
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 och 10 § i lagen 
om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstift-
ningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmel-
ser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vatten-
drag ändras. Enligt propositionen ändras bestämmelserna om den avgift som tas ut för utfö-
rande av serviceproducentens uppgifter i samband med försäljningen av tillstånd för fiske och 
om de uppgifter som ska lämnas till registerföraren för fångstregistret. Dessutom kan turistfis-
ketillstånd beviljas personer under 18 år mycket förmånligt eller avgiftsfritt. 

Propositionen syftar till att förenhetliga beloppet för utförande av uppgifter i samband med 
försäljning av fisketillstånd och att främja tillförlitlig insamling av fångstuppgifter. Ändring-
arna i prissättningen för fisketillstånd syftar till en mer flexibel prissättning av tillstånd som 
beviljas till barn.

Lagen avses träda i kraft den 1 april 2018.

—————
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MOTIVERING

1 Nuläge

I artikel 10 i avtalet mellan Finland och Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (FördrS 41–
42/2017, nedan kallat Tana fiskeavtal) förutsätts det att den som vill fiska på gränsälvssträck-
ningen ska lösa fisketillstånd innan fisket inleds. Organiseringen av fisketillståndsförsäljning-
en lämnas i avtalet till parterna för nationellt beslut. De bestämmelser i Tana fiskeavtal som 
hör till området för lagstiftningen har satts i kraft genom lagen om sättande i kraft och till-
lämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om 
fisket i Tana älvs vattendrag (176/2017, nedan kallad ikraftträdandelagen för Tana fiskeavtal).

I Finland har försäljningen av fisketillstånd organiserats så att Närings-, trafik- och miljöcen-
tralen i Lappland (NTM-centralen) svarar för ordnandet av försäljningen av fisketillstånd, men 
med stöd av 8 § i ikraftträdandelagen för Tana fiskeavtal kan skötseln av försäljningen av till-
stånd för fiske överföras på en privat serviceproducent eller ett sådant delägarlag för ett sam-
fällt vattenområde som är innehavare av fiskerätt (serviceproducent). I samband med att till-
ståndet skrivs ut på tillståndskontoret ska serviceproducenten kontrollera att fiskeredskapens 
renhet uppfyller kraven för Tana älvs vattendrag. Fiskeredskapens renhet är ytterst viktig för 
att man också framöver ska kunna förhindra att den ödesdigra parasiten Gyrodactylus salaris
sprider sig till Tana älvs vattendrag. Enligt 8 § i ikraftträdandelagen för Tana fiskeavtal får 
serviceproducenten för tillståndsförsäljningsuppgiften ta ut en skälig avgift som ska betalas av 
tillståndsköparen och som kan uppgå till högst fem procent av tillståndets pris. Det har i prak-
tiken visat sig att avgiften som tas ut för tillståndsförsäljningsuppgiften inte i alla lägen har 
stått i rätt proportion till den arbetsmängd som uppgiften medför.

Enligt artikel 13 i Tana fiskeavtal är alla som fiskar i Tana älv skyldiga att rapportera uppgif-
ter om fiske och fångster i enlighet med bestämmelserna i fiskestadgan. I 30 § i fiskestadgan 
för Tana älvs vattendrag som utgör bilaga 2 till Tana fiskeavtal finns det närmare bestämmel-
ser om vilka upplysningar som ska rapporteras till fångstregistret. För uppfyllande av skyldig-
heten att rapportera fångst föreskrivs det i 8 § 5 mom. i ikraftträdandelagen för Tana fiskeavtal 
att den som svarar för tillståndsförsäljningen samt varje serviceproducent är skyldig att ordna 
åtkomst för fiskaren till det elektroniska fångstregistret. Samma skyldighet åligger även andra 
som upplåter fisketillstånd inom den laxförande delen av Tana älvs sidovattendrag som avses i 
artikel 2.2 i Tana fiskeavtal. Systemet för tillståndsförsäljning för Tana älvs huvudfåra ingår i 
samma datasystem till vilket fångstuppgifterna rapporteras. Följaktligen kan man med hjälp av 
systemet hänföra tillstånds- och fångstuppgifterna så att det går att kontrollera att alla till-
ståndsköpare har anmält sin fångst.

Tillståndsförsäljningen för Tana älvs sidovattendrag sker dock på annat sätt än för huvudfåran. 
Det finns flera aktörer som säljer tillstånd för Tana älvs sidovattendrag. Merparten av tillstån-
den säljs manuellt och inte via det elektroniska systemet och dessutom beviljas det med stöd 
av 12 § i lagen om fiske (379/2015) många fisketillstånd av delägare i delägarlag. Detta har 
lett till en situation där alla köpare och säljare av tillstånd inte är kända och inte heller omfat-
tas av det elektroniska tillståndsförsäljningssystemet. Följaktligen kan man inte heller att för-
säkra sig om att alla tillståndsköpare har fullgjort sin fångstrapporteringsskyldighet. Denna 
praxis har visat sig problematisk med tanke på fångstuppgifternas riktighet och aktualitet samt 
på insamlingen av uppgifterna.

Gränsälvssträckningen har med stöd av bestämmelserna i artikel 9 i Tana fiskeavtalet indelats 
i gemensamma fiskezoner för att organisera fisketurism som arrangeras som fiske från båt. 
Det största tillåtna antalet fisketillstånd och prisen på fisketillstånden är bundna till fiskezo-
nerna och kan variera från zon till zon och under fiskesäsongen. Enligt artikel 10 i Tana fiske-
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avtalet anges det maximala antalet fisketillstånd för fisketurism i fiskestadgan och antalet för-
delas lika mellan Finland och Norge. Det maximala antalet tillstånd anges i 5 § i fiskestadgan 
för Tana älvs vattendrag. 

I artikel 10.4 i Tana fiskeavtal föreskrivs det att vardera parten fastställer priset på fisketill-
stånd i enlighet med den nationella lagstiftningen efter att ha hört den andra parten. Eftersom 
81 § 2 mom. i grundlagen förutsätter att bestämmelser om avgifter samt de allmänna grunder-
na för storleken av avgifter för de statliga myndigheternas tjänsteåtgärder, tjänster och övriga 
verksamhet utfärdas genom lag har det varit nödvändigt att föreskriva om prissättningen för 
fisketillstånden i ikraftträdandelagen för Tana fiskeavtal. Enligt 10 § 2 mom. i ikraftträdande-
lagen för Tana fiskeavtal baserar sig priset för fisketillstånd enligt 4 § 3 och 4 punkten i fiske-
stadgan på gängse pris, där marknadsläget för fisketillstånd av motsvarande slag beaktas när 
priset bestäms. Priset får bestämmas så att det varierar beroende på tillståndszonen, tillstånds-
typen och tidpunkten. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet bestäms priset 
närmare inom ramen för de i paragrafen angivna variationsintervallen. Med hjälp av variat-
ionsintervallet kan ett sådant gängse pris för tillstånden bestämmas där marknadsläget för fis-
ketillstånd av motsvarande slag kan beaktas. 

Tillståndspriserna för fiskesäsongen 2017 reglerades i jord- och skogsbruksministeriets för-
ordning (243/2017) utifrån förslag från lokala delägarlag och andra fiskerättsägare samt från
Sametinget. Priserna har fastställts per vecka och område. Variationsintervallet för tillstånd för 
fiske från båt var 50–80 euro per fiskedygn och för tillståndet för fiske från strand 35–60 euro 
per fiskedygn. Av personer under 18 år togs det dessutom ut en avgift enligt den nedre grän-
sen av intervallet, för tillstånd för fiske från båt 40 euro per fiskedygn och för tillstånd för 
fiske från strand 25 euro per fiskedygn.

Det kom mycket respons som gällde bristen på fisketillstånd för barn och denna brist på ett 
lämpligt tillstånd för barn sågs som ett problem med tanke på turismen. Priset för fisketillstånd 
för minderåriga har tidigare antingen varit mycket billigt eller så har barnen kunnat fiska av-
giftsfritt i sällskap av en vuxen som har inlöst ett fisketillstånd. Tanavassdragets fiskeförvalt-
ning (fiskeriförvaltningen för Tana vattendrag) som i Norge ansvarar för tillståndsförsäljning-
en har inte tagit ut någon avgift av personer under 16 år för sålda tillstånd. Prisvariationsinter-
vallet i Finland som fastställdes för fiskesäsongen 2017 gjorde det inte möjligt att bevilja min-
deråriga avgiftsfria tillstånd eller så förmånliga tillstånd som ansågs nödvändigt. 

2 Föreslagna ändringar

De föreslagna ändringarna motiveras med de missförhållanden som har observerats i praxis 
för tillståndsförsäljningen och med behovet att göra insamlingen av fångstuppgifterna för 
Tana älvs sidovattendrag mera tillförlitlig. 

Det föreslås att det belopp som serviceproducenten tar ut för tillståndsförsäljningsuppgiften 
ska preciseras så att det bättre motsvarar den arbetsmängd som uppgiften medför. Genom änd-
ringen fastställs det ett fast arvode för den avgift som tas ut för fisketillstånd när det gäller till-
stånd som har ett lågt pris. Det lägsta beloppet föreslås uppgå till 3 euro per fiskedygn och för 
tillstånd som kostar mera än 60 euro till högst fem procent av tillståndets pris. Förslaget gäller 
endast tillstånd avsedda för fisketurism. Andra tillstånd än sådana som är avsedda för fisketur-
ism ska lösas ut från servicestället i Lapplands NTM-central och i dessa tillstånd ingår inget 
utskrivningsarvode.

För att säkerställa en tillförlitlig insamling av fångstuppgifter föreslås det att den som ansvarar 
för försäljningen av tillstånd och serviceproducenten ska vara skyldiga att rapportera köparnas 
namn- och kontaktuppgifter till den behöriga registerföraren för fångstregistret. Med hjälp av 
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dessa uppgifter kan man bättre än i nuläget säkerställa en täckande insamling av fångstinform-
ation för Tana sidovattendrag där tillståndsförsäljningen inte sköts via det elektroniska syste-
met. Skyldigheten ska enligt förslaget också gälla andra som upplåter fisketillstånd inom den 
laxförande delen av Tana älvs sidovattendrag. Uppgifterna ska lämnas in till fångstregistrets 
registerförare före utgången av den septembermånad som följer på fiskesäsongen.

För att genomföra de ändringar som redogörs ovan föreslås det att 8 § 3 och 5 mom. i ikraft-
trädandelagen för Tana fiskeavtal ändras. Avsikten är inte att i övrigt göra några ändringar i 
paragrafen.

Utifrån erfarenheterna från försäljningen av tillstånd för fisketurism för Tana älv efter ikraft-
trädandet 2017 av fiskeavtalet och fiskestadgan syftar den ändring som nu föreslås till att 
svara mot behovet att prissätta fisketillstånden för personer under 18 år så att det bättre stäm-
mer överens med marknadsläget och kundernas önskemål. Ändringen syftar också till att 
främja fiske som hobby för barn och unga och att göra det möjligt att prissätta tillstånden för 
personer under 18 år på samma sätt som i Norge. Enligt förslaget ändras prisvariationsinter-
vallet enligt 10 § 2 mom. 1–3 punkten i ikraftträdandelagen för Tana fiskeavtal så att till-
ståndspriset kan uppgå till högst 150 euro per fiskedygn. Personer under 18 år kan beviljas ett 
fisketillstånd som avses i 2 mom. till ett lägre än gängse pris eller utan avgift. Ändringarna 
kräver att 10 § 2 mom. i ikraftträdandelagen för Tana fiskeavtal ändras och att det till paragra-
fen fogas nya 3 och 4 mom. Punkten om jord- och skogsbruksministeriets bemyndigande att 
utfärda förordning flyttas enligt förslaget så att det blir ett nytt 4 mom. Enligt föreslagna 
4 mom. utfärdas det genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet närmare bestäm-
melser om de priser för tillstånd som avses i 2 mom. och om förutsättningarna för beviljande 
av förmånliga eller avgiftsfria tillstånd till personer under 18 år. Avsikten är inte att i övrigt
göra några ändringar i paragrafen.

3 Proposit ionens konsekvenser

Propositionen har inga betydande ekonomiska konsekvenser för den offentliga ekonomin. Ge-
nom en skyldighet att rapportera tillståndsförsäljningsuppgifter kan forskningsresurserna ef-
fektivare användas för utredning av laxfångsterna i Tana älvs vattendrag. 

Propositionen kan bedömas ha positiva konsekvenser för företagens verksamhet. Den ändring 
som föreslås avseende tillståndsförsäljningsarvodet gör det möjligt att ta ut en skälig avgift för 
tillståndsförsäljningsuppgiften när det gäller tillstånd i olika prisklass. För företagens verk-
samhet är det också viktigt att den föreslagna ändringen gör en flexiblare prissättning möjlig 
så att den stöder fisketurismen i anknytning till laxfisket i Tana älv, exempelvis familjeturism-
en och användningen av turismtjänster i Utsjoki. För dem som köper tillstånd för fisketurism 
innebär ändringen i försäljningsarvodet en smärre kostnadsförhöjning. 

De ekonomiska konsekvenserna av fisketillståndsförsäljningen kommer också framöver i 
högre grad än av denna proposition att bero på vilka priser som årligen fastställs i jord- och 
skogsbruksministeriets förordning utifrån förslagen från innehavarna av fiskerätt i Tana älv 
och andra lokala intressegrupper. Strävan är en marknadsmässig prissättning som beaktar ef-
terfrågan på tillstånd.  

Genom rapportering av tillståndsförsäljningsuppgifterna förbättras informationen om lax-
fångsterna i Tana älv och på det sättet för sin del utvärderingen av laxbeståndens status. Max-
imiantalet fisketillstånd som får säljas till turister regleras genom en kvot som fastställs i 5 § i 
fiskestadgan till Tana fiskeavtal och den föreslagna ändringen inverkar inte på kvotens storlek. 
Den föreslagna möjligheten att bevilja fisketillstånd till barn mycket förmånligt eller avgifts-
fritt inverkar inte nämnvärt på laxbeståndet.
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4 Beredningen av proposit ionen

Propositionen har beretts vid jord- och skogsbruksministeriet. Propositionsutkastet har varit på 
remiss hos finansministeriet, justitieministeriet, NTM-centralen i Lappland (fiskerinäring), 
Forststyrelsen, Naturresursinstitutet, sametinget, Centralförbundet för Fiskerihushållning, Fin-
lands Fritidsfiskares Centralorganisation, delägarlagen i Pikkujärvi, Iivana, Alatalo, Outa-
koski, Utsjoki kyrkby, Veahčaknjárga och Nuorgam, Enare och Utsjoki fiskeområden, Tenon-
laakson yrittäjät ry och Saamelaismatkailu ja -yrittäjät ry. Även andra aktörer än remissinstan-
serna på sändlistan fick yttra sig om utkastet.

Det kom in sammanlagt 11 remissyttranden inom utsatt tid. Yttranden lämnades av finansmi-
nisteriet, justitieministeriet, miljöministeriet, Forststyrelsen, Finlands Fritidsfiskares Central-
organisation, Nuorgam delägarlag, Tenon Kiinteistöomistajat ry, Centralförbundet för Fiskeri-
hushållning rf, Saamelaismatkailu ja -yrittäjät ry, sametinget och Lapin kalatalouskeskus/ 
ProAgria Lappi ry.

Huvudsakligen förordades de föreslagna ändringarna i yttrandena. Ändringarna ansågs behöv-
liga och motiverade. Särskilt ändringen i prissättningen för fisketillstånd som beviljas barn så 
att den blir mycket förmånlig eller avgiftsfri ansågs vara bra och behövas. I en del yttranden 
föreslogs det att maximigränsen för tillståndsprisen ska höjas eller helt strykas och i ett ytt-
rande att maximigränsen ska sänkas. Forststyrelsen föreslog att tillståndsförsäljarna ska för-
pliktas till att rapportera tillståndsköparnas namn och kontaktuppgifter till registerföraren för 
fångstregistret inom en utsatt tid, exempelvis till utgången av septembermånad efter fiskesä-
songen. På Forststyrelsens förslag fogades en tidsfrist för rapporteringen av uppgifter till 8 § 
5 mom. Varken finansministeriet eller justitieministeriet hade något att anmärka mot förslaget.

5 Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2018.

6 Förhål lande t i l l  grundlagen samt lagst i f tningsordning

De föreslagna ändringarna i lagen har kopplingar till jämlikhetsbestämmelsen i 6 § och till 
skyddet för privatlivet och skyddet för personuppgifter i 10 § i grundlagen.

Förslaget syftar till att möjliggöra en prissättning för tillstånd till minderåriga som avviker 
från prissättningen för andra åldersgrupper. Därför bör förslaget bedömas med hänsyn till jäm-
likhetsbestämmelsen i 6 § i grundlagen och särskilt med hänsyn till diskrimineringsförbudet i 
paragrafens 2 mom. Enligt den får ingen utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av bl.a. 
ålder. Bestämmelsen om jämlikhet hindrar inte att olika grupper behandlas olika eller att de i 
lagstiftningen särbehandlas i likadana situationer, om särbehandlingen kan motiveras på ett 
sätt som är godtagbart med hänsyn till de grundläggande fri- och rättigheterna (GrUU 1/2006 
rd, s. 2/I, GrUU 59/2002 rd, s. 2–3). Grundlagsutskottet har i sin bedömning av den social-
rättsliga regleringen t.ex. ansett att det inte stöter på några problem med hänsyn till grundlagen 
att förmåner för personer i olika åldrar fastställs på olika grunder, om särbehandlingen inte är 
godtycklig eller skillnaderna blir oskäliga (GrUU 60/2002 rd, s. 4–5, GrUU 46/2002 rd, s. 5–
7). Särbehandlingen enligt ålder i prissättningen syftar till att främja och underlätta fiske som 
hobby för barn. Med ytterligare beaktande av barns fysiska egenskaper, kunskap om fiske och 
fiskefärdigheter jämfört med vuxna, kan bedömningen göras att barns fångstmängd i regel blir 
mindre än vuxnas, vilket också för sin del talar för möjligheten att bevilja tillstånd till ett lägre 
pris till barn. Följaktligen finns det godtagbara grunder för att särbehandla barn i och det står 
inte i strid med grundlagen.
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Enligt 10 § 1 mom. i grundlagen utfärdas närmare bestämmelser om skydd för personuppgifter 
genom lag. Grundlagsutskottet har av hävd ansett att det med tanke på skyddet för personupp-
gifter vid en registrering är viktigt att reglera åtminstone registreringens syfte, innehållet i de 
registrerade personuppgifterna, tillåtna användningsändamål, inbegripet möjligheten att lämna 
ut uppgifterna och bevaringstiden för uppgifterna i personregistren samt den registrerades 
rättsskydd. Följaktligen ska utlämnande av tillståndsköparnas namn- och kontaktuppgifter till 
registerföraren regleras genom lag. På tillståndsköparnas namn- och kontaktuppgifter som 
lämnas ut till registerföraren tillämpas vad som i 7 § i ikraftträdandelagen för Tana fiskeavtal 
föreskrivs bl.a. om utlämnande av och bevaringstiden för dessa uppgifter. Det behöver före-
skrivas i 8 § 5 mom. i ikraftträdandelagen för Tana fiskeavtal om utlämnandet av tillståndskö-
parnas kontaktuppgifter från tillståndsförsäljarna till den behöriga registerföraren för att säker-
ställa att de uppgifter som införs i registret håller streck och är aktuella, med beaktande av att 
uppgifterna i registret används till fångststatistik, planering av förvaltningen av fiskeresurser, 
tillsyn och fiskundersökningar samt forskning på fiskbestånden och fisket.

På ovan nämnda grunder kan lagförslaget behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

Lag

om ändring av 8 och 10 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som 
hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området 

för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (176/2017) 8 § 3 och 
5 mom. och 10 § 2 mom. och

fogas till 10 § nya 3 och 4 mom. som följer:

8 §

Ordnandet av försäljningen av fisketillstånd

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
En serviceproducent ska vara tillförlitlig och sakkunnig. Serviceproducenten ska ha sådan 

teknisk, ekonomisk och operativ beredskap som krävs för skötseln av uppgiften. Den som sva-
rar för ordnandet av tillståndsförsäljningen ska ingå ett skriftligt avtal med serviceproducenten 
om uppgiftens innehåll, redovisningen av tillståndsavgifter och annat som behövs för skötseln 
av uppgiften samt om en skälig avgift som tas ut för utförandet av uppgiften och som betalas 
av tillståndsköparen. Som skälig anses en avgift som uppgår till högst fem procent av fisketill-
ståndets pris och i fråga om tillstånd som kostar mindre än 60 euro dock minst 3 euro per till-
ståndsdygn.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Den som svarar för tillståndsförsäljningen samt varje serviceproducent är skyldig att ordna 
åtkomst för fiskaren till det elektroniska fångstregistret för uppfyllande av skyldigheten att 
rapportera fångst. De aktörer som nämns ovan ska årligen före utgången av den septembermå-
nad som följer på fiskesäsongen lämna in tillståndsköparnas namn- och kontaktuppgifter till 
den behöriga registerföraren för fångstregistret. Vad som föreskrivs i detta moment gäller 
också andra som upplåter fisketillstånd inom den i artikel 2.2 i avtalet avsedda laxförande de-
len av Tana älvs vattendrag.

10 §

Prissättningen av fisketillstånd

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Priset för fisketillstånd enligt 4 § 3 och 4 punkten i fiskestadgan baserar sig på gängse pris, 

där marknadsläget för fisketillstånd av motsvarande slag beaktas när priset bestäms. Priset får 
bestämmas så att det varierar beroende på tillståndszonen, tillståndstypen och tidpunkten. Pri-
set är

1) för tillstånd för fiske från båt högst 150 euro/fiskedygn, 
2) för tillstånd för fiske från strand högst 150 euro/fiskedygn, 
3) för tillstånd för fiske från båt och från strand i Enare älv ovanför Matinköngäs och i Ki-

etsimäjoki högst 150 euro/fiskedygn.
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Personer under 18 år kan beviljas ett sådant tillstånd som avses i 2 mom. till ett lägre än 
gängse pris eller utan avgift.

Närmare bestämmelser om priset för de fisketillstånd som avses i 2 mom. utfärdas genom 
förordning av jord- och skogsbruksministeriet. Närmare bestämmelser om förutsättningarna 
för beviljande av tillstånd som avses i 3 mom. kan utfärdas genom förordning av jord- och 
skogsbruksministeriet.

———
Denna lag träder i kraft den    20  .

—————

Helsingfors den 1 mars 2018

Statsminister

Juha Sipilä

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

RP 10/2018 rd
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Bilaga
Parallelltext

Lag

om ändring av 8 och 10 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som 
hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området 

för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (176/2017) 8 § 3 och 
5 mom. och 10 § 2 mom. och

fogas till 10 § nya 3 och 4 mom. som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

8 §

Ordnandet av försäljningen av fisketillstånd

— — — — — — — — — — — — — —
En serviceproducent ska vara tillförlitlig 

och sakkunnig. Serviceproducenten ska ha 
sådan teknisk, ekonomisk och operativ be-
redskap som krävs för skötseln av uppgiften. 
Den som svarar för ordnandet av tillstånds-
försäljningen ska ingå ett skriftligt avtal med 
serviceproducenten om uppgiftens innehåll, 
redovisningen av tillståndsavgifter och annat 
som behövs för skötseln av uppgiften samt 
om en skälig avgift som tas ut för utförandet 
av uppgiften och som betalas av tillståndskö-
paren och kan utgöra högst fem procent av 
tillståndets pris.

8 §

Ordnandet av försäljningen av fisketillstånd

— — — — — — — — — — — — — —
En serviceproducent ska vara tillförlitlig 

och sakkunnig. Serviceproducenten ska ha 
sådan teknisk, ekonomisk och operativ be-
redskap som krävs för skötseln av uppgiften. 
Den som svarar för ordnandet av tillstånds-
försäljningen ska ingå ett skriftligt avtal med 
serviceproducenten om uppgiftens innehåll, 
redovisningen av tillståndsavgifter och annat 
som behövs för skötseln av uppgiften samt 
om en skälig avgift som tas ut för utförandet 
av uppgiften och som betalas av tillståndskö-
paren. Som skälig anses en avgift som uppgår 
till högst fem procent av fisketillståndets pris 
och i fråga om tillstånd som kostar mindre 
än 60 euro dock minst 3 euro per tillstånds-
dygn.

— — — — — — — — — — — — — —
Den som svarar för tillståndsförsäljningen 

samt varje serviceproducent är skyldig att 
ordna åtkomst för fiskaren till det elektro-
niska fångstregistret för uppfyllande av skyl-
digheten att rapportera fångst. Samma skyl-
dighet åligger andra som upplåter fisketill-
stånd inom den laxförande del av Tana älvs 
vattendrag som avses i artikel 2.2 i avtalet.

— — — — — — — — — — — — — —
Den som svarar för tillståndsförsäljningen 

samt varje serviceproducent är skyldig att 
ordna åtkomst för fiskaren till det elektro-
niska fångstregistret för uppfyllande av skyl-
digheten att rapportera fångst. De aktörer 
som nämns ovan ska årligen före utgången 
av den septembermånad som följer på fiske-
säsongen lämna in tillståndsköparnas namn-
och kontaktuppgifter till den behöriga regis-
terföraren för fångstregistret. Vad som före-
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skrivs i detta moment gäller också andra som 
upplåter fisketillstånd inom den i artikel 2.2 i 
avtalet avsedda laxförande delen av Tana 
älvs vattendrag.

10 §

Prissättningen av fisketillstånd

— — — — — — — — — — — — — —
Priset för fisketillstånd enligt 4 § 3 och 4 

punkten i fiskestadgan baserar sig på gängse 
pris, där marknadsläget för fisketillstånd av 
motsvarande slag beaktas när priset bestäms. 
Priset får bestämmas så att det varierar bero-
ende på tillståndszonen, tillståndstypen och 
tidpunkten. Priset bestäms genom förordning 
av jord- och skogsbruksministeriet inom ra-
men för följande variationsintervall: 
1) tillstånd för fiske från båt högst 40–150 
euro/fiskedygn, 
2) tillstånd för fiske från strand högst 25–150 
euro/fiskedygn, och 
3) fiske från båt och från strand i Enare älv 
ovanför Matinköngäs och i Kietsimäjoki 
högst 10–150 euro/fiskedygn.

10 §

Prissättningen av fisketillstånd

— — — — — — — — — — — — — —
Priset för fisketillstånd enligt 4 § 3 och 4 

punkten i fiskestadgan baserar sig på gängse 
pris, där marknadsläget för fisketillstånd av 
motsvarande slag beaktas när priset bestäms. 
Priset får bestämmas så att det varierar bero-
ende på tillståndszonen, tillståndstypen och 
tidpunkten. Priset är

1) för tillstånd för fiske från båt högst 150
euro/fiskedygn, 

2) för tillstånd för fiske från strand högst 
150 euro/fiskedygn, och 

3) för tillstånd för fiske från båt och från 
strand i Enare älv ovanför Matinköngäs och i 
Kietsimäjoki högst 150 euro/fiskedygn.

Personer under 18 år kan beviljas ett så-
dant tillstånd som avses i 2 mom. till ett lägre 
än gängse pris eller utan avgift.

Närmare bestämmelser om priset för de 
fisketillstånd som avses i 2 mom. utfärdas 
genom förordning av jord- och skogsbruks-
ministeriet. Närmare bestämmelser om förut-
sättningarna för beviljande av tillstånd som 
avses i 3 mom. kan utfärdas genom förord-
ning av jord- och skogsbruksministeriet.

———
Denna lag träder i kraft den    20  .
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Ráđđehusa árvalus riikkabeivviide láhkan bivddu birra Deanu čázádagas, Suoma ja Norgga 
gaskasaš soahpamuša láhkaásahansuorgái gullevaš mearrádusaid fápmuibidjan- ja heive-
hanlága 8 ja 10 §:a rievdadeamis

ÁRVALUSA VÁLDOSISDOALLU

Evttohusas evttohuvvo rievdaduvvot guollebivddus Deanu čázádagas Suoma ja Norgga gas-
kasaš soahpamuša láhkaásahansuorgái gullevaš mearrádusaid fápmuibidjamis ja heiveheamis 
addojuvvon lága. Evttohusa mielde bálvalusbuvttadeaddji bivdolobiid vuovdimii guoskevaš 
doaimmaid čađaheamis berrojuvvon mávssu ja  sálašregistara doallái doaimmahuvvon dieđuid 
guoskevaš njuolggadusat rievdaduvvojit. Dasa lassin vuollel 18-jahkásaččaide sáhttá mieđi-
huvvot turismaguolástanlohpi hui hálbái dahje nuvttá. 

Árvalusa ulbmilin lea dahkat oktilažžan dan mávssu meari, mii berrojuvvo bivdolobiid vuov-
dindoaimmaid čađaheamis, sihke sálašdieđuid luohtehahtti čoaggima. Bivdolobiid haddeme-
roštallamii guoskevaš nuppástusaiguin geahččalit dahkat njuovžileabbon mánáide mieđihuv-
von lobiid haddemeroštallama.

Láhka lea oaivvilduvvon boahtit fápmui cuoŋománu 1. beaivve 2018.

—————
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ÁKKASTALLAMAT

1 Dálá di l l i

Suoma ja Norgga gaskasaš Deanu čázádaga guoskevaš bivdosoahpamuša (SopS 41–42 /2017, 
maŋŋeleappos Deanu guolástansoahpamuš) 10 artihkkalis gáibiduvvo ahte juohkehaš, guhte 
bivdá rádjeguovloossodagas, galgá lotnut bivdolobi ovdalgo bivdigoahtá. Lobiid vuovdima 
lágideamis galgaba oassebealit riikkadásis mearridit. Deanu bivdosoahpamuša láhkaásahan-
suorgái gullevaš mearrádusat leat biddjojuvvon fápmui guollebivddus Deanu čázádagas Norg-
gain dahkkon soahpamuša suorgái gullevaš mearrádusaid fápmuibidjamis ja heiveheamis 
(176/2017, maŋŋelis Deanu bivdosoahpamuša fápmuibidjanláhka).

Suomas bivdolobiid vuovdin lea lágiduvvon nu, ahte bivdolobiid vuovdimis vástida Lappi 
ealáhus-, johtalus- ja birasguovddáš (ELY-guovddáš), muhto lohpevuovdindoaimma sáhttá 
Deanu bivdosoahpamuša fápmuibidjanlága 8 §:a vuođul sirdit priváhta bálvalusbuvttadeaddjái 
dahje bivdorievtti hálddašeaddjin doaibmi oktasaš čáhceguovllu osolašgoddái (bálvalusbuvt-
tadeaddji). Lobi printema oktavuođas bálvalusbuvttadeaddji dárkkista, ahte guolástanbier-
gasiid buhtisvuohta deavdá Deanu čázádaga gáibádusaid. Biergasiid buhtisvuohta lea ea-
renoamáš dehálaš, vai luossanállái várálaš Gyrodactylus salaris -luossaparasihta leavvama 
Deanu čázádahkii sáhttá boahttevuođasge dustet. Deanu bivdosoahpamuša fápmuibidjanlága 8 
§:a mielde bálvalusbuvttadeaddji sáhttá bearrat lohpevuovdindoaimma čađaheamis govttolaš 
mávssu, man máksá lobi oasti ja mii sáhttá leat eanemustá vihtta proseantta lobi hattis. Geava-
dis lea boahtán ovdan ahte álo lohpevuovdindoaimmas berrojuvvon máksu ii leat vástidan 
ollásit dan dagahan bargomeari. 

Deanu bivdosoahpamuša 13 artihkal geatnegahttá buohkaid, geat bivdet Deanu, almmuhit 
iežaset bivdui ja sállašii guoskevaš dieđuid nu go bivdonjuolggadusas mearriduvvo. Deanu 
bivdosoahpamuša čuvvosa 2 Deanu čázádaga bivdonjuolggadusa 30 §:s meroštallo dárkileap-
pot, mat áššit sálašregistarii galget almmuhuvvot.  Sálašalmmuhangeatnegasvuođa ollašuhttin 
dihte Deanu bivdosoahpamuša fápmuibidjanlága 8 §:a 5 momeanttas mearriduvvo, ahte loh-
pevuovdimis vástideaddji oassebealli sihke bálvalusbuvttadeaddji leaba geatnegahtton bargat 
dan ovdii ahte bivdi beassá elektrovnnalaš sálašregistarii. Sullasaš geatnegasvuohta lea 
maiddái eará oassebealis, mii luohpada bivdolobiid Deanu bivdosoahpamuša 2 artihkkala 2 
čuoggás oaivvilduvvon Deanu oalgečázádagaid luossagoargunguovllus. Ieš Deanus lobiid 
vuovdinvuogádat lea oassi seamma diehtovuogádagas, masa sálašdieđut almmuhuvvojit. Dalle 
sáhttá vuogádaga mielde čujuhit lohpe- ja sálašdieđuid nu, ahte sáhttá dárkkistit buot lobiid 
oastán olbmuid sálašdieđuid almmuheami.

Deanu oalgečázádagain lobiid vuovdin dáhpáhuvvá goittotge eará láhkai go ieš Deanus. Dea-
nu oalgečázádagain leat moanat oassebealit, mat vuvdet lobiid. Eanaš lobit vuvdojuvvojit 
njuolgga vuovdis oastái eaige elektrovnnalaš vuogádaga bokte, ja dasa lassin guolástanlága 
(379/2015) 12 §:a vuođul osolašgotti osolačča mieđihan bivdolobit leat ollu. Dát lea dagahan 
dan ahte eai buot lohpeoastit ja buot  lohpevuovdit eai leat dihtosis, eaige maiddái dat, mat leat 
elektrovnnalaš lohpevuovdinvuogádaga bires. Dalle ii sáhte maiddái sihkkarastit, ahte buot lo-
biid oastit leat deavdán sálašalmmuhusgeatnegasvuođas. Geavadat leat fuobmájuvvon váttis-
vuohtan sálašdieđuid riektatvuođa, áigeguovdilvuođa ja čohkkema dáfus. 

Fatnasis dáhpáhuvvi turismabivddu lágidan dihte lea Deanu bivdosoahpamuša 9 artihkkala 
mearrádusain rádjejohkaossodat juhkkojuvvon bivdoavádagaide. Bivdolobiid alimus lobálaš 
mearri sihke bivdolobiid hattit leat čadnojuvvon bivdoavádagaide ja dat sáhttet molsašuddat 
avádagaid ja bivdoáigodaga mielde. Deanu bivdosoahpamuša 10 artihkkala mielde meroštallo-
juvvo bivdonjuolggadusas daid bivdolobiid alimusmearri, mii vuvdojuvvo turismabivddu 
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várás ja mii juhkkojuvvo beallái Suoma ja Norgga gaskkas. Alimus meriin meroštallo Deanu 
čázádaga bivdonjuolggadusa 5 §:s. 

Deanu bivdosoahpamuša 10 artihkkala 4 čuoggás mearriduvvo ahte goabbáge soahpamušoas-
sebealli mearrida iežas riikkadási láhkamearrádusaid mielde bivdolobi hatti dan maŋŋá, go lea 
gullan nuppi oassebeali. Go gearddi vuođđolága 81 §:a 2 momeanttas gáibiduvvo ahte stáhta 
eiseválddiid virgedoaimmaid, bálvalusaid ja eará doaimma mávssuvuollásašvuođa sihke 
mávssuid sturrodaga oppalaš ákkaid birra mearriduvvo lága vuođul, de lea leamaš dárbu biv-
dolobiid haddemeroštallanákkaid birra mearridit Deanu bivdosoahpamuša fápmuibidjanlágas. 
Deanu bivdosoahpamuša fápmuibidjanlága 10 §:a 2 momeantta mielde bivdonjuolggadusa 
4 §:a 3 ja 4 čuoggás oaivvilduvvon bivdolobiid haddi vuođđuduvvá heivvolaš haddái, man 
meroštallamis váldojuvvo vuhtii sullasaš bivdolobiid márkandilli. Haddi sáhttá meroštallot 
earáláganin lohpeavádaga, lohpetiippa ja áigemeari vuođul. Haddi meroštallo dárkileappot 
Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahusa vuođul paragráfas addojuvvon rievddadangask-
kaid olis. Rievddadangaskka vuođul sáhttá meroštallat lobiide heivvolaš hatti, mas sáhttá 
váldit vuhtii sullasaš lobiid márkandili.

Bivdoáigodahkii 2017 lobiid hattit mearriduvvojedje eana- ja meahccedoalloministeriija ása-
husa (243/2017) vuođul báikkálaš osolašgottiid ja bivdorievtti eará eaiggádiid sihke Sámedik-
ki árvalusaid vuođul. Hattit leat biddjojuvvon sierra vahkuid ja guovlluid mielde. Rievdda-
dangaska fanasbivdolobiin lei 50–80 euro bivdojándora ala ja gáddebivdolobiin 35–60 euro 
bivdojándora ala. Dasa lassin vuollel 18-jahkásaččain berrojuvvui hattiid rievddadangaskka 
vuolleráji vástideaddji máksu, fanasbivdolobis 40 euro bivdojándoris ja gáddebivdolobis 
25 euro bivdojándoris.

Mánáid bivdolobiid váilumis bođii valjis máhcahat ja mánáide vuogas lobi váiluma atne 
váttisvuohtan turismabálvalusaid dáfus. Agivuložiid bivdolobiid haddi lea leamaš ovdal hui 
hálbi, dahje sii leat sáhttán bivdit nuvttá, go leat leamaš dakkár rávesolbmo searvvis, guhte lea 
oastán lobi. Norggas lohpevuovdimis lea vástidan Tanavassragets fiskeförvaltning (Deanu 
guolledoallohálddahus) ii leat bearran mávssu vuollel 16-jahkásaččaide vuvdojuvvon lobiin. 
Bivdoáigodaga 2017 áigge hattiide biddjojuvvon rievddadangaska Suomas ii addán vejo-
lašvuođa vuovdit agivuložiidda nuvttá bivdolobiid dahje nu hálbbes lobiid go orru leamen 
dárbu.

2 Árvaluvvon nuppástusat

Árvaluvvon nuppástusaid vuođđun leat lohpevuovdinvuogádagas fuobmájuvvon váile-
vašvuođat sihke dárbu buoridit sálašdieđuid čohkkema Deanu oalgečázádagain. 

Bálvalusbuvttadeaddjit lohpevuovdindoaimmas berrojuvvon máksu evttohuvvo dárkkistuvvot 
vástidit buorebut das boahtán bargomeari. Dáinna nuppástusain biddjojuvvošii giddes máksu 
hálbbes lobiide. Mávssu uhcimusmearrin árvaluvvo 3 euro bivdojándoris ja badjel 60 euro 
máksán lobiide eanemustá vihtta proseantta lobi hattis. Evttohus guoská dušše guolástanturis-
mii oaivvilduvvon lobiid. Eará go bivdoturismii oaivvilduvvon lobit lodnojuvvojit Lappi 
ELY-guovddáža bálvalanbáikkis, iige daidda gula lohpečállinmáksu.

Sálašdieđuid luohtehahtti čoaggima sihkkarastin dihte evttohuvvo ahte lohpevuovdimis vásti-
deaddji oassebealli sihke bálvalusbuvttadeaddji geatnegahttošeigga almmuhit lohpeoastiid 
namma- ja oktavuođadieđuid sálašregistara doaibmaválddálaš registtardoallái. Dáid dieđuid 
vuođul sáhtášii buorebut go dál sihkkarastit sálašdieđuid gokčevaš čoaggima Deanu oal-
gečáziin, gos lohpevuovdin ii dáhpáhuva vuogádaga olggobealde. Geatnegasvuohta guosk-
kašii maiddái eará guolástanlobi luohpadan beali Deanu oalgečázádagaid luossagoargŋun-
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guovllus. Dieđuid galgá doaimmahit sálašregistara doallái guđege guolástanáigodaga nohka-
ma čuovvu čuovvovaš čakčamánu loahpa rádjai.

Ovdalis namuhuvvon nuppástusaid ollašuhttin dihte evttohuvvojit rievdaduvvot Deanu 
fápmuibidjanlága 8 §:a 3 ja 5 momeanta. Eará osiin paragráfa ii rievdaduvvošii. 

2017:s fápmui boahtán bivdosoahpamuša ja -njuolggadusa fápmuiboahtima maŋŋá Deanu tu-
rismabivdolobiid vuovdimis fidnejuvvon vásáhusaid vuođul geahččalit dáinna árvaluvvon 
nuppástusain meroštallat vuollel 18-jahkásaččaid bivdolobiid hattiid nu, ahte dat vástidit buo-
rebut márkandili ja kundariid sávaldagaid. Dáinna nuppástusain ovddidat mánáid ja nuoraid 
guolástanáigeáji ja dahkat vejolažžan vuollel 18-jahkásaččaide vuvdojuvvon lobiid hatti dávis-
tit Norgga vuogi. Deanu fápmuibidjanlága 10 §:a 2 momeantta 1–3 čuoggáin daddjojuvvon 
hattiid rievddadangaska sáhtášii eanemustá 150 euro bivdojándoris. Vuollel 18-jahkásažžii 
mieđihuvvot 2 momeanttas oaivvilduvvon guolástanlohpi govttolaš hatti vuolit hattiin dahje 
nuvttá. Nuppástusat gáibidivčče ahte Deanu fápmuibidjanlága 10 §:a 2 momeantta rievdaduv-
vojit sihke lasihuvvot ođđa 3 ja 4 momeanttaid paragráfii. Eana- ja meahccedoalloministeriija 
mearrádusaddinfápmudusa guoskevaš čuokkis sirdojuvvo paragráfa 4 momeantan. Evttohuv-
von 4 momeantta mielde eana- ja meahccedoalloministeriija ásahusain mearridit dárkileappot 
2 momeanttas oaivvilduvvon lobiid hattiin ja vuollel 18-jahkásaččaide mieđihuvvon hálbbes 
dahje nuvttá lobiid vejolaš mieđihaneavttuin. Eará osiin paragráfa ii leat dárkkuhus rievda-
duvvot.

3 Evttohusa váikkuhusat

Árvalusas eai leat mearkkašahtti ekonomalaš váikkuhusat. Lohpevuovdindieđuid almmuhan-
geatnegasvuohta dagašii vejolažžan dutkanresurssaid beaktilut geavaheami Deanu čázádaga 
luossasállašiid čielggadettiin. 

Fitnodagaid doaimma dáfus árvalusas sáhttet leat buorit váikkuhusat. Lohpevuovdinmávs-
suide árvaluvvon nuppástus dagašii vejolažžan govttolaš buhtadusa bearrama lohpevuovdin-
doaimma sierrahattát lobiid buohta.. Fitnodagaid doaimma dáfus mearkkaša ollu maiddái dat, 
ahte árvaluvvon nuppástus buoridivččii vejolašvuođaid meroštallat lohpehattiid njuovžileap-
pot nu, ahte dat dorjot Deanu luossabivdui guoskevaš bivdoturismma, ovdamearkka dihte 
bearrašiid turismma ja turismalohpebálvalusaid geavaheami Ohcejogas. Bivdoturismalobiid 
oastiide lohpevuovdinmávssu nuppástus oaivvildivččii smávva goluid badjáneami.

Bivdolobiid vuovdima ekonomalaš váikkuhusat leat boahtteáiggis ainge eanet dan duohken, 
makkárin bivdolobiid hattit mearriduvvojit jahkásaččat Deanu bivdorievtti hálddašeaddjiid ja 
báikkálaš eará čanasjoavkkuid addin árvalusas Eana- ja Meahccedoalloministeriija ásahusa 
vuođul. Hattiid geahččalit mearridit márkaneavttuid mielde nu, ahte váldojuvvo vuhtii lobiid 
jearru.

Lohpevuovdindieđuid almmuheapmi buoridivččii Deanu luossasálašdieđuid ja ná bealistis 
buoridivččii Deanu luossanáliid dili árvvoštallama. Turisttaide vuovdit oaivvilduvvon bivdo-
lobiid eanemusmearri muddejuvvo Deanu bivdosoahpamuša bivdonjuolggadusa 5 §:s mearri-
duvvon bivdoeari vuođul iige árvaluvvon nuppástus váikkut dán eari sturrodahkii. Evttohuv-
von vejolašvuohta mieđihit mánáiide guolástanlobi hui hálbái dahje ii máinnašan veara váik-
kut luossanáliide.
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4 Ášši  válmmaštal lan 

Árvalus lea válmmaštallon Eana- ja meahccedoalloministeriija. Árvalushápmosis leat bivdo-
juvvon cealkámušat ruhtaministeriijas, vuoigatvuođaministeriijas, Lappi ELY-guovddážis 
(guolledoallu), Meahciráđđehusas, Luondduriggodatguovddážis, Sámedikkis, Guolledoalu 
guovddášlihtus, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestös, Unnajávrráža, Ivvána, Vuol-
ledálu, Vuovdaguoikka, Ohcejohnjálmmi, Veahčanjárgga sihke Njuorggáma osolašgottiin, 
Anára ja Ohcejoga bivdogovlluin, Tenonlaakson yrittäjät ry:s ja Saamelaismatkailu ja -
yrittäjät ry:s. Dasa lassin maiddái earáide go juohkinlisttus namuhuvvon oassebeliide addo-
juvvui vejolašvuohta addit iežaset cealkámuša dán árvalusas. 

Cealkámušat bohte mearreáiggi rádjai oktiibuot 11 stuhka. Cealkámuša adde ruhtaministeriija, 
vuoigatvuođaministeriija, birasministeriija, Meahciráđđehus, Suoma lustaáiggeguolásteaddjiid 
Guovddášsearvi, Njuorggáma osolašgoddi, Deanu Giddodateaiggádat ry, Guolledoalu 
Guovddášlihttu, Sámeturisma- ja fitnodatdoallit ry, Sámediggi ja Lappi guolledoallo-
guovddáš/Pro Agria ry.

Cealkámušain eanaš guottihedje evttohuvvon nuppástusaid. Nuppástusaid oidne leat 
dárbbašlačča ja ákkastallojuvvon. Eandalii mánáide mieđihuvvon guolástanlobiid hattiid 
nuppástahttima hui hálbbes dahje nuvttá lohpin atne buorrin ja dárbbašlaš nuppástussan.
Moatti cealkámušas evttohedje lobiid alimusrájá bajideami dahje sihkkuma oalát eret ja ovtta 
cealkámušas evttohedje alimusrájá njeaidima. Meahciráđđehus evttohii lohpevuovdiid geatne-
gahttima almmuhit lobi oastiid namma- ja oktavuođadieđuid sálašregistara doallái mearreáig-
gis ovdamearkan guolástanbaji nohkama maŋŋá čakčamánus loahpa rádjai. Meahciráđđehusa 
evttohusa vuođul 8 §:a 5 momentii lasihuvvui mearreáigi dieđuid almmuheapmái. Ruhtami-
nisteriijas ja vuoigatvuođaministeriijas eai lean fuomášumit evttohussii.

5 Fápmuiboahtin

Láhka evttohuvvo boahtit fápmui cuoŋománu 1. beaivve 2018.

6 Gaskavuohta vuođđoláhkii  ja  mearridanortnet

Evttohus evttohuvvon láhkanuppástusain lea oktavuohta vuođđolága 6 §:s oaivvilduvvon ovt-
taveardásašvuođanjuolggadussii ja 10 §:s oaivvilduvvon priváhtaeallima ja persondieđuid 
suodjái.

Evttohusain dahkat vejolažžan agivuložiidda mieđihuvvon lobiid hattiid meroštallamis vugiin, 
mii spiehkkasa eará ahkejoavkkuin. Evttohusa galgá dán sivas árvvoštallat 6 §:a ovtta-
veardásašnjuolggadusa ja eandalii dan 2 momeantta olgguštangildosa dáfus. Dan mielde 
geange ii sáhte almmá dohkkehuvvon ákka haga bidjat eará sajádahkii earret eará agi vuođul. 
Ovttaveardásašvuođanjuolggadus ii eastte sierra joavkkuid meannudeami eará vugiin dahje 
ásaheami láhkaásaheamis eará sajádahkii seammá dilis, jus earuhemiin buktit ovdan vuođđo-
vuoigatvuođavuogádaga dáfus dohkkeheaddji ákkastallamiid (PeVL 1/2006 vp, s. 2/I, PeVL 
59/2002 vp, s. 2–3). Vuođđoláhkaválljogoddi lea sosiálavuoigatvuođalaš muddema árvvošta-
ladettiin atnán ovdamearkan ovdduid mearrašuvvama sierra vugiin earáahkásaš olbmuide 
vuođđolága dáfus almmá váttisvuođaid, jus earuheapmi ii leat mielaevttolaš eaige earut leat 
govttoheamit (PeVL 60/2002 vp, s. 4–5, PeVL 46/2002 vp, s. 5–7). Agiin ákkastallojuvvon 
lobiid haddeearuin figgat ovddidit ja álkidahttit mánáid guolástanáigeáji. Go váldá vuhtii 
mánáid fysalaš iešvuođaid ja guolástandieđuid ja -dáidduid rávisolbmuid ektui, mánáid 
sálašmeari sáhttá váldonjuolggadusa mielde árvvoštallat leat unnit go rávisolbmuid, mii bea-
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listis addá ákkaid lobi mieđiheami mánáide vuollegut hattiin. Dán dihtii mánáid lokten sierra 
sajádahkii lea dohkkehahtti ágga iige dat leat ruossalassii vuođđolágain.

Vuođđolága 10 §:a 1 momeantta mielde persondieđuid suojis leat mearridan dárkileappot 
lágain. Vuođđoláhkaváljagoddi lea stáđásnuvvan geavadaga mielde atnán persondieđuid suoji 
dáfus dehálaš mearrádusbáikin ainjuo registrerema mihttomeari, registrerejuvvon person-
dieđuid sisdoalu, daid lobálaš geavahanulbmiliid, dieđuid luohtehahttivuođa, sihke dieđuid 
seailluhanáiggi ja registrerejuvvon olbmo riektedorvvu. Lobiid oastiid namma- ja okta-
vuođadieđuid luobaheamis registtardoallái galgá dán mielde mearridit lágain. Registtardoallái 
luobahuvvon lobi oasti namma- ja oktavuođadieđuide heivehit dan mii fámus lea Deanu 
fápmuibidjanlága 7 §:s lea mearriduvvon ee. dieđuid luobaheamis ja seailluheamis. Lobi oas-
tiid oktavuođadieđuid luobaheamis lobi vuovdiin doaibmaválddálaš registtardoallái lea dárbu 
mearridit Deanu fápmuibidjanlága 8 §:a 5 momeanttas, vai sáhttá sihkkarastit registarii 
ožžojuvvon dieđuid riektatvuođas ja áiggi čuovvumis vuhtii váldimiin, ahte registaris lean 
dieđut ávkkástallojuvvojit sálašstatistihkaide, guolleváriid dikšuma plánemii, bearráigehččui 
ja guolledutkamušaide sihke guollenáliid ja guollebivddu hárjeheami guoskevaš dutkamuššii.

Ovdalis ovdanbukton vuođul láhkaevttohusa sáhttá gieđahallat dábálaš lága mearridanortne-
gis.

Ovdalis ovdanbuktojuvvon vuođul addojuvvo riikkabeivviide dohkkeheapmin čuovvovaš 
láhkaevttohus: 
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Láhkaevttohus

Láhka

bivddu birra Deanu čázádagas Suoma ja Norgga gaskasaš soahpamuša láhkaásahansuorgái 
gullevaš mearrádusaid fápmuibidjan- ja heivehanlága 8 ja 10 §:a rievdadeamis

Riikkabeivviid mearrádusa mielde 
rievdaduvvojit bivddu birra Deanu čázádagas Suoma ja Norgga gaskasaš soahpamuša 

láhkaásahansuorgái gullevaš mearrádusaid fápmuibidjan- ja heivehanlága (176/2017) 8 §:a 
3 ja 5 momeanta sihke 10 §:a 2 momeanta ja 

lasihuvvo 10 §.ii ođđa 3 ja 4 momeanta čuovvovaččat:

8 §

Bivdolobiid vuovdima lágideapmi

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bálvalusbuvttadeaddji galgá leat luohtehahtti ja áššedovdi. Bálvalusbuvttadeaddjis galget 

leat dán barggu dikšuma várás teknihkalaš, ruđalaš ja doaimmalaš gearggusvuođat. Lohpe-
vuovdima lágideaddji galgá dahkat čálalaš soahpamuša bálvalusbuvttadeaddjiin dása gullevaš 
barggu sisdoalus, lohpemávssuid ruhtageavahančilgehusas ja dán barggu dikšuma dáfus eará 
dárbbašlaš áššiin sihke dan heivvolaš mávssus, mii berrojuvvo doaimma máksimis ja man 
máksá lohpeoasti. Govttolaš máksun gehččojuvvo eanemustá vihtta proseantta lobi hattis ja 
vuollel 60 euro lobi oasil goittotge uhcimustá golbma euro lohpejándoris. 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Lohpevuovdimis vástideaddji ja bálvalusbuvttadeaddji leaba geatnegahtton lágidit guolás-

teaddjái vejolašvuođa beassat elektrovnnalaš sálašregistarii, vai sáhttá dahkat sálašalmmuhan-
geatnegasvuođa. Ovdalis máinnašuvvon bealit galget doaimmahit lobi oastán olbmuid nam-
ma- ja oktavuođadieđuid sálašregistara doaibmaválddálaš registeradoallái jahkásaččat guolás-
tanbaji čuovvu čakčamánu loahpa rádjai. Dat mii dán momeanttas ásahuvvo guoská maiddái 
eará guolástanlobi luohpadan beali soahpamuša 2 artihkkala 2 čuoggás oaivvilduvvon Deanu 
čázádaga luossagoargŋunguovllus.

10 §

Bivdolobiid hattit

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bivdonjuolggadusa 4 §:a 3 ja 4 čuoggás oaivvilduvvon bivdolobiid haddi vuođđuduvvá 

heivvolaš haddái, man meroštallamis váldojuvvo vuhtii sullasaš bivdolobiid márkandilli. Hatti 
sáhttá mearridit earáláganin lohpeavádaga, lohpešlája ja áigemeari vuođul. Lobi haddi lea: 

1) fanasbivdolobis eanemustá 150 euro/bivdojándor; 
2) gáddebivdolobis eanemustá 150 euro/bivdojándor; ja 
3) Anárjoga Máhtegeavgŋá bajábealde ja Skiehččanjogas fatnasis ja gáttis bivddedettiin ea-

nemustá 150 euro bivdojándoris. 
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Vuollel 18-jahkásaččaide sáhttá mieđihit 2 momeanttas oaivvilduvvon lobi vuolit hattiin 
dahje almmá mávssu.

Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahusain addojuvvojit dárkilut njuolggadusat 2 mo-
meanttas oaivvilduvvon guolástanlobiid hattiin. Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahusain 
sáhttá addit dárkilut njuolggadusaid 3 momeanttas oaivvilduvvon lobiid mieđihaneavttuin.

———
Dát láhka boahtá fápmui        mánu    . beaivve 20 .

—————

Helssegis njukčamánu 1. beaivve 2018

Oaiveministtar

Juha Sipilä

Eana- ja meahccedoalloministtar Jari Leppä
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