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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av 8 a och 88 § i lagen om fiske, 8 § i 
jaktlagen och 2 § i renskötsellagen 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås det att lagen 

om fiske, jaktlagen och renskötsellagen änd-
ras så att hänvisningarna till länen enligt den 
upphävda länsstyrelselagen stryks.  

Lagen om fiske ändras så att den avgiftsbe-
lagda rätten till handredskapsfiske ska gälla i 
s.k. fiskelän i stället för i de tidigare länen. 
Förslaget innebär inte någon förändring i 
handredskapsfiskerättens innehåll eller om-
fattning. 

Jaktlagen föreslås bli ändrad så att den 
jakträtt som beviljats på områden som tillhör 

staten till invånarna i de kommuner som har 
hört till Lapplands län kvarstår oförändrad 
trots att länen har avskaffats. 

Renskötsellagen ändras så att man i defini-
tionen av renskötselområdet beaktar de för-
ändringar som skett i regionindelningen inom 
statens regionförvaltning och i kommunin-
delningen. Förslaget innebär inte någon för-
ändring av renskötselområdets geografiska 
gränser. 

Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 
2015. 

 
————— 
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MOTIVERING 

 
1  Nuläge och föres lagna ändringar 

Länsstyrelselagen (22/1997) upphävdes 
genom lagen om införande av lagstiftningen 
om statens regionförvaltningsreform 
(903/2009). I 14 § i införandelagen finns det 
övergångsbestämmelser om följderna av re-
gionindelningen. Enligt övergångsbestäm-
melsen kan fastställandet av den regionala 
utsträckningen av en viss rättighet eller grun-
derna för en skyldighet ske enligt den gamla 
länsindelningen i fem år från lagens ikraft-
trädande. Övergångstiden på fem år upphör 
vid utgången av 2014, och därför måste den 
lagstiftning som är kopplad till länsindel-
ningen uppdateras. 

I lagen om fiske (286/1982) finns bestäm-
melser om fiskerätten, nyttjandet och vården 
av fiskresurserna samt delvis också om fiske-
riförvaltningen. Bestämmelser om rätten till 
handredskapsfiske finns i 8 i lagen om fiske, 
medan bestämmelser om avgifter för den 
finns i 88 § 2 mom. Var och en som bedriver 
handredskapsfiske enligt 8 § 1 mom. ska år-
ligen betala en spöfiskeavgift till staten inom 
varje län där personen bedriver handred-
skapsfiske. Spöfiskeavgiften är 31 euro per 
kalenderår eller sju euro för varje fiskeperiod 
om högst sju dygn. Spöfiskeavgift tas dock 
inte ut hos den som inte fyllt 18 år eller den 
som fyllt 65 år, inte heller för handredskaps-
fiske som bedrivs inom ett allmänt vattenom-
råde.  

Den avgiftsbelagda handredskapsfiskerät-
tens regionala utsträckning är alltså kopplad 
till den gamla länsindelningen. Eftersom den 
föreslagna nya lagen om fiske inte hinner 
träda i kraft vid ingången av 2015, är det 
nödvändigt att ändra 88 § 2 mom. i den gäl-
lande lagen om fiske. I paragrafen föreslås en 
ändring som innebär att den avgiftsbelagda 
handredskapsfiskerättens regionala utsträck-
ning kommer att fastställas på basis av s.k. 
fiskelän.  

Till paragrafen fogas ett nytt 3 mom. där 
fiskelänen fastställs. Enligt förslaget ska fis-
kelänen bildas av de landskap som avses i la-
gen om landskapsindelning (1157/1997) och 

som statsrådet fattade beslut om den 22 ok-
tober 2009 (799/2009). Enligt 3 mom. är det 
möjligt att får rätt till handredskapsfiske i 
Södra Finlands, Västra Finlands, Östra Fin-
lands, Uleåborgs och Lapplands fiskelän. 
Fiskelänen bildas av samma landskap som 
enligt den tidigare länsindelningen har hört 
till länet i fråga. Till följd av tillägget blir pa-
ragrafens 3 mom. 4 mom. 

Det är också nödvändigt att ändra 8 a § 
4 mom. i lagen om fiske så att hänvisningen 
till länen ändras till en hänvisning till fiske-
länen. 

I 8 § i jaktlagen (615/1993) bestäms det att 
var och en som har hemort i en kommun som 
hör till Lapplands län eller hemort i Kajana, 
Hyrynsalmi, Kuhmo, Kuusamo, Paltamo, 
Pudasjärvi, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, 
Suomussalmi, Taivalkoski, Vaala eller Vuo-
lijoki kommun har rätt att i sin hemkommun 
jaga på områden som tillhör staten. Fri 
jakträtt för invånarna i Norra Finland är en 
rättighet med gamla anor. Med tanke på till-
synen över jakten har hemkommunen an-
tecknats på jaktkortet. 

När giltighetstiden för övergångsbestäm-
melsen om län löper ut leder det till en oför-
utsebar rättsförlust för invånarna i kommu-
nerna i Lapplands län. Paragrafens ordalydel-
se föreslås bli ändrad så att Lapplands län er-
sätts med landskapet Lappland och de kom-
muner som förtecknas i den gällande para-
grafen ersätts med landskapet Kajanaland till 
den del de hör till detta landskap. Enligt för-
slaget ändras dessutom den något ålderdom-
liga termen hemort genom en hänvisning till 
det tidsenliga begreppet hemkommun enligt 
2 § i lagen om hemkommun (201/1994). 

I renskötsellagen (848/1990) finns be-
stämmelser om rätten att äga renar och ha re-
nar på bete oberoende av markens ägar- och 
besittningsförhållanden samt om vissa andra 
rättigheter i anslutning till renskötseln. Lagen 
gäller också renskötselförvaltningen, maxi-
miantalet renar, införande i renlängden och 
märkning samt förebyggande, värdering och 
ersättning av skador som orsakas av renar. 
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I 2 § 1 mom. i renskötsellagen fastställs 
renskötselområdet, dvs. det område på basis 
av vilket rätten att bedriva renshushållning 
fastställs. Enligt bestämmelsens gällande or-
dalydelse omfattar renskötselområdet Lapp-
lands län, med undantag av städerna Kemi 
och Torneå samt Keminmaa kommun, och av 
Uleåborgs län Hyrynsalmi, Kuivaniemi, 
Kuusamo, Pudasjärvi, Suomussalmi, Taival-
koski och Yli-Ii kommuner samt de områden 
av Puolanka, Utajärvi och Ylikiiminki kom-
muner som ligger norr om Kiminge älv och 
landsvägen Puolanka-Hyrynsalmi. 

Renskötselområdet har delats in i områden 
för olika renbeteslag. Enligt lagens 6 § fast-
ställs gränserna för renbeteslagens verksam-
hetsområden av Regionförvaltningsverket i 
Lappland. Även tillsynen över att renskötsel-
lagen och bestämmelser som utfärdats med 
stöd av den blir iakttagna har enligt lagens 
52 § koncentrerats till Regionförvaltnings-
verket i Lappland, trots att en del av rensköt-
selområdet finns inom verksamhetsområdet 
för Regionförvaltningsverket i Norra Fin-
land. 

När den fem år långa övergångstiden för 
ändringarna i regionindelningen i anslutning 
till statens regionförvaltning löper ut är det 
nödvändigt att stryka hänvisningarna till den 
tidigare länsindelningen i 2 § 1 mom. i ren-
skötsellagen. Dessutom är det nödvändigt att 
uppdatera bestämmelsen till följd av de änd-
ringar som skett i kommunindelningen. 

Det föreslås att det i bestämmelsen görs en 
ändring av teknisk natur som innebär att det i 
bestämmelsen hänvisas till landskapsindel-
ningen i stället för till länsindelningen. Ren-
skötselområdet ska omfatta området för land-
skapet Lappland, med undantag av Kemi, 
Keminmaa och Torneå, samt de delar av 
landskapen Norra Österbotten och Kajanal-
and som särskilt anges i bestämmelsen. På 
samma sätt som i den gällande paragrafen 
fastställs området delvis på basis av kom-
munindelningen och delvis på andra grunder. 

I bestämmelsen beaktas de förändringar som 
skett i kommunindelningen, dvs. samman-
slagningen av Yli-Ii och Ylikiiminki med 
Uleåborg och sammanslagningen av Kuiva-
niemi med Ii samt de förändringar som skett i 
Finlands vägklassificering. 

Dessutom bereder man sig på eventuella 
framtida förändringar i kommunindelningen 
genom att fastställa områden med så kallad 
fri jakträtt och renskötselområdet enligt de 
kommungränser som gäller den 31 december 
2014. Dessa gränser är lätta att kontrollera 
och därför blir något problem att tillämpa be-
stämmelsen i framtiden. 
 
 
2  Proposi t ionens konsekvenser 

De ändringar som föreslås i lagen om fiske 
har inte några ekonomiska konsekvenser el-
ler konsekvenser för handredskapsfiskerät-
tens innehåll eller omfattning. 

Ändringen av 8 § i jaktlagen medför inga 
ändringar i jämförelse med nuläget. 

Den ändring som föreslås i renskötsellagen 
har inte några ekonomiska konsekvenser el-
ler konsekvenser för myndigheternas uppgif-
ter eller aktörernas ställning. 
 
3  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid jord- och 
skogsbruksministeriet. På grund av att tids-
planen är brådskande och att de föreslagna 
ändringarna är av teknisk natur har utlåtan-
den inte begärts. 
 
4  Ikraft trädande 

Lagarna föreslås träda i kraft vid ingången 
av 2015. 
 
 

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

 
————— 
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Lagförslag 

 

1. 
 

Lag 
om ändring av 8 a och 88 § i lagen om fiske 

 
 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om fiske (286/1982) 8 a § 4 mom. och 88 § 2 mom., sådana de lyder, 8 a § 4 

mom. i lag 293/2012 och 88 § 2 mom. i lag 899/2013, samt 
fogas till 88 §, sådan den lyder i lagarna 1001/2001 och 899/2013, ett nytt 3 mom., varvid 

det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:  
 

8 a § 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Efter att ha fått det tillstånd som avses i 
1 mom. ska företagaren inom fisketurismen 
kalenderårsvis till staten betala en spöfiske-
avgift på 100 euro för varje sådant i 88 § 3 
mom. angivet fiskelän där företagaren anord-
nar tillställningar inom fisketurismen. 
 

88 § 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Var och en som bedriver handredskapsfiske 
enligt 8 § 1 mom. ska årligen betala en spö-
fiskeavgift till staten. Avgiften är 31 euro per 
kalenderår eller sju euro för en fiskeperiod 
om sju dygn inom varje i 3 mom. angivet fis-
kelän där en person bedriver handredskaps-
fiske. Spöfiskeavgift tas dock inte ut hos den 
som inte fyllt 18 år eller den som fyllt 65 år 
och inte heller för handredskapsfiske som 
bedrivs inom ett allmänt vattenområde.  

Fiskelänen är följande:  
1) Södra Finlands fiskelän, som omfattar 

landskapen Nyland, Egentliga Tavastland, 
Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och 
Södra Karelen,  

2) Västra Finlands fiskelän, som omfattar 
landskapen Egentliga Finland, Satakunta, 
Birkaland, Mellersta Finland, Södra Öster-
botten, Mellersta Österbotten och Österbot-
ten,  

3) Östra Finlands fiskelän, som omfattar 
landskapen Södra Savolax, Norra Savolax 
och Norra Karelen,  

4) Uleåborgs fiskelän, som omfattar land-
skapen Norra Österbotten och Kajanaland, 

5) Lapplands fiskelän, som omfattar land-
skapet Lappland. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den       20  . 

 
————— 
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2. 
 

Lag 
om ändring av 8 § i jaktlagen 

 
 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i jaktlagen (615/1993) 8 § som följer: 

 
8 § 

Kommunmedlemmarnas jakträtt på statens 
områden 

Var och en som har sin hemkommun enligt 
2 § i lagen om hemkommun (201/1994) i en 
kommun som hör till landskapet Lappland el-

ler landskapet Kajanaland eller i Kuusamo, 
Pudasjärvi eller Taivalkoski kommun, enligt 
den indelning som gällde den 31 december 
2014, har rätt att i sin hemkommun jaga på 
områden som tillhör staten.  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

 
————— 
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3. 

Lag 
om ändring av 2 § i renskötsellagen 

 
 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i renskötsellagen (848/1990) 2 § 1 mom. som följer: 

 
2 § 

Renskötselområdet 

Renskötselområdet omfattar landskapet 
Lappland, med undantag av Kemi, Kemin-
maa och Torneå, samt av landskapen Norra 
Österbotten och Kajanaland omfattar ren-
skötselområdet Kuusamo, Taivalkoski, Puda-
sjärvi, Suomussalmi och Hyrynsalmi, av 
Uleåborg det område som utgörs av före det-
ta Yli-Ii kommun och det område av före det-

ta Ylikiiminki kommun som ligger norr om 
Kiminge älv, av Ii det område som utgörs av 
före detta Kuivaniemi kommun och av Puo-
lanka och Utajärvi de områden som ligger 
norr om Kiminge älv och den regionala vä-
gen 891 (Hyrynsalmi-Puolanka), sådana des-
sa områden var den 31 december 2014.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den      20  . 
 

————— 
 

Helsingfors den 16 oktober 2014 

 
Statsministerns ställföreträdare, finansminister 

ANTTI RINNE 

 
 
 
 

Jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo 
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Bilagor 
Parallelltext 

1. 

Lag 
om ändring av 8 a och 88 § i lagen om fiske 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om fiske (286/1982) 8 a § 4 mom. och 88 § 2 mom., sådana de lyder, 8 a § 4 

mom. i lag 293/2012 och 88 § 2 mom. i lag 899/2013, samt 
fogas till 88 §, sådan den lyder i lagarna 1001/2001 och 899/2013, ett nytt 3 mom., varvid 

det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

8 a § 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Efter att ha fått det tillstånd som avses i 
1 mom. ska företagaren inom fisketurismen 
kalenderårsvis till staten betala en spöfiske-
avgift på 100 euro inom varje sådant län som 
avses i 88 § 2 mom. och där företagaren an-
ordnar tillställningar inom fisketurismen. 

8 a § 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Efter att ha fått det tillstånd som avses i 
1 mom. ska företagaren inom fisketurismen 
kalenderårsvis till staten betala en spöfiske-
avgift på 100 euro för varje sådant i 88 § 3 
mom. angivet fiskelän där företagaren anord-
nar tillställningar inom fisketurismen. 
 

 
88 § 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Var och en som bedriver handredskapsfiske 
enligt 8 § 1 mom. ska årligen betala en spö-
fiskeavgift till staten. Avgiften är 31 euro per 
kalenderår eller sju euro för en fiskeperiod 
om sju dygn inom varje län där en person be-
driver nämnda handredskapsfiske. Spöfiske-
avgift tas dock inte ut hos den som inte fyllt 
18 år eller den som fyllt 65 år, inte heller för 
handredskapsfiske som bedrivs inom ett all-
mänt vattenområde. 

88 § 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Var och en som bedriver handredskapsfiske 
enligt 8 § 1 mom. ska årligen betala en spö-
fiskeavgift till staten. Avgiften är 31 euro per 
kalenderår eller sju euro för en fiskeperiod 
om sju dygn inom varje i 3 mom. angivet fis-
kelän där en person bedriver handredskaps-
fiske. Spöfiskeavgift tas dock inte ut hos den 
som inte fyllt 18 år eller den som fyllt 65 år 
och inte heller för handredskapsfiske som 
bedrivs inom ett allmänt vattenområde.  
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 Fiskelänen är följande:  

1) Södra Finlands fiskelän, som omfattar 
landskapen Nyland, Egentliga Tavastland, 
Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och 
Södra Karelen,  

2) Västra Finlands fiskelän, som omfattar 
landskapen Egentliga Finland, Satakunta, 
Birkaland, Mellersta Finland, Södra Öster-
botten, Mellersta Österbotten och Österbot-
ten,  

3) Östra Finlands fiskelän, som omfattar 
landskapen Södra Savolax, Norra Savolax 
och Norra Karelen,  

4) Uleåborgs fiskelän, som omfattar land-
skapen Norra Österbotten och Kajanaland, 

5) Lapplands fiskelän, som omfattar land-
skapet Lappland. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

 
  

——— 
Denna lag träder i kraft den      20  . 
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2. 
 

Lag 
om ändring av 8 § i jaktlagen 

 
 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i jaktlagen (615/1993) 8 § som följer: 
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

8 § 

Kommunmedlemmarnas jakträtt på statens 
områden 

Var och en som har hemort i en kommun 
som hör till Lapplands län eller hemort i Ka-
jana, Hyrynsalmi, Kuhmo, Kuusamo, Palta-
mo, Pudasjärvi, Puolanka, Ristijärvi, Sotka-
mo, Suomussalmi, Taivalkoski, Vaala eller 
Vuolijoki kommun har rätt att i sin hemkom-
mun jaga på områden som tillhör staten. 

8 § 

Kommunmedlemmarnas jakträtt på statens 
områden 

Var och en som har sin hemkommun enligt 
2 § i lagen om hemkommun (201/1994) i en 
kommun som hör till landskapet Lappland el-
ler landskapet Kajanaland eller i Kuusamo, 
Pudasjärvi eller Taivalkoski kommun, enligt 
den indelning som gällde den 31 december 
2014, har rätt att i sin hemkommun jaga på 
områden som tillhör staten.  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 
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3. 

Lag 
om ändring av 2 § i renskötsellagen 

 
 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i renskötsellagen (848/1990) 2 § 1 mom. som följer: 

 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 § 

Renskötselområdet 

Renskötselområdet omfattar Lapplands län, 
med undantag av städerna Kemi och Torneå 
samt Keminmaa kommun, och av Uleåborgs 
län Hyrynsalmi, Kuivaniemi, Kuusamo, Pu-
dasjärvi, Suomussalmi, Taivalkoski och Yli-Ii 
kommuner samt de områden av Puolanka, 
Utajärvi och Ylikiiminki kommuner som lig-
ger norr om Kiminge älv och landsvägen 
Puolanka-Hyrynsalmi. 

2 § 

Renskötselområdet 

Renskötselområdet omfattar landskapet 
Lappland, med undantag av Kemi, Kemin-
maa och Torneå, samt av landskapen Norra 
Österbotten och Kajanaland omfattar ren-
skötselområdet Kuusamo, Taivalkoski, Puda-
sjärvi, Suomussalmi och Hyrynsalmi, av 
Uleåborg det område som utgörs av före det-
ta Yli-Ii kommun och det område av före det-
ta Ylikiiminki kommun som ligger norr om 
Kiminge älv, av Ii det område som utgörs av 
före detta Kuivaniemi kommun och av Puo-
lanka och Utajärvi de områden som ligger 
norr om Kiminge älv och den regionala vä-
gen 891 (Hyrynsalmi-Puolanka), sådana des-
sa områden var den 31 december 2014. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den      20  . 
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