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FÖRDRAGSSERIE
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Republikens presidents förordning

66/2011

om sättande i kraft av protokollet enligt 16 § i fiskestadgan i gränsälvsöverenskommelsen
mellan Finland och Sverige

Utfärdad i Helsingfors den 13 maj 2011

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat efter föredragning av jord- och skogs-
bruksministern, föreskrivs:

1 §
Det i Helsingfors och Göteborg den 31

mars 2011 upprättade protokollet enligt 16 §
i fiskestadgan i gränsälvsöverenskommelsen
mellan Finland och Sverige (FördrS 91/2010)
träder i kraft den 16 maj 2011 så som därom
har överenskommits.

2 §
Bestämmelserna i protokollet är i kraft

som förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 16 maj

2011.

Helsingfors den 13 maj 2011

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Paula Lehtomäki



Protokoll enligt 16 § om bestämmelser som avviker från fiskestadgan för Torneälvens
fiskeområde (gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige)

Finland och Sverige har i enlighet med 16 § i fiskestadgan för Torneälvens fiskeområde
kommit överens om följande:

1. att bestämmelsen i sista stycket i 8 § i
fiskestadgan justeras enligt följande: Fiske i
älvområdet med håv efter andra arter än lax
och öring är tillåtet bara med håv som är
tillverkad av entrådig nylon (monofil) med en
trådtjocklek på högst 0,40 millimeter.

2. kravet på ett dagligt vittjande av alla fisk-
hus enligt fiskestadgans 12 § fjärde stycke
förutsätter att fiskhuset lyfts upp ur vattnet så
att hela fiskhusets fångst och ett varsamt
frisläppande av all fångad lax och öring enty-
digt kan verifieras av en närvarande överva-
kare.

3. att fiskeplatserna Kukkola 6:12 samt
Kärsänkin-Kullepaja inom Kuivakangas bya-
lag, Kuivakangas skifteslag samfällighetsför-
ening, Kuivakankhaan Kalastuskunta förs in i
bilaga 2.

4. att namn på fiskeplatser i bilaga 2 komplet-
teras enligt underlag

Bestämmelserna i detta protokoll införlivas i
den nationella lagstiftningen så att de kan
tillämpas från och med den 1 juni 2011.

I Göteborg och Helsingfors den 31 Mars 2011,

Ingemar Berglund
Stf. Generaldirektör
Fiskeriverket
Sverige

Pentti Lähteenoja
Avdelningschef
Jord- och skogsbruksministeriet
Finland
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De i protokollets punkter 3 och 4 avsedda tilläggen och ändringarna i fiskestadgans bilaga 2 är
undertstreckade.

BILAGA 2. FÅNGSTPLATSER

Håv

Kukkolaforsen Kukkola by Kukkolas
samfällighetsförening/
delägarlag
Kukkolas sikfiskeförening

Kukkola 6:12 Lahti

Flytnät och kullenät

Kultaniitty Pekanpää Pekanpääs fiskelag
Puittamonsaari Koivukylä-Päkkilä-Vitsaniemi

fiskeförening

Pukulmi Kainuunkylä Kainunkyläs fiskelag
Bockholmen Koivukylä-Päkkilä-Vitsaniemi

fiskeförening

Laurinhieta Nuotioranta Nuotioranta fiskelag
Niemis byaområde Luppios laxfiskeförening

Kärsänkin-Kulleapaja Kuivakangas Kuivakangas skifteslags
samfällighetsförening
Kuivakankhaan Kalastuskunta
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