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177/2017

Lag
om ändring av lagen om fiske

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om fiske (379/2015) 4 § 10 och 22 punkten, 78 § samt 118 § 1 mom., av

dem 118 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 997/2016, som följer:

4 §

Definitioner

I denna lag avses med
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

10) innehavare av fiskerätt
a) delägarlaget för ett samfällt vattenområde,
b) ägaren av ett sådant vattenområde som inte hör till ett delägarlag,
c) ägaren av en fastighet, om det till fastigheten hör sådana fiskeförmåner enligt särskil-

da grunder som avses i 21 punkten,
d) en fysisk eller juridisk person som förfogar över fiskerätt utgående från fiskeservitut 

eller någon annan rättslig grund, 
e) en fysisk eller juridisk person som förfogar över fiskerätt utgående från ett arrende-

avtal som kan överföras utan att ägaren hörs, eller
f) vid tillämpningen av fiskestadgan i avtalet mellan Finland och Norge om fisket i Tana 

älvs vattendrag (FördrS 42/2017), utöver vad som anges i underpunkterna a–e, en delägar-
fastighet som hör till ett delägarlag för ett samfällt vattenområde, 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
22) fiskestadga
a) gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige (FördrS 91/2010) och den

därtill hörande fiskestadgan,
b) avtalet mellan Finland och Norge om fisket i Tana älvs vattendrag och den därtill hö-

rande fiskestadgan, samt 
c) överenskommelsen mellan Republiken Finland och Konungariket Norge angående

fisket inom Nejdenälvens fiskeområde (FördrS 18/1978) och den därtill anslutna fiskeris-
tadgan. 

78 §

Skydd av fiskbestånd i vissa vattendrag i övre Lappland

För att skydda fiskbestånden i vattendragsområden i Tana älv, Näätämöjoki, Paatsjoki,
Tuulomajoki och Uutuanjoki får det genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmel-
ser om förbud, villkor, begränsningar och åtgärder som gäller
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1) flyttning av levande fiskar, rom samt färdmedel, redskap, fångstredskap och betes-
fisk som används vid fiske till dessa områden,

2) användning av betesfisk vid fiske som bedrivs inom områdena,
3) rensning i områdenas naturliga vatten av fisk som hämtats utanför områdena, 
4) utsläppning av fiskavfall i områdenas naturliga vatten, samt
5) desinfektion och torkning av fiskeredskap och färdmedel som används vid fiske.

118 §

Fiskeförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1) använder en fiske- eller fångstmetod eller ett fiskeredskap som förbjuds i 46 eller

49 § eller har förbjudits med stöd av dem eller förbjuds i en fiskestadga, eller håller ett för-
bjudet fiskeredskap i ett färdmedel som används vid fiske eller i övrigt så att det är lätt åt-
komligt för fångst,

2) fiskar inom ett område där fiske är förbjudet eller begränsat enligt 7, 52–54, 59,
65–68, 70 eller 71 § eller har förbjudits eller begränsats med stöd av dem eller är förbjudet
eller begränsat enligt en fiskestadga,

3) fiskar under en tid då fiske med stöd av 52 eller 53 § har förbjudits eller under sådan
fredningstid som har föreskrivits med stöd av 55 § eller i en fiskestadga, eller under denna
tid håller ett för fångst av fisk lämpat redskap utsatt i vatten, 

4) fiskar i strid med en begränsning som meddelats i syfte att genomföra ett avtal som
avses i 60 §,

5) i strid med 56 § eller en fiskestadga fångar fisk som är mindre än minimimåttet eller
större än maximimåttet eller behåller fångad fisk i strid med ett förbud som föreskrivits
eller meddelats med stöd av 52 eller 53 § eller föreskrivs i en fiskestadga,

6) åsidosätter skyldigheten enligt 58 § att släppa tillbaka fisk i vattnet eller motsvaran-
de skyldighet enligt en fiskestadga,

7) utan ett sådant tillstånd som avses i 77 § 2 mom. eller i strid med tillståndsvillkoren
för in andra än i Finland i vilt tillstånd förekommande fiskarter eller fiskbestånd eller
könsceller av sådana,

8) utplanterar en fiskart eller ett fiskbestånd i ett vattenområde i strid med vad som fö-
reskrivs i 73 eller 74 § eller med stöd av 75 § eller i strid med en fiskestadga,

9) åsidosätter den skyldighet att märka ut fångstredskap som föreskrivs i 48 § eller i en
fiskestadga, eller håller ett fångstredskapsmärke i vattnet i strid med 48 §,

10) bryter mot det förbud mot första försäljning som föreskrivs i 91 § eller det förbud
mot försäljning av fredad fisk som föreskrivs i 55 §,

11) förvarar kräftor eller använder redskap för kräftfångst i strid med 51 §,
12) åsidosätter den skyldighet att göra anmälan om bifångst som föreskrivs i 62 § eller

den skyldighet att rapportera fångstuppgifter som föreskrivs i en fiskestadga eller i 7 § i
lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lag-
stiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (176/2017),

13) bryter mot förbud, villkor eller begränsningar enligt bestämmelser som utfärdats
med stöd av 78 §, eller

14) bryter mot ett i en fiskestadga föreskrivet förbud att använda båt eller motor, 
ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för

fiskeförseelse dömas till böter.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

————
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Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet.

Helsingfors den 24 mars 2017

Republikens President

 Sauli Niinistö

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen
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Översätting till nordsamiska 

Láhka 
guolástanlága rievdadeamis 

Riikkabeivviid mearrádusa mielde  
rievdaduvvojit guolástanlága (379/2015) 4 §:a 10 ja 22 čuokkis, 78 § sihke 118 §:a 1 mo-

meanta, dakkárin go dain lea 118 §:a 1 momeanta oassálagaid lágas 997/2016, čuovvovaččat:  

4 § 

Meroštallamat 

Dán lágas oaivvildit:  
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

10) bivdorievtti hálddašeaddjiin:
a) oktasaš čáhceguovllu osolašgotti;
b) osolašgoddái gulakeahtes čáhceguovllu eaiggáda;
c) giddodaga eaiggáda, jos giddodahkii gullet 21 čuoggás oaivvilduvvon sierraákkat biv-

doovddut;  
d) guolástanservituhttii dahje eará vuoigatvuođaággii vuođđuduvvi bivdorievtti

hálddašeaddji lunddolaš dahje juridihkalaš persovnna; 
e) lunddolaš dahje juridihkalaš persovnna, mii hálddaša eaiggáda gulakeahttá bivdorievtti,

man sáhttá sirdit; dahje  
f) bivddus Deanu čázádagas Suoma ja Norgga gaskkas dahkkojuvvon soahpamuša (SopS

42/2017) bivdonjuolggadusa heivehettiin a-e vuollečuoggáin mearriduvvon bivdorievtti 
hálddašeaddjiid lassin oktasaš čáhceguovllu osolašgoddái gullevaš osolašgiddodaga.   
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

22) bivdonjuolggadusain:
a) Suoma ja Ruoŧa gaskkas dahkkojuvvon rádjejohkasoahpamuša (SopS 91/2010) ja dasa

gullevaš bivdonjuolggadusa; 
b) Suoma ja Norgga gaskkas bivddu birra Deanu čázádagas dahkkojuvvon soahpamuša ja

dasa guoskevaš bivdonjuolggadusa; sihke  
c) Suoma dásseválddi ja Norgga gonagasriikka gaskkas bivddus Njávdánjoga guolástan-

guovllus dahkkojuvvon soahpamuša (SopS 17 ja 18/1978) ja dasa guoskevaš bivdonjuolgga-
dusa.  

78 § 

Davvi-Lappi dihto čáziid guollenáliid suodjaleapmi 

Stáhta ásahusa vuođul sáhttá Deanu, Njávdánjoga, Báhčaveaji, Doallánjoga ja Uvdojoga 
čázádatguovlluid guollenáliid suodjalan dihte ásahit gieldduid, eavttuid, ráddjehusaid ja do-
aimmaid, mat gusket: 

1) ealli guliid, meađđemiid ja bivddus geavahit oaivvilduvvon fievrruid, veahkkeneavvuid,
bivdosiid ja seakteguliid sirdimii namuhuvvon guovlluide;  

2) seakteguliid geavaheapmái guovlluin dáhpáhuvvi bivddus;
3) guovlluid olggobealde buktojuvvon guliid čollemii guovlluid luonddučáziin;
4) čollenbázahusaid luoitimii guovllu luonddučáziide; sihke
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5) bivdoneavvuid ja bivddus geavahit oaivvilduvvon fievrruid desinfiseremii ja goika-

deapmái.  
118 § 

Bivdorihkkumuš 

Dat, guhte eaktodáhtos dahje fuollameahttunvuođas  
1) geavaha 46 dahje 49 §:s dahje daid vuođul dahje bivdonjuolggadusas gildojuvvon bivdo-

vuogi dahje bivdoneavvu, vurkkoda gildojuvvon bivdoneavvu bivdofievrrus dahje muđui nu, 
ahte dat lea dasttán sadjosis bivddu várás.  

2) bivdá guovllus, gos bivdu lea 7, 52–54, 59, 65–68, 70 dahje 71 §:s dahje daid vuođul dah-
je bivdonjuolggadusas gildojuvvon dahje dat lea ráddjejuvvon, 

3) bivdá 52 dahje 53 §:a vuođul gildojuvvon áigge dahje 55 §:a vuođul dahje bivdonjuolg-
gadusas mearriduvvon ráfáidahttima áigge dahje doallá dalle čázis dan bivdui heivvolaš biv-
dosa,  

4) bivdá nu, ahte rihkku 60 §:s oaivvilduvvon soahpamuša ollašuhttin dihte ásahuvvon 
ráddjehusa,  

5) bivdá 56 §:a dahje bivdonjuolggadusa vuostá vuolle- dahje badjelmihttosaš guoli, dahje 
váldá guoli sálašin 52 dahje 53 §:a vuođul mearriduvvon dahje bivdonjuolggadusas mearri-
duvvon gielddu vuostá,  

6) ii váldde vuhtii 58 §:s dahje bivdonjuolggadusas mearriduvvon luoitingeatnegasvuođa,  
7) buktá riikii eará go Suomas luonddudilálažžan gávdnojeaddji guollešlája dahje dan náli 

dahje sohkaseallaid almmá 77 §:a 2 momeanttas mearriduvvon lobi haga dahje lohpeeavttu 
vuostá,  

8) gilvá čáhceguvlui guollešlája dahje dan náli 73 dahje 74 §:s dahje 75 §:a vuođul mearri-
duvvon mearrádusa dahje bivdonjuolggadusa vuostá,  

9) ii váldde vuhtii 48 §:s dahje bivdonjuolggadusas mearriduvvon bivdosa merkengeatne-
gasvuođa dahje doallá bivddusmearkka čázis 48 §:s mearriduvvon mearrádusa vuostá,  

10) rihkku 91 §:s mearriduvvon guoli vuosttasvuovdingielddu dahje 55 §:s mearriduvvon 
ráfáidahtton guoli vuovdingielddu,   

11) vurkkoda reappáid dahje geavaha reabbábivdoneavvuid nu, ahte rihkku 51 §:a, 
12) ii váldde vuhtii 62 §:s mearriduvvon oalgesállašii guoskevaš almmuhangeatnegasvuođa 

dahje bivdonjuolggadusas dahje bivddu birra Deanu čázádagas Norggain dahkkojuvvon soah-
pamuša láhkaásahansuorgái gullevaš mearrádusaid fápmuibidjamis ja heiveheamis addojuv-
von lága (176/2017) 7 §:s mearriduvvon sálašdieduiđe guoskevaš almmuhangeatnegasvuođa, 

13) rihkku 78 §:a vuođul ásahuvvon gieldduid, eavttuid dahje ráddjehusaid, dahje  
14) rihkku bivdonjuolggadusas ásahuvvon fanas- dahje mohtorgeavahangielddu,  
galgá sáhkohallat bivdorihkkumušas, jos dagus ii eará sajis lágas mearriduvvo garraset 

ráŋggáštus.  
——— 

Dán lága fápmuiboahtimis mearriduvvo stáhtáráđi ásahusas vuođul. 
 

Helssegis njukčamánu 24. beaivve 2017 

Dásseválddi Presideanta 

Sauli Niinistö 

Eanadoallo- ja birasministtar Kimmo Tiilikainen 
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