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243/2017

Jord- och skogsbruksministeriets förordning
om 2017 års fisketillstånd som grundar sig på avtalet med Norge om fisket i Tana 

älvs vattendrag

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 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): 

1 §

Prissättningen av fisketillstånd

Följande avgifter tas per fiskedygn ut för fisketillstånd som hör till Finlands fisketill-
ståndskvot och som avses i 4 § 3 och 4 punkten i fiskestadgan i avtalet mellan Finland och
Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (FördrS 41 och 42/2017, nedan avtalet): 

1) Tillstånd för fiske från båt, tillståndets pris i euro

Period Nuorgam Vetsikko Utsjoki Outakoski och 
Enare älv

10.6–16.6 50 50 60 60

17.6–23.6 50 60 60 60

24.6–30.6 50 80 60 60

1.7–7.7 50 80 60 60

8.7–14.7 50 80 50 60

15.7–21.7 50 60 50 60

22.7–28.7 50 60 50 60

29.7–4.8 50 60 50 60

5.8–10.8 50 50 50 60
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2) Tillstånd för fiske från strand, tillståndets pris i euro

Med avvikelse från 1 mom. tas av en person som är under 18 år ut en avgift på 40 euro
för tillstånd för fiske från båt och 25 euro för tillstånd för fiske från strand.

2 §

Särskild fisketillståndskvot

Omfattningen av den särskilda fisketillståndskvot som avses i 5 § 4 mom. i fiskestadgan
i avtalet och i 12 § 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) är 1 660 fiskedygn för tillstånd för fiske från båt och 1 660 fiskedygn för till-
stånd för fiske från strand. 

Tillstånd som hör till den särskilda fisketillståndskvoten fördelar sig jämnt över hela
fiskesäsongen och olika fiskezoner. Tillståndskvoten gäller hela gränsälvsområdet. 

Ett tillstånd som hör till den särskilda fisketillståndskvoten ska inlösas senast fredag
kl. 15 den vecka som föregår fisket. Därefter frigörs icke-inlösta tillstånd reserverade för
den särskilda fisketillståndskvoten att reserveras i turismfisketillståndskvoten. 

För beviljande av tillstånd från den särskilda fisketillståndskvoten kan den som svarar
för tillståndsförsäljningen använda registerdata om ägandet av fastigheter i Tana älvs av-
rinningsområde för kontroll av fiskerätt som berättigar till tillstånd. Om fastighetsägarens
uppgifter inte finns i de registerdata som tillståndsförsäljningen använder eller om det
finns oklarheter i uppgifterna, är köparen av tillståndet skyldig att visa omfattningen av
sin ägarandel eller av sitt ägande av vattenområdet. 

3 §

Redovisning av fisketillståndsintäkter för staten

Den som svarar för tillståndsförsäljningen ska i enlighet med jord- och skogsbruksmi-
nisteriets anvisningar månatligen redovisa för ministeriet de medel som flyter in från de
fisketillstånd som den sålt och som sålts för dennes räkning samt räntan på dessa.

Period Nuorgam Vetsikko Utsjoki Outakoski 
huvudfåran

Enare älv

10.6–16.6 45 40 45 60 40

17.6–23.6 45 50 45 60 40

24.6–30.6 45 60 45 60 40

1.7–7.7 45 60 45 60 40

8.7–14.7 45 60 35 60 40

15.7–21.7 45 50 35 60 40

22.7–28.7 45 50 35 60 40

29.7–4.8 45 50 35 60 40

5.8–10.8 45 40 45 60 40
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4 §

Grunder för användningen av fisketillståndsintäkter

Medel som flyter in från fisketillstånd för fiskesäsongen 2017 delas ut till ägarna av fis-
kerätt med iakttagande av den praxis och de utdelningsprinciper som tillämpats vid utdel-
ning av medel som flutit in med stöd av det upphävda avtalet. Utdelningsprinciperna be-
stäms dock så att i stället för antalet fiskedygn för turismfiskare används som grund antalet
tillstånd för fiske från båt och tillstånd för fiske från strand som sålts för de olika tillstånds-
områdena. 

Den del av fisketillståndsintäkterna för 2017 som tillhör staten används för att täcka sta-
tens fiskeövervakningsutgifter samt forsknings- och uppföljningsutgifter. 

5 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 10 maj 2017 och gäller till utgången av 2017.

Helsingfors den 4 maj 2017

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen

Konsultativ tjänsteman Tapio Hakaste
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Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahus
Suoma ja Norgga gaskasaš Deanu čázádaga bivdosoahpamuššii vuođđuduvvi bivdolobiin 

2017:s

Eana- ja meahccedoalloministeriija mearrádusa mielde mearriduvvo Suoma ja Norgga gas-
kasaš Deanu čázádaga bivdosoahpamuša láhkaásahansuorgái gullevaš mearrádusaid fápmui-
bidjan- ja heivehanlága (176/2017) vuođul: 

1 §

Bivdolobiid hattit

Suoma ja Norgga gaskasaš Deanu čázádaga bivdosoahpamuša (SopS 41 ja 42/2017, maŋŋe-
lis soahpamuš) bivdonjuolggadusa 4 §:a 3 ja 4 čuoggás oaivvilduvvon Suoma bivdolohpee-
arrái gullevaš bivdolobiin berrojuvvojit čuovvovaš bivdojándormávssut:

1) Fanasbivdolobit, lobi haddi euroiguin

Áigodat Njuorggán Veahčat Ohcejohnjálbmi Vuovdaguoika 
ja Anárjohka

10.6.–16.6. 50 50 60 60
17.6.–23.6. 50 60 60 60
24.6.–30.6. 50 80 60 60
1.7.–7.7. 50 80 60 60
8.7.–14.7. 50 80 50 60
15.7.–21.7. 50 60 50 60
22.7.–28.7. 50 60 50 60
29.7.–4.8. 50 60 50 60
5.8.–10.8. 50 50 50 60

2) Gáddebivdolobit, lobi haddi euroiguin

Áigodat Njuorggán Veahčat Ohcejohnjálbmi Vuovdaguoika, 
váldoroggi

Anárjohka

10.6.–16.6. 45 40 45 60 40
17.6.–23.6. 45 50 45 60 40
24.6.–30.6. 45 60 45 60 40
1.7.–7.7. 45 60 45 60 40
8.7.–14.7. 45 60 35 60 40
15.7.–21.7. 45 50 35 60 40
22.7.–28.7. 45 50 35 60 40
29.7.–4.8. 45 50 35 60 40
5.8.–10.8. 45 40 45 60 40

Nuppeláhkai go ovdalis 1 momeanttas daddjojuvvo, de vuollel 18-jahkásaš olbmo lotnun fa-
nasbivdolobis berrojuvvo 40 euro máksu ja gáddebivdolobis 25 euro máksu. 

Översätting till nordsamiska
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2 §

Sierra bivdolohpeearri

Soahpamuša bivdonjuolggadusa 5 §:a 4 momeanttas ja Suoma ja Norgga gaskasaš Deanu 
bivdosoahpamuša láhkaásahansuorgái gullevaš mearrádusaid fápmuibidjan- ja heivehanlága 
(176/2017) 12 §:s oaivvilduvvon sierra bivdolohpeeari mearri lea 1 660 bivdojándora fanas-
bivdolobiide ja 1 660 bivdojándora gáddebivdolobiide. 

Sierra bivdolohpeearrái gullevaš lobit juohkásit dássidit oppa bivdoáigodahkii ja sierra biv-
doavádagaide. Lohpeearri guoská oppa rádjejohkaguvlui. 

Sierra bivdolohpeearrái gullevaš lohpi galgá lodnojuvvot bivddu ovddit vahku bearjadahkii 
diibmu 15 rádjai. Dan maŋŋá daid sierra lohpeearrái várrejuvvon lobiid, mat eai leat lodno-
juvvon, sáhttá fas várret turistabivdolohpeearrái. 

Sierra bivdolohpeeari lobiid mieđiheami várás sáhttá lohpevuovdimis vástideaddji oasse-
bealli geavahit Deanu golganguovllu giddodagaid oamastussii guoskevaš registtardieđuid dal-
le, go dárkkistuvvo leago soapmásis bivdovuoigatvuohta. Jos giddodaga eaiggáda dieđut eai 
gávdno lohpevuovdinregistariin dahje dieđuin leat eahpečielggasvuođat, de lobi oasti lea geat-
negahtton čájehit iežas oamastanossodaga dahje iežas oamastusa meari čáhceguovllus.

3 §

Bivdolohpeboađuid čilgen stáhtii

Lohpevuovdimis vástideaddji oassebeali galgá čilget iežas vuovdin ja su beales vuvdojuv-
von bivdolobiin čoggon ruđaid sihke dain čoggon reanttu eana- ja meahccedoalloministeriijai 
mánnosaččat ministeriija addin rávvagiid mielde.

4 §

Bivdolohpeboađuid geavahanákkat

Bivdoáigodagas 2017 bivdolobiin čoggon ruđat juhkkojuvvojit bivdovuoigatvuođa oamas-
teaddjiide nu, ahte čuvvojuvvojit gomihuvvon soahpamuša vuođul čoggon ruđaid juogus hei-
vehuvvon virolašvuođat ja juohkinprinsihpat. Juohkinprinsihpat mearriduvvojit goittotge nu, 
ahte turistabivdiid bivdojándoriid meari sajis ággan adnojuvvo sierra lohpeguovlluide vuvdo-
juvvon fanas- ja gáddebivdolobiid mearri. 

Stáhtii gullevaš oassi jagi 2017 bivdolohpeboađuin adnojuvvo fas stáhtii šaddan bivdogozi-
hangoluid sihke dutkan- ja čuovvungoluid gokčamii. 
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5 §

Fápmuiboahtin

Dát ásahus boahtá fápmui miessemánu 10. beaivve 2017 ja lea fámus jagi 2017 loahpa 
rádjai.

Helssegis miessemánu 4. beaivve 2017

Eanadoallo- ja birasministtar Kimmo Tiilikainen

Ráđđádalli virgeolmmoš Tapio Hakaste
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