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297/2017
Statsrådets förordning
om fisket i sidovattendragen till Tana älvs vattendrag
I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om fiske (379/2015) samt
7 § 3 mom. 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):
1§
Tillämpningsområde
Denna förordning tillämpas på den artikel 2.2 i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs
vattendrag (FördrS 41/2017 och 42/2017) avsedda laxförande delen av vattendraget som
följer:
1) Pulmankijärvi, Gálddašjohka ända till mynningen av Luovosvárjohka, Ylä-Pulmankijoki ända till Yläputous, Luossajohka ända till Luossajávri, Morešveaijohka fyra kilometer uppströms från utflödet i Ylä-Pulmankijoki samt Skihpajohka ända till första sjöutvidgningen,
2) Vetsijoki ända till Vetsijärvi och Vaisjoki ända till Váišluoppali,
3) Utsjoki älv ända till Mierasjärvi, Čársejohka från mynningen av Liŋkinjohka ända
till 10 kilometer uppströms och Kevojoki mynningen av Fiellogahjohka,
4) Kuoppilasjoki ända till mynningen av Birkejohka, Birkejohka ända till Yläputous
samt Goaskinjohka ända till Goaskinjávri,
5) Nilijoki 13 kilometer ända till det andra grynnfältet,
6) Akujoki ända till strömfallet, samt
7) Karigasjoki fem kilometer uppströms från mynningen av Luomusjoki.
Förutom denna förordning tillämpas statsrådets förordning om fiske (1360/2015, nedan
fiskeförordningen) på fiske inom områden som avses i 1 mom. till den del något annat inte
föreskrivs i denna förordning.
2§
Tillåtna fångstredskap
Fiske av lax och öring är tillåtet:
1) med mockpata (joddu), mjärdpata (meardi) och stående nät i Utsjoki, Vetsijoki och
Pulmankijoki vattendrag, samt
2) med spö och konstgjort bete.
Fiske av andra fiskarter än lax och öring är tillåtet med följande fångstredskap och på
följande sätt:
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1) stående nät,
2) spö och konstgjort bete,
3) katsa utanför fors- och strömområden på större avstånd än 200 meter från älvens inlopp eller mynning,
4) mete och pilkfiske utanför fors- och strömområden, samt
5) lakkrok vid fiske på isen.
3§
Områden med fiskeförbud
Fiske är förbjudet inom följande områden:
1) i Övre Pulmankijoki med biälvar,
2) i mynningen av Gálddašjohka och i Gálddašjohka ända till mynningen av Luovosvárjohka inbegripet tjärnen Gálddašluoppal,
3) i Utsjoki älv från älvens mynning ända till landsvägsbron mellan Utsjoki och Nuorgam, samt
4) i Čársejohkas nedre fall på en sträcka av 60 meter från fallets utlopp nedåt.
4§
Allmän veckofredning
Under den fiskesäsong som avses i 5, 9 och 10 § samt 12 § 1 mom. är allt fiske förbjudet
från söndag kl. 19 till måndag kl. 19, med undantag för fiske i insjöar av andra fiskarter
än lax eller öring när fisket sker mer än 200 meter från älvens eller åns utlopp eller inlopp.
5§
Fiskesäsong för fiske med spö och konstgjort bete
Fiske med spö och konstgjort bete är tillåtet i Pulmankijokis, Vetsijokis och Utsjokis
vattendrag från den 1 juni till 31 augusti.
I tillämpningsområdets andra vattendrag än de som avses i 1 mom. är fiske med spö och
konstgjort bete tillåtet från 1 juni till 20 augusti.
6§
Begränsningar som gäller bete och krokredskap
Det är förbjudet att använda räkor, fisk eller mask som bete.
Lakkrok får endast användas vid isfiske av lake. Med avvikelse från det som föreskrivs
i 1 mom. är det vid fiske med lakkrok tillåtet att använda död betesfisk från Tana älvs vattendrag och användning av mask som bete är tillåten vid pilkfiske på is.
Det är dock tillåtet att använda skaftförsedd huggkrok, fiskyxa och håv som hjälpmedel
för att lyfta en fisk som har fastnat i redskap upp i båten eller på land.
7§
Fångstkvot för lax
Vid fiske med spö och konstgjort bete får högst två laxar behållas per fiskare och dygn.
Med avvikelse från 4 § 1 mom. i fiskeförordningen gäller fiskekvoten inte pata- och
nätfiske inom denna förordnings tillämpningsområde.
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8§
Förbjudna områden för spöfiske
Handredskapsfiske är förbjudet:
1) innanför patornas ledarmar och på ett område som ligger närmare än 50 meter nedanför patan eller närmare än 10 meter från dess sida,
2) närmare än 10 meter från stående nät,
3) från bro,
4) från båt och från strand närmare än 200 meter från biälvens närmaste strand i
Kevojokis och mynningen av Čársejohka i Kevojärvi, i mynningen av Čársejohka i
Kevojoki eller i mynningen av Gálddašjohka och Ylä-Pulmankijoki i Pulmankijärvi.
9§
Fiskesäsong för fiske med stående nät
Fiske av lax och öring med stående nät är tillåtet från den 1 juni till 31 juli från måndag
kl. 19 till torsdag kl. 19.
10 §
Fiskesäsong för patafiske
Fiske med pata är tillåtet från den 1 juni till 31 juli från måndag kl. 19 till torsdag kl. 19.
När fiske inte är tillåtet ska nätgarnen i tvärpata (doares), ledarm (cuollo) och hjälpledarm (vuojahat) vara upplyfta ovanför vattenytan eller på land. Alla andra knutna delar av
fångstredskap, inklusive kroknät (joddu) och mjärdar (meardi) i patan, ska förvaras på
land.
11 §
Antalsbegränsning för fångstredskap av garn
Vid fiske av lax eller öring med stående nät eller pata får man endast använda två pator
eller två nät eller ett av vardera åt gången per fastighet med beaktande även av fiske som
sker i Tanas huvudfåra.
Vid fiske av andra fiskarter än lax är det tillåtet att använda högst fem stående nät åt
gången per fastighet.
12 §
Fisketid för andra arter
Fiske av andra fiskarter än lax eller öring med stående nät är tillåtet från den 20 maj till
20 juni samt från den 1 augusti till 31 augusti.
Fiske av andra fiskarter än lax eller öring är tillåtet hela året i insjöar när fisket sker mer
än 200 meter från älvens eller åns utlopp eller inlopp.
13 §
Fiske från båt
Det är förbjudet att fiska, inklusive att lägga ut redskap från båt med motorn igång och
från båt som är förankrad i ström.

3

297/2017
14 §
Utmärkning av fångstredskap
Stående nät och pator som har satts ut för fångst ska märkas ut så att de lätt kan observeras av dem som färdas på vattnet. Fångstredskapen ska förses med ett flöte som når
minst 15 centimeter ovanför vattenytan eller med en flagga vars kortaste sida är minst
15 centimeter och som är fäst vid en flaggstång som har en höjd av minst 40 centimeter
ovanför vattenytan.
Redskapen ska förses med namnet på och kontaktuppgifter till den som satt ut
fångstredskapet samt namnet på den fastighet som fiskerätten hänför sig till. På stående
nät fästs märket på ett lätt synligt flöte i ändan av redskapet. På en pata fästs märket på en
skylt eller ett flöte på tvärpatans (doaris) yttersta stolpe eller bock.
15 §
Fångstmått för lax
Den lax som fångas ska vara minst 30 centimeter lång.
16 §
Knutavstånd och garnkvalitet
Vid fångst av lax och öring är det minsta tillåtna knutavståndet i stående nät och kroknät
i pator 58 millimeter mätt från en knuts mittpunkt till följande knuts mittpunkt när
fångstredskapet är vått. Det är förbjudet att använda metalltråd, metallvajer eller liknande
material i fångstredskap.
I nät som avses i 1 mom. får endast användas garn tillverkat av hampa, bomull, nylonbindgarn eller spunnet nylon (nylon, perlon, terylen). Genomskinligt material, såsom entrådigt nylongarn, får inte användas.
17 §
Pata
I fråga om patans konstruktion ska bestämmelserna i 22 § i fiskestadgan i avtalet med
Norge om fisket i Tana älvs vattendrag iakttas.
18 §
Stående nät för fiske av lax och öring
Stående nät avsett för fångst av lax eller öring är ett enkelt rakt nät med flöte i vardera
ändan. Nätet får inte fästas med stolpar eller andra fästanordningar vid andra ställen av nätet än dess ändar. Fästanordningen får endast bestå av ett sänke eller en enskild stång. Stående nät får inte sättas ut i form av en krok.
Stående nät avsett för fångst av lax eller öring får vara högst 30 meter långt. Två eller
flera nät får inte kopplas samman, om deras sammanlagda längd skulle överstiga 30 meter.
Vid fiske med stående nät får konstgjort strömskydd eller ledarm inte användas.
Avvikande från 1 mom. får för fiske av lax i Pulmankijärvi användas nät, vars minsta
tillåtna knutavstånd är minst 45 millimeter. Det är tillåtet att sammanfoga två sådana nät.
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19 §
Nätredskap för fiske av andra fiskarter
Stående nät för fiske av andra arter än lax eller öring får vara högst 2 meter djupa bottennät som består av enkel nätduk utan påse (grimm) tillverkad av entrådig nylon (monofil) med en maximal tjocklek på 0,17 millimeter.
Vid fiske med stående nät får konstgjort strömskydd eller ledarm inte användas.
Knutavståndet i stående nät och not ska vara minst 29 millimeter och högst 35 millimeter mätt från en knuts mittpunkt till följande knuts mittpunkt när fångstredskapet är vått.
I Pulmankijärvi, i sjöutvidgningarna i Utsjoki älv samt i Vetsijokis Riekkojärvi får stående nät avsedda för fiske av andra fiskarter vara djupare än 2 meter och vid fångst av
dvärgsik får användas nät, vars knutavstånd är minst 17 millimeter. Från 1 september till
30 april får inom detta område användas nät avsedda för fiske av andra fiskarter som flytnät och nätens knutavstånd får vara 18–50 millimeter.
20 §
Djupådra och avstånd mellan fångstredskap
Ingen del av en pata eller ett stående nät får sättas ut över djupådrans mittlinje, varken
i huvudloppet eller i ett bilopp. Den yttersta delen av ett fångstredskap får inte på någon
punkt sträcka sig närmare den motsatta stranden än 10 meter. Med motsatt strand avses
också öar, holmar och klippor som har egna lopp mellan sig.
En pata får inte till någon del ligga närmare än 120 meter från en annan pata.
Stående nät och en pata eller två stående nät får inte till någon del ligga närmare än
60 meter från varandra.
21 §
Förbjudna områden för fiske med nät
Ett stående nät eller en pata får inte placeras närmare än 200 meter från en biälvs närmaste strand i Kevojokis och Čársejohkas mynning i Kevojärvi, i Čársejohkas mynning i
Kevojoki eller i Gálddašjohkas och Ylä-Pulmankijokis mynning.
22 §
Fångstanmälan till registret
Fiskare är skyldiga att föra fiskedagbok (elektronisk eller på papper) och att till det elektroniska fångstregistret för Tana älv rapportera följande upplysningar om varje fångad lax,
öring, puckellax och regnbåge:
1) älv eller insjö där fisket har skett,
2) datum för fisket,
3) kön, längd och vikt,
4) antal fiskar som släppts tillbaka artspecifikt,
5) fiskeredskap (spö/konstgjort bete, stående nät, pata).
Vid återutsättning behöver inte fiskens kön, längd och vikt rapporteras.
Den som har fiskat utan att få någon fångst ska rapportera upplysningarna i 1, 2 och
5 punkten.
Fångstanmälan ska göras senast första måndagen efter fisket. Under fiskesäsongen
2017 kan fångstanmälan inlämnas efter fiskesäsongens slut, dock senast den 1 september.
Fångst av andra fiskarter kan rapporteras tillsammans med fångsten av lax och öring eller efter att fiskesäsongen avslutats. Rapporteringen för dessa arter ska omfatta totalvikten
för varje art.
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Bestämmelser om skyldigheten för den som upplåter fisketillstånd att ordna åtkomst för
fiskare till det elektriska fångstregistret finns i 8 § i lagen om sättande i kraft av avtalet om
fisket i Tana älvs vattendrag och om dennes skyldighet att ta emot fångstanmälan i 7 § i
den lagen.
23 §
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017.
Genom denna förordning upphävs förordningen om fiskeristadga för sidovattendragen
inom Tana älvs fiskeområde (405/1990).
Helsingfors den 24 maj 2017
Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman Tapio Hakaste
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Bilaga

Stáhtaráđi ásahus
bivddus Deanu čázádaga oalgečázádagain

Stáhtaráđi mearrádusa mielde mearriduvvo guolástanlága (379/2015) ja Suoma ja Norgga
gaskasaš Deanu čázádaga bivdosoahpamuša láhkaásahansuorgái gullevaš mearrádusaid
fápmuibidjan- ja heivehanlága (176 /2017) 7 §:a 3 momeantta vuođul:
1§
Heivehanguovlu
Dát ásahus heivehuvvo Suoma ja Norgga gaskasaš Deanu čázádaga soahpamuša (SopS 41 ja
42/2017) 2 artihkkala 2 čuoggás oaivvilduvvon čázádaga luossagoargŋunguovllus čuovvovaččat:
1) Buolbmátjávri, Gálddašjohka Luovosvárjoga njálmmi rádjai, Badje-Buolbmátjohka Badjegoržži rádjai, Luossajohka Luossajávrri rádjai, Morešveaijohka njeallje kilomehtera bajásguvlui luoitinsajis Badje-Buolbmátjohkii sihke Skihpajohka vuosttas luobbala rádjai;
2) Veahčajohka Veahčajávrri rádjai ja Váisjohka Váisluobbala rádjai;
3) Ohcejohka Mierašjávrri rádjai, Čársejohka Liŋkinjohnjálmmis 10 kilomehtera bajásguvlui ja Geavvu Fiellogahjoga njálmmi rádjai;
4) Goahppelašjohka Birkejohnjálmmi rádjai, Birkejohka Badjegoržži rádjai sihke Goaskinjohka Goaskinjávrri rádjai;
5) Njiljohka 13 kilomehtera nuppi juovvagietti rádjai;
6) Áhkojohka goržži rádjai; sihke
7) Gáregasjohka vihtta kilomehtera Luopmošjohnjálmmis bajásguvlui.
Dán ásahusa lassin bivdui 1 momeanttas oaivvilduvvon guovlluin heivehuvvo stáhtaráđi
ásahus bivddus (1360/2015, maŋŋelis guolástanásahus) dakko bokte go dán ásahusas ii nuppeláhkai mearrriduvvo.
2§
Lobálaš bivdoneavvut
Luosa ja guvžžá oažžu bivdit:
1) jottuin, merddiin ja njáŋggofirpmiin Ohcejoga, Veahčaha ja Buolbmátjoga čázádagain;
sihke
2) stákkuin ja vuokkain.
Eará guollešlájaid go luosa ja guvžžá oažžu bivdit čuovvovaš bivdoneavvuiguin ja vugiiguin:
1) njáŋggofierbmi;
2) stággu ja vuogga;
3) guollehehkke guoika- ja rávdnjesajiid olggobealde badjel 200 mehtera duohken joga oivošis dahje njálmmis;
4) oaggun ja bilken guoika- ja rávdnjesajiid olggobealde; sihke
5) njáhkároahkki jieŋa alde bivddedettiin.
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3§
Bivdogieldoguovllut
Bivdu lea gildojuvvon čuovvovaš guovlluin:
1) Badje-Buolbmátjogas oktan oalgejogaiguin;
2) Gálddašjogas joganjálmmis ja Gálddašjogas Luovosvárjoga njálmmi rádjai oktan
Gálddašluobbaliin ja -ládduin;
3) Ohcejogas joganjálmmi rájes Ohcejoga ja Njuorggáma gaskasaš geainnu šalddi rádjai;
sihke
4) Čársejoga vuollegoržžis 60 mehtera mátkkis goržži niskkis vulosguvlui.
4§
Almmolaš vahkkoráfáidahttin
Maŋŋelis 5, 9 ja 10 §:s sihke 12 §:a 1 momeanttas mearriduvvon bivdoáigodaga áigge buot
bivdu lea gildojuvvon sotnabeaivvi rájes diibmu 19 vuossárgii diibmu 19, earret eará guollešlájaid go luosa dahje guvžžá bivddu jávrriin badjel 200 mehtera duohken joga oivošis dahje
njálmmis.
5§
Bivdoáigodat stákkuin ja vuokkain
Stákkuin ja vuokkain oažžu bivdit Buolbmátjoga, Veahčajoga ja Ohcejoga čázádagain geassemánu 1. beaivvi rájes borgemánu 31. beaivái.
Heivehanguovllu eará go ovdalis 1 momeanttas oaivvilduvvon čázádagain stákkuin ja vuokkain oažžu bivdit geassemánu 1. beaivvi rájes borgemánu 20. beaivái.
6§
Seaktái ja áŋkorbivdosiidda guoskevaš ráddjehusat
Seaktin ii oaččo geavahit reahka, guoli dahje máđu.
Njáhkároahki oažžu geavahit dušše njáhkábivddus jieŋa alde. Nuppeláhkai go ovdalis
1 momeanttas daddjojuvvo, de Deanu čázádagas váldojuvvon jápma seakteguoli oažžu geavahit njáhkárohkiin bivddedettiin ja máđu oažžu geavahit seaktin jieŋa alde bilkedettiin.
Nađđaroahkana, guolleákšu ja hoava oažžu geavahit veahkkeneavvun bivdosii čákŋan guoli
lokten dihte fatnasii dahje gáddái.
7§
Luosa sálašearri bivddus
Stággo- ja vuoggabivddus oažžu váldit eanemustá guokte luosa sálašin bivdi ja jándora
nammii.
Nuppeláhkai go guolástanásahusa 4 §:a 1 momeanttas mearriduvvo, de sálašearri ii guoskka
buođđo- ja fierbmebivdui dán ásahusa heivehanguovllus.
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8§
Gildojuvvon stággobivdoguovllut
Vuoggabivdu lea gildojuvvon:
1) buođđočuoluid siskkobealde ja lagabus go 50 mehtera buođu vulobealde dahje 10 mehtera dan siiddu bealde;
2) 10 mehtera lagabus njáŋggofierpmi;
3) šalddi alde;
4) fatnasis ja gáttis 200 mehtera lagabus oalgejoga lagamus gátti Geavu ja Čársejoga
njálmmis Geavojávrris, Čársejoga njálmmis Geavus dahje Gálddašjoga ja BadjeBuolbmátjoga njálmmis Buolbmátjávrris.
9§
Njáŋggofierpmi bivdoáigodat
Luosa ja guvžžá oažžu bivdit njáŋggofirpmiin geassemánu 1. beaivvi rájes suoidnemánu 31.
beaivái vuossárggas diibmu 19 duorastahkii diibmu 19.
10 §
Buođđobivddu bivdoáigodat
Buođđobivdu lea lobálaš geassemánu 1. beaivvi rájes suoidnemánu 31. beaivái vuossárggas
diibmu 19 duorastahkii diibmu 19.
Doarrása, čuolu ja vuojahaga fierpmit galget leat bajiduvvon čázeoaivái dahje goikásii dan
boddii, go bivdu lea gildojuvvon. Bivdosiid buot eará gođđojuvvon oasit, oktan buđđui gullevaš jottuiguin ja merddiiguin, galget dollojuvvot goikásis.
11 §
Gođđojuvvon bivdosiid geavahanmeari ráddjehus
Dalle go luosa dahje guvžžá bivdá njáŋggofirpmiin dahje buođuin, de oažžu geavahit giddodaga nammii oktanaga dušše guokte buođu dahje guokte fierpmi dahje ovtta bivdosa
goappáge, nu ahte váldojuvvo vuhtii maiddái ieš Deanus dáhpáhuvvi bivdu.
Eará guollešlájaid go luosa bivddus oažžu geavahit oktanaga eanemustá vihtta njáŋggofierpmi giddodaga nammii.
12 §
Eará šlájaid bivdoáigi
Eará guollešlájaid go luosa dahje guvžžá oažžu bivdit njáŋggofirpmiin miessemánu 20.
beaivvi rájes geassemánu 20. beaivái sihke borgemánu 1. beaivvi rájes borgemánu 31. beaivái.
Eará guollešlájaid go luosa dahje guvžžá oažžu bivdit birra jagi jávrriin badjel 200 mehtera
duohken joga oivošis dahje njálmmis.
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13 §
Fanasbivdu
Fatnasis, man mohtor lea geavvamin dahje mii lea buddejuvvon rávdnjái, ii oaččo bivdit iige
luoitit bivdoneavvuid.
14 §
Bivdosiid merken
Bivdinláhkai biddjojuvvon njáŋggofierpmit ja buođut galget merkejuvvot čielgasit nu, ahte
čáziid alde johttit fuobmájit daid. Bivdosat galget merkejuvvot uhcimustá 15 sentemehtera
čázeoaivvi bajábeallai olli govddohagain dahje uhcimustá 40 sentemehtera čázeoaivvi bajábeallai olli stákkožii giddejuvvon láhpuin, man oaneheamos siiddu guhkkodat galgá leat uhcimustá 15 sentemehtera.
Bivdosiidda galget merkejuvvot bivdosa biddji namma ja oktavuođadieđut sihke dan giddodaga namma, masa bivdovuoigatvuohta gullá. Njáŋggofierbmái mearka giddejuvvo bivdosa
geahčái giddejuvvon govddohahkii, mii oidno bures. Buođus mearka giddejuvvo doarrása
olggumus čuldii dahje reŋkui giddejuvvon galbii dahje govddohahkii.
15 §
Luosa bivdomihttu
Sálašin bivdojuvvon luossa galgá leat uhcimustá 30 sentemehtera guhku.
16 §
Galljodat ja árppu šládja
Luossa- dahje guvžábivddus njáŋggofierpmi sihke buođu jottu uhcimus lobálaš galljodat lea
58 millimehtera. Fierpmi galljodat mihtiduvvo njuoska bivdosis čuolmma guovddáža rájes
čuovvovaš čuolmma guovddážii. Sreaŋgga, metállaoara dahje sullasaš materiálaid ii oaččo
geavahit bivdosiin.
Ovdalis 1 momeanttas oaivvilduvvon firpmiin oažžu geavahit dušše ruoivásis, bummolis,
nailončanasárppus dahje bodnojuvvon nailonis (nailon, perlon, terylena) dahkkojuvvon árppu.
Čađačuovgi materiála, dego monofiilanailonárppu, ii oaččo geavahit.
17 §
Buođđu
Buođu ráhkadusa hárrái galget čuvvojuvvot Suoma ja Norgga gaskasaš Deanu čázádaga
bivdonjuolggadusa 22 §:s mearriduvvon njuolggadusat.
18 §
Luossa- ja guvžábivdui oaivvilduvvon njáŋggofierbmi
Luossa- dahje guvžábivdui oaivvilduvvon njáŋggofierbmi lea njuolgadin suhppojuvvon ovttageardán fierbmi, mas lea govddohat goabbat geažis. Fierpmi ii oaččo giddet čuolddaiguin
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dahje eará giddenneavvuiguin eará sajis go fierpmi gežiin. Giddenneavvun oažžu leat dušše
ovttaskas buddu dahje ovttaskas čuolda. Njáŋggofierpmi ii oaččo suohpput mohkil.
Luossa- dahje guvžábivdui oaivvilduvvon njáŋggofierbmi oažžu leat eanemustá 30 mehtera
guhku. Guokte dahje eanet firpmiid ii oaččo geatnit oktii, jos daid oktiirehkenaston guhkkodat
lea badjel 30 mehtera.
Njáŋggofirpmiin bivddedettiin ii oaččo geavahit dahkkojuvvon rávdnjesuoji dahje vuojahatfierpmi.
Nuppeláhkai go ovdalis 1 moneanttas daddjojuvvo, de Buolbmátjávrris oažžu geavahit luossabivdui firpmiid, maid uhcimus lobálaš galljodat lea uhcimustá 45 millimehtera. Guokte
dákkár fierpmi oažžu geatnit oktii.
19 §
Eará guliid bivdin fierbmebivdosiiguin
Eará guliid go luosa dahje guvžžá bivdui oaivvilduvvon njáŋggofierbmi oažžu leat
eanemustá 2 mehtera čikŋosaš bodnefierbmi, mas lea seahkahis vuoksa ja mii lea ráhkaduvvon eanemustá 0,17 millimehtera gassosaš monofiilanailonárppus.
Njáŋggofirpmiin bivddedettiin ii oaččo geavahit dahkkojuvvon rávdnjesuoji dahje vuojahatfierpmi.
Njáŋggofierpmi galljodat galgá leat uhcimustá 29 millimehtera ja eanemustá 35 millimehtera. Fierpmi galljodat mihtiduvvo njuoska bivdosis čuolmma guovddáža rájes čuovvovaš čuolmma guovddážii.
Buolbmátjávrris, Ohcejoga luobbaliin sihke Veahčajoga Rievssatjávrriin eará guliid bivdui
oaivvilduvvon njáŋggofirpmiid čikŋodat oažžu leat badjel 2 mehtera ja reaskábivddus oažžu
geavahit firpmiid, maid galljodat leat uhcimustá 17 millimehtera. Čakčamánu 1. beaivvi rájes
cuoŋománu 30. beaivái dán guovllus eará guliid bivdui oaivvilduvvon firpmiid oažžu geavahit
čázeoaifierbmin ja firpmiid galljodat oažžu leat 18–50 millimehtera.
20 §
Oalli ja bivdosiid gaskasaš gaskkat
Buođu dahje njáŋggofierpmi mihkkige osiid ii oaččo ollit joga váldo- dahje oalgesuorggi
oali rastá. Bivdosiid olggumus oassi ii oaččo ollit gokkoge 10 mehtera lagabui joga
nuppebealgátti. Nuppebealgáttiin oaivvildit maiddái johkarokki sulluid, lássáid ja gárguid,
maid gaskii báhcet sierra johkasuorggit.
Buođut eai oaččo leat gokkoge 120 mehtera lagabus nubbi nuppi.
Njáŋggofierbmi ja buođđu dahje guokte njáŋggofierpmi eai oaččo leat gokkoge 60 mehtera
lagabus nubbi nuppi.
21 §
Fierbmebivdogieldoguovllut
Njáŋggofierpmi dahje buođu ii oaččo bidjat 200 mehtera lagabui oalgejoga lagamus gátti
Geavu ja Čársejoga njálmmis Geavojávrris, Čársejoga njálmmis Geavus dahje Gálddašjoga ja
Badje-Buolbmátjoga njálmmis.
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22 §
Sálašalmmuhus registarii
Bivdi lea geatnegahtton doallat sálašbeaivegirjji (elektrovnnalaš hámis dahje báhpára alde)
ja almmuhit Deanu elektrovnnalaš sálašregistarii juohke bivdojuvvon lussii, guvžái, ruoššalussii ja girjelussii guoskevaš čuovvovaš dieđuid:
1) johka dahje jávri, mas guolli lea bivdojuvvon;
2) bivdobeaivemearri;
3) bivdojuvvon guoli sohkabealli, deaddu ja guhkkodat;
4) luitojuvvon guliid mearri šlájaid mielde;
5) bivdoneavvu (stággu/vuogga, njáŋggofierbmi, buođđu).
Luitojuvvon guoli sohkabeali, deattu ja guhkkodaga ii dárbbaš almmuhit.
Sállaša haga báhcán bivdi galgá almmuhit čuoggáid 1, 2 ja 5 dieđuid.
Sálašalmmuhus galgá dahkkojuvvot čuovvovaš vuossárgga rádjai bivddu maŋŋá. Bivdoáigodaga 2017 sálašalmmuhusa sáhttá guođđit bivdoáigodaga nohkama maŋŋá, goittotge
maŋimustá čakčamánu 1. beaivve.
Eará guollešlájaid sállaša sáhttá almmuhit oktanaga go almmuhuvvojit luossa- ja
guvžásállašat dahje bivdoáigodaga nohkama maŋŋá. Almmuhusas galget leat mielde guđege
bivdojuvvon šlája ollesdeaddu sierra šlájaid mielde.
Bivdolobiid luohpadeaddji geatnegasvuođas lágidit bivdái vejolašvuođa beassat
elektrovnnalaš sálašregistarii lea mearriduvvon Deanu bivdosoahpamuša fápmuibidjanlága
8 §:s ja geatnegasvuođas vuostáiváldit sálašalmmuhusa Deanu bivdosoahpamuša fápmuibidjanlága 7 §:s.
23 §
Fápmuiboahtin
Dát ásahus boahtá fápmui geassemánu 1. beaivve 2017.
Dáinna ásahusain gomihuvvo Deanu guolástanbire oalgečáziid guolástannjuolggadusas addojuvvon ásahus (405/1990).
Helssegis miessemánu 24. beaivve 2017

Eana- ja birasministtar Jari Leppä

Ráđđádalli virgeolmmoš Tapio Hakaste
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