
rättas. 

Området karakteriseras av skarp topografi 
med omväxlande karga och branta berg, fro-
diga skogssluttningar, gamla naturskogar av 
jätteasp och till och med lindlundar. I bran-
terna finns även grottbildningar. Till mång-
falden bidrar också att bergrunden ställvis är 
ultrabasisk. Artrikedomen i området är 
mångsidig, vilket åskådliggörs av det stora 
antalet utrotningshotade och nära hotade ar-
ter. Av arterna i området kräver bl.a. fyra in-
sekter som lever på murkna träd särskilt 
skydd: almvedvivel (Cossonus cylindricus), 
hårig blombock (Pedostrangalia pubescens), 
urskogsvedfluga (Xylophagus kowarzi) och 
karelsk barkfluga (Xylomya czekanovskii), 
och utöver dessa sammanlagt 25 andra natio-
nellt hotade arter.  Till fågelfaunan hör såväl 
arter typiska för öppna fjärdar, såsom fisk-
gjusen (Pandion haliaetus), storlommen 
(Gavia arctica) och måsfåglar, som arter ty-
piska för gamla naturskogar, såsom mindre 
flugsnappare (Ficedula parva) och tretåig 
hackspett (Picoides tridactylus).  

Inom Natura-området Konnevesi-Kalaja-
Niinivuori har man påträffat flygekorre (Pte-
romus volans), utter (Lutra lutra) och svart 

svampkortvinge (Oxyporus mannerheimii), 
som alla ingår i bilaga II till habitatdirektivet, 
samt björn (Ursus arctos) och lo (Lynx lynx), 
som ingår i bilaga IV till habitatdirektivet. 
Dessutom finns inom området 28 arter som 
ingår i fågeldirektivet. 

Södra Konnevesi nationalpark är således ett 
viktigt tillskott när det gäller att skydda na-
turtyper som är beroende av bergsområden, 
gamla naturskogar, fjärdars ölandskap och 
små strömmande vatten samt de arter som är 
typiska för dessa naturtyper. Den national-
park som ska inrättas skyddar de växt- och 
djurarter som är beroende av klippor, deras 
sammansättning och det mikroklimat de bil-
dar som är på stark tillbakagång enligt en ut-
redning som publicerades 2010 (Rödlistade 
arter i Finland 2010).   

Det område vid Södra Konnevesi som före-
slås bli nationalpark uppfyller i fråga om na-
turvärden de allmänna förutsättningar som 
ingår i 10 § 2 mom. i naturvårdslagen 
(1096/1996). 

De områden som föreslås ingå i national-
parken är i statens ägo och parkens areal är 
över tusen hektar. Området har betydelse 
som allmän natursevärdhet och med tanke på 
det allmänna intresset för naturen. Området 
uppfyller således också de särskilda förut-
sättningar för inrättande av en nationalpark 
som anges i 11 § i naturvårdslagen. 
 
1.3 Tidigare skyddsbeslut  

Största delen av området vid Södra Konne-
vesi ingår i det riksomfattande strandskydds-
programmet (Statsrådets principbeslut om 
strandskydd 20.12.1990). Nästan alla områ-
den ingår i nätverket Natura 2000. Konneve-
sis öar och strandområden ingår i Natura-
området Konnevesi-Kalaja-Niinivuori 
(FI0600032). Toussunlinna vid Hankavesi är 
ett separat Natura-område (FI0600061). I 
Enonniemi finns två områden som omfattas 
av skyddsprogrammet för gamla skogar: Ka-
lajanvuori och Kituvuori som staten förvär-
vat för skyddsändamål åren 1995–1996. På 
öarna Kypäri och Lammassalo finns lind-
grupper som fredats som naturminnesmär-
ken.  

Genom den föreslagna lagen förverkligas 
för de statsägda områdenas del det skydd 
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som motsvarar målen för skydd av ovan 
nämnda områden som ingår i nätverket Natu-
ra 2000 på det sätt som förutsätts i 68 § i na-
turvårdslagen. Genom den föreslagna lagen 
förstärks också de skyddsåtgärder som redan 
har vidtagits inom de ovan nämnda områdena 
som omfattas av skyddsprogrammet för gam-
la skogar och det område som omfattas av 
strandskyddsprogrammet. 
 
1.4 Planläggning av området 

 Områdesreserveringarna i Mellersta Fin-
lands och Norra Savolax landskapsplaner 
samt kommunernas generalplaner innehåller 
skyddsbeteckningar av olika grad för områ-
det eller utvecklingsmål som stöder att områ-
det skyddas som en nationalpark.  

Den del av Natura-området Konnevesi-
Kalaja-Niinivuori som inrättas som national-
park i enlighet med naturvårdslagen har i 
Mellersta Finlands landskapsplan med be-
teckningen SL angetts som område som 
skyddats eller avses att skyddas med stöd av 
naturvårdslagen. I Mellersta Finlands etapp-
landskapsplan 4 har det område som föreslås 
som nationalpark betecknats som område 
som ska utvecklas till nationalpark.  

I Norra Savolax landskapsplan hör området 
till en zon som sträcker sig till Rautalampi 
och Suonenjoki, inom vilken utvecklingen 
och markanvändningsplaneringen ska beakta 
områdets rekreationsmöjligheter samt en 
ekologiskt hållbar användning av nätverket 
av skyddsområden. Kommunerna har fått en 
skild planeringsrekommendation om att sam-
arbeta med andra aktörer över landskaps-
gränserna inom Södra Konnevesis rekrea-
tions- och turismzon för att främja hållbart 
nyttjande av området inom turism och re-
kreation. 

Skyddshelheten Södra Konnevesi har i 
Norra Savolax landskapsplan tilldelats olika 
grader av skydd under beteckningarna S1 och 
SL samt betecknats som jord- och skogs-
bruksdominerat område med särskilda miljö-
värden MY 1. I planen ingår också en be-
teckning för tysta områden (hil 1) som be-
skriver områdets speciella egenskap. 

I Konnevesi kommuns strandgeneralplan 
över Södra Konnevesi har de områden som 
staten reserverat för skyddsändamål beteck-

nats som naturskyddsområden (SL). En upp-
datering av Rautalampi kommuns strandge-
neralplan över Södra Konnevesi har påbör-
jats år 2012. I planens målsättningar nämns 
det påbörjade projektet Enonniemi national-
park. I delgeneralplanen för området kring 
Hankavesi och Kalajanjärvi har det område 
som föreslås höra till nationalparken beteck-
nats som naturskyddsområde (SL).    
 
2  Proposit ionens konsekvenser 

2.1 Ekonomiska konsekvenser 

Inrättandet av nationalparken föranleder 
staten vissa extra kostnader, men det beräk-
nas höja den regionalekonomiska totalin-
komsten i kommunerna i och med att turis-
men ökar. Att nationalparken presenteras 
som allmän natursevärdhet förutsätter en för-
bättring av guidnings-, utfärds- och annan 
serviceutrustning. Enligt Forststyrelsens be-
räkningar uppgår engångskostnaderna för in-
rättandet av Södra Konnevesi nationalpark 
till ca 130 000 euro. Kostnaderna i fråga 
kommer att betalas senare, även om man 
skyddar området på något annat sätt än ge-
nom att inrätta en nationalpark. De engångs-
kostnader som investeras i byggande av ut-
färds- och naturturismstrukturer samt i ut-
veckling av guidning uppgår till minst 300 
000 euro. De årliga kostnaderna för skötsel 
och användning av skyddsområdet uppgår till 
ca 40 000 euro. De merkostnader som berör 
statsfinanserna föreslås beaktas enligt beslu-
tet i regeringens ramförhandlingar när riks-
dagen besluter om statsbudgeten för år 2015.  

   De konsekvenser som inrättandet av na-
tionalparken medför för den regionala eko-
nomin har bedömts med hjälp av dokumenta-
tion från andra liknande nationalparker. Be-
sökarantalet på det område som föreslås bli 
nationalpark uppskattas nu till ca 6 000 be-
sök.  På basis av erfarenheter från andra mot-
svarande nationalparker kan antalet besökare 
förutsägas stiga i och med att området får na-
tionalparksstatus. Om antalet besök fördubb-
las blir den totala inverkan på ekonomin 150 
000–1 100 000  beroende på vilka tjänster 
som erbjuds besökarna och hur länge besö-
karna stannar på området. Inrättandet av na-
tionalparken stöder troligen också bland an-
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nat fritidsfisket i forsarna i Rautalampi-leden 
samt den turism och de publiktillställningar 
som hör samman med det. 
 
2.2 Konsekvenser för organisation och 

personal 

Förvaltningen av statens naturskyddsområ-
den är enligt naturvårdslagen huvudsakligen 
Forststyrelsens uppgift. Områdena i Södra 
Konnevesi nationalpark innehas och sköts 
redan från förut som en del av Forststyrel-
sens offentliga förvaltningsuppgifter. Lagför-
slaget har således inga organisatoriska kon-
sekvenser. 

Den planering av skötsel och användning 
som nationalparken kräver samt de åtgärder 
som är förknippade med förverkligandet av 
nationalparken bedöms på årsnivå motsvara 
en tilläggssatsning på ca 0,5 årsverken jäm-
fört med nuläget. 
 
2.3 Konsekvenser för miljön 

Den föreslagna Södra Konnevesi national-
park består till största delen av områden som 
förvärvats för skyddsändamål. Två linddung-
ar har genom beslut av länsstyrelsen i Kuo-
pio län skyddats som naturminnesmärken 
(länsstyrelsen i Kuopio läns beslut (nr 1381 
G) från år 1971 och beslut (nr 728 Rb) från 
år 1975). Nationalparken medför således inte 
i sig att betydande nya områden skyddas. In-
rättandet av nationalparken har ändå en vik-
tig betydelse när det gäller att ordna skyddet 
och användandet av samt att utveckla det 
mycket värdefulla skogs-, bergs- och insjö-
skärgårdsområdet i regionen. Tillsammans 
med förverkligande av andra skyddsområden 
och områden som ingår i skyddsprogram i 
närområdet samt lösningar gällande markan-
vändningsplanering kan nationalparken vid 
ökande belastning avsevärt bättre än för när-
varande väntas trygga de behov som hör 
samman med bevarandet av mångfalden. 

Genom inrättandet av nationalparken ska-
pas ramar för uppnåendet av de skyddsmål 
som uppställts såväl i de nationella skydds-
programmen och i nätverket Natura 2000 
som i planerna på olika nivåer. Vid sidan av 
bevarande av områden i naturtillstånd ska 
återställande och långsiktig vård av de miljö-

er som förändrats till följd av ekonomibruk 
få en viktig betydelse. Aktiva vårdåtgärder 
behövs också vid förbättrande av skyddsni-
vån för små kulturbiotoper. 
 
2.4 Andra samhälleliga konsekvenser 

Områdets läge mellan Kuopio och Jyväs-
kylä ekonomiområden medför en förbättring 
av möjligheterna till rekreation och utövande 
av naturintressen i regionen. Det bör ha en 
positiv effekt också på utvecklandet av verk-
samheten vid Konnevesi forskningsstation 
som hör till Jyväskylä universitet. Kommu-
nerna i området anser att inrättandet av en 
nationalpark är viktigt för marknadsföringen 
och utvecklingen av turismen. Genom inrät-
tandet av nationalparken kan man öka an-
vändingsgraden av den turism-, övernatt-
nings- och annan service som redan finns på 
området samt stöda att de arbetsplatser som 
finns bevaras. Företagsverksamhet som håll-
bart utnyttjar nationalparken kan också skapa 
nya arbetstillfällen. 

Inrättandet av nationalparken påverkar nu-
varande jaktpraxis. I och med inrättandet av 
nationalparken upphör jakten inom området. 
Det är dock möjligt att driva älg vid jakt. 
Inom området som föreslås bli nationalpark 
jagar ett tiotal jaktföreningar där ca 300 jäga-
re använder sin jakträtt. Ingen av jaktföre-
ningarna är dock helt beroende av statens 
områden för jakt. Statens mark utgör ca 40 % 
av jaktföreningen Nipurin Eräs älgområden. 
Nuvarande hyresavtal gäller tillsvidare.  

I dem har ändring av skyddsstatusen an-
getts som uppsägningsvillkor, så att det i för-
väg har varit möjligt att förbereda sig på kon-
sekvenserna av inrättandet av en national-
park. Nationalparken kan i egenskap av om-
råde där det drivs älg fortsättningsvis räknas 
till det område på vilket den årliga älgkvoten 
baseras. Jaktföreningarnas hyreskontrakt sägs 
upp och kan, om föreningarna så vill, i enlig-
het med naturvårdslagen förnyas som område 
där det drivs älg. 

I nationalparken ska 15 § i naturvårdslagen 
(1096/1996) tillämpas. I enlighet med den är 
det med Forststyrelsens tillstånd tillåtet att 
decimera antalet individer av en växt- eller 
djurart av främmande ursprung och även in-
divider av andra växt- och djurarter om de 
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har förökat sig alltför mycket samt att av-
lägsna individer av viltarter som får jagas 
med stöd av jaktlicens, om individen i fråga 
utanför skyddsområdet orsakar ett uppenbart 
hot mot människors säkerhet eller hot om be-
tydande ekonomisk skada på egendom. 

Om det uppstår ett behov av att avlägsna 
djur i enlighet med de skäl som anges i na-
turvårdslagen kan Forststyrelsen bevilja jakt-
föreningarna tillstånd till detta. 
 
 
3  Beredning av proposit ionen 

3.1 Tidigare utredningar, förslag och 
initiativ  

Statsrådet fattade år 1990 ett principbeslut 
om strandskyddsprogrammet. 98 sjöområden 
inkluderades, av vilka ett var Konnevesi. Må-
let för principbeslutet var att bevara de strän-
der som hörde till programmet obebyggda 
och att på stränderna inrätta skyddsområden i 
enlighet med naturvårdslagen. Konnevesis 
stränder har sedan dess skyddats både genom 
att staten förvärvat områden för att senare 
bilda skyddsområden och genom att skydds-
områden grundats på privatägd mark på mar-
kägarens ansökan.  

Statsrådet fattade år 1998 ett beslut om 
Finlands förslag till nätverket Natura 2000, 
vilket Europeiska unionens kommission god-
kände år 2005. I den nationalpark som före-
slås ingår Natura 2000-områdena Konnevesi-
Kalaja-Niinivuori och Toussunlinna.  

Sedermera har man i området genomfört 
kartläggningar av naturen och gjort upp en 
skötsel- och nyttjandeplan för utvecklandet 
av området.   

År 2012 lämnades 19 initiativ till national-
parker in till miljöministeriet, av vilka ett var 
initiativet till inrättande av en nationalpark i 
området Enonniemi och Södra Konnevesi. 
Initiativtagare var bl.a. Rautalampi och Kon-
nevesi kommuner, Mellersta Finlands och 
Norra Savolax förbund samt Sisä-Savon lu-
onnonystävät ry. Miljöministeriet gjorde ut-
gående från utvecklingsbehovet för nätet av 
nationalparker ett omfattande utredningsar-
bete på naturvetenskapliga grunder, på basis 
av vilket fyra nationalparker gick till fortsatt 
beredning. Forststyrelsen gjorde år 2013 på 

beställning av miljöministeriet tilläggsutred-
ningar om förutsättningarna för inrättande av 
dessa fyra nationalparker. Forststyrelsens ut-
redning om förutsättningarna för inrättande 
av Södra Konnevesi nationalpark (MH 
3473/2013/06.02.03) blev klar 5.12.2013. I 
utlåtandena om utredningen har man i stor 
utsträckning understött inrättandet av natio-
nalparken. 

Mellersta Finlands förbund har benämnt 
utvecklandet av områden vid Södra Konne-
vesi som ett av spetsprojekten gällande mil-
jön år 2014. I genomförandeplanen för Norra 
Savolax landskapsprogram för åren 2013–
2014 å sin sida har inrättandet av Södra Kon-
nevesi nationalpark benämnts som en av de 
centrala frågorna för landskapets intressebe-
vakning. 

Propositionen har beretts vid miljöministe-
riet så att Forststyrelsens ovan nämnda ut-
redning har beaktats vid beredningen. Mini-
steriet har haft tillgång även till yttrandena 
om utredningen. Propositionen grundar sig 
på de statsägda områden som förvärvats för 
skyddsändamål vid den södra delen av Kon-
nevesi. 

 Propositionen har sänts på remiss till fi-
nansministeriet, arbets- och näringsministeri-
et, jord- och skogsbruksministeriet, Forststy-
relsen, Museiverket, Geologiska forsknings-
centralen, Närings-, trafik- och miljöcentra-
lerna i Mellersta Finland och Norra Savolax, 
Norra Savolax och Mellersta Finlands för-
bund, Konnevesi och Rautalampi kommuner, 
Konnevesi forskningsstation som hör till Jy-
väskylä universitet, Centralförbundet för 
lant- och skogsbruksproducenter MTK, ut-
vecklingsprojektet för Södra Konnevesis mil-
jö, föreningen för turismföretagare i Rauta-
lampi, Törmälän loma- ja kurssikeskus Oy, 
Suomen Latu ry, Finlands naturskyddsför-
bund rf, Finlands WWF och lokala natur-
skyddsorganisationer, Rautalampis och Kon-
nevesis jaktvårdsföreningar, lokala viltcen-
traler samt de jaktföreningar som verkar på 
området. 

 Merparten av remissinstanserna stöder in-
rättandet av nationalparken i enlighet med 
utkastet till regeringsproposition. Ingen mot-
sätter sig inrättandet av parken. Jord- och 
skogsbruksministeriet, arbets- och närings-
ministeriet och finansministeriet har inget att 
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anmärka på i propositionsutkastet. Finansmi-
nisteriet konstaterar ändå att behoven av till-
äggsresurser ska behandlas som normalt vid 
budgetbehandlingen och att de nya uppgif-
terna bör skötas så att i första hand förvalt-
ningsområdets eller myndighetens uppgifter 
prioriteras. Norra Savolax förbund, Närings-, 
trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax 
samt Rautalampi kommun föreslår att natio-
nalparken namnges så att namnet på de båda 
kommuner i vilka parken ligger syns i par-
kens namn. Centralförbundet för lant- och 
skogsbruksproducenter MTK, Konneveden 
Eräpojat r.y., Skogsägarförbund Insjöfinland 
rf samt lokala jaktvårdsföreningar och jaktfö-
reningar föreslår att jakt på området ska tillå-
tas utan begränsningar. Siikakoski-Putero 
delägarlag understryker att fiskets behov och 
vattenområdenas ägares rättigheter bör tryg-
gas när nationalparken inrättas. Skogsägar-
förbund Insjöfinland rf konstaterar att inrät-
tandet av nationalparken inte får påverka 
verksamheten utanför nationalparken. Man 
hoppas att skötsel- och nyttjandeplanen som 
ska göras upp för området görs i samarbete 
med lokala intressentgrupper.  

Med anledning av utlåtandena har en över-
gångsbestämmelse om avtal om jaktarrende 
lagts till i 4 § i lagförslaget. Nationalparkens 
namn har bibehållits eftersom det följer de 
allmänna principerna för namngivning och 
ger en riktig bild av både parkens karaktär 
och dess läge vid sjön Konnevesi. 
 
3.2 Åtgärder efter inrättandet av natio-

nalparken 

Efter inrättandet av nationalparken ska 
Forststyrelsen ansöka om förrättning hos 
Lantmäteriverket, genom vilken det område 
som parken omfattar bildas till en skyddsom-
rådesfastighet som införs i fastighetsregistret. 
Därefter ska nationalparkens gränser märkas 
ut i terrängen så som naturvårdslagen kräver. 
Forststyrelsen ska i enlighet med 19 § i na-
turvårdslagen göra upp en skötsel- och nytt-
jandeplan för området, vilken fastställs av 
miljöministeriet. Utgående från skötsel- och 
nyttjandeplanen utfärdar Forststyrelsen en 
ordningsstadga för skyddsområdet.     

 
 
 

DETALJMOTIVERING 

 
1  Lagförslag 

1 §. Inrättandet av nationalparken. I denna 
paragraf föreskrivs om inrättandet av Södra 
Konnevesi nationalpark enligt 11 § i natur-
vårdslagen och om det syfte för vilket parken 
inrättas. Bestämmelsen i paragrafen är sed-
vanlig och motsvarar till sin struktur och sitt 
innehåll motsvarande bestämmelser om inrät-
tande av andra nationalparker i Södra Fin-
land. 

2 §. Läge och gränser. I denna paragraf fö-
reskrivs att nationalparken inrättas på vissa 
statsägda områden i Konnevesi och Rauta-
lampi kommuner. Gränserna för nationalpar-
ken har märkts ut på den karta som är bilaga 
till propositionen.  

3 §. Fridlysningsbestämmelser. I paragra-
fen hänvisas det till naturvårdslagen vars 
fridlysningsbestämmelser för nationalparker, 

jämte undantag, ska tillämpas som sådana i 
Södra Konnevesi nationalpark. I 13 § i den 
lagen finns bestämmelser om att verksamhet 
som förändrar parkens naturtillstånd är för-
bjuden, i 14 § om allmänna undantag från 
fridlysningen och i 15 § om tillståndskrävan-
de undantag från ovannämnda förbud. Punk-
terna om bedrivande av renskötsel och säker-
hetsanordningar för sjöfarten i 14 och 15 § i 
naturvårdslagen ska inte tillämpas. 

I enlighet med de bestämmelser om jakt 
som tillämpas på nationalparker kommer det 
även i Södra Konnevesi nationalpark att, med 
tillstånd av den myndighet som svarar för 
förvaltningen av området, vara möjligt att 
driva älg i samband med jakt, reglera bestån-
den av djurarter av främmande ursprung samt 
avlägsna sådana individer av viltarter som får 
jagas med stöd av jaktlicens som utanför 
parken orsakar skada eller fara.  



 RP 37/2014 rd  
  

 

7 

4 §. Ikraftträdande. I paragrafens 1 mom. 
ingår en sedvanlig ikraftträdandebestämmel-
se. 

Det är nödvändigt att föreskriva om en 
övergångsperiod för upphörande av avtal om 
jaktarrende så att det finns tillräckligt med tid 
att säga upp arrendeavtalen och teckna even-
tuella nya avtal. I paragrafens 2 mom. ingår 
därför en bestämmelse enligt vilken jakt, som 
bedrivs i enlighet med sådana avtal om jakt-
arrende som är i kraft när lagen träder i kraft, 

trots fridlysningsbestämmelserna kan fortsät-
ta till och med 31.1.2015. 

 
2  Ikraftträdande 

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 Södra Konnevesi nationalpark 

 
 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 

Inrättandet av nationalparken 

För att skydda och vårda organismerna i 
strand- och insjöskärgårdsmiljön, berggrun-
den och vattendragslandskapet vid Konneve-
si i Rautalampi-leden samt för allmän rekrea-
tion och friluftsliv och miljöforskning inrät-
tas Södra Konnevesi nationalpark som är en 
sådan nationalpark som avses i naturvårdsla-
gen (1096/1996). 
 

2 § 

Läge och gränser 

Södra Konnevesi nationalpark omfattar 
cirka 1 544 hektar statsägda markområden i 
kommunerna Konnevesi och Rautalampi. 
Gränserna för området har märkts ut med en 

röd linje på den karta som är bilaga till denna 
lag. 

3 § 

Fridlysningsbestämmelser 

Bestämmelser om verksamhet som är för-
bjuden i nationalparken finns i 13 § i natur-
vårdslagen och bestämmelser om undantag 
från fridlysningsbestämmelserna i 14 och 15 
§ i den lagen. 
 

4 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den   20 .  
Jakt som bedrivs i enlighet med sådana av-

tal om jaktarrende som är i kraft när lagen 
träder i kraft kan trots 3 § fortsätta till och 
med den 31 januari 2015.  

 
————— 

 
 

Helsingfors den 10 april 2014 

 
 

Statsminister 

JYRKI KATAINEN 

 
 

Miljöminister Ville Niinistö  
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Bilaga 
Andra bilagor 
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