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Lag
om Hossa nationalpark

I enlighet med riksdagens besluts föreskrivs:

1 §

Inrättandet av nationalparken

För att skydda och vårda organismerna, de geologiska särdragen och landskapen i åsar-
na, de skogklädda höjderna och de små vattendragen samt de kulturella avlagringar som
hör till dem och som vittnar om människans och naturens långvariga och fortgående sam-
existens, och för allmän rekreation, allmänt friluftsliv och för att främja intresset för natu-
ren, inrättas som nationalpark för 100-årsjubileet för Finlands självständighet Hossa na-
tionalpark, som är en sådan nationalpark som avses i naturvårdslagen (1096/1996).

2 §

Läge och gränser

Hossa nationalpark omfattar circa 11 094 hektar statsägda områden i Suomussalmi,
Kuusamo och Taivalkoski kommuner. Gränserna för nationalparken har märkts ut med en
röd linje på den karta som utgör bilaga till denna lag.

3 §

Fridlysningsbestämmelser

Bestämmelser om verksamhet som är förbjuden i nationalparken finns i 13 § i natur-
vårdslagen och bestämmelser om undantag från fridlysningsbestämmelserna i 14 och 15 §
i den lagen.

Trots de i 1 mom. avsedda fridlysningsbestämmelserna är det tillåtet att utplantera öring
och harr i sjöarna Umpi-Valkeainen och Iso-Valkeainen och att fiska med spinnspö på ba-
sis av utplanteringen samt att spinnfiska i nationalparkens strömmande vatten. Dessutom
är fritidsfiske med stående fångstredskap tillåtet i sjöarna Isokukkuri och Pikkukukkuri
samt Iso Syrjäjärvi och Aittojärvi samt i sjöarna Talasjärvi, Puukkojärvi, Syvä Suottajärvi,
Matala Suottajärvi och Saari Hoilua. I Aittojärvi är notdragning tillåtet i fiskevårdssyfte
eller för att demonstrera fångstsättet för allmänheten. 

De vars hemort är en kommun som avses i 8 § i jaktlagen (615/1993) har trots 13 § i
naturvårdslagen rätt att jaga i sin hemkommun på nationalparkens område. Delägarna i de
renbeteslag som bedriver verksamhet i nationalparken och de personer som Finlands vilt-
central särskilt har utsett för ändamålet har dock oberoende av hemkommun rätt till sådant
tillståndspliktigt avlägsnande av individer av viltarter som avses i 15 § 1 mom. 3 punkten
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i naturvårdslagen. Delägarlaget för Kuusamo samfällda skog har dessutom rätt att jaga älg
på de områden inom Kuusamo kommun som hör till nationalparken.

4 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 17 juni 2017.
Genom denna lag dras Hossa strövområde enligt 1 och 3 § i statsrådets beslut om an-

läggande av Kylmäluoma och Hossa strövområden (758/1979) in.
Utplantering av öring och harr samt fiske på basis av utplanteringen får fortsätta i sjö-

arna Ala-Valkeainen och Keski-Valkeainen, Pitkähoilua-Kokalmus och Kirkasvetinen till
och med den 31 december 2020. 

Utöver vad som föreskrivs i 3 § 3 mom. får älgjakt bedrivas av medlemmarna i sådana
jaktföreningar som var registrerade när denna lag trädde i kraft och vars jaktområden grän-
sar till nationalparken.

Helsingfors den 24 maj 2017

Republikens President

 Sauli Niinistö

Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen
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