
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 8 april 2011

Statsrådets förordning

294/2011

om nätfiskebegränsningar till skydd för saimenvikarens kutar

Utfärdad i Helsingfors den 6 april 2011

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministe-
riet, föreskrivs med stöd av 37 a § 1 mom. i lagen om fiske (286/1982), sådant det lyder i lag
697/2010:

1 §

Tillämpningsområde

Genom denna förordning begränsas nätfis-
ket på de viktigaste rörelseområdena för sai-
menvikarens kutar pä det sätt som föreskrivs
i 37 a § i lagen om fiske (286/1982). Denna
förordning gäller dock inte områden där ett i
37 b § i lagen om fiske avsett avtal om
fiskebegränsningar till skydd för saimenvika-
ren är i kraft.

2 §

Begränsning av nätfisket

Det är förbjudet att fiska med nät inom de i
3 § 1 mom. avsedda viktigaste rörelseområ-
dena för saimenvikarens kutar från och med
den 15 april till och med den 30 juni.

3 §

De viktigaste rörelseområdena för
saimenvikarens kutar

De viktigaste rörelseområdena för saimen-

vikarens kutar är följande vattenområden el-
ler delar av sådana som märkts ut på kartrit-
ningarna i bilagorna 1—9:

1) Orivesi, bilaga 1,
2) Joutenvesi — Kolovesi — Pyyvesi, bi-

laga 2,
3) Haukivesi norra, bilaga 3,
4) Haukivesi södra, bilaga 4,
5) Pihlajavesi västra, bilaga 5,
6) Pihlajavesi östra, bilaga 6,
7) Haapaselkä — Lepistönselkä — Katos-

selkä, bilaga 7,
8) Lietvesi — Petranselkä — Storsaimen,

bilaga 8,
9) Liittokivenselkä — Yövesi, bilaga 9.
Till de viktigaste rörelseområdena för sai-

menvikarens kutar räknas dock inte sjöar och
tjärnar belägna på öar inom de områden som
avses i 1 mom.

4 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15
april 2011 och gäller till och med den 31
december 2015.

Helsingfors den 6 april 2011

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Fiskeriråd Eija Kirjavainen
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