
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS

FÖRDRAGSSERIE
Utgiven i Helsingfors den 16 maj 2016

(Finlands författningssamlings nr 351/2016)

Statsrådets förordning

24/2016

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

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §
Det i Helsingfors och Göteborg den 21 mars 2016 upprättade protokollet enligt 16 § i

fiskestadgan i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige (FördrS 91/2010)
träder i kraft den 18 maj 2016 så som därom har överenskommits.

2 §
Bestämmelserna i protokollet är i kraft som förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 18 maj 2016.

Helsingfors den 12 maj 2016

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen

Konsultativ tjänsteman Orian Bondestam
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PROTOKOLL 
 
 
 
Protokoll enligt 16 § om bestämmelser som avviker från fiskestadgan för Torneälvens 
fiskeområde (gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige) 
 
 
Finlands och Sveriges myndigheter har i enlighet med 16 § i fiskestadgan för Torneälvens fis-
keområde kommit överens om följande för år 2016: 
 
 
Krav på återutsättning av öring inom Torneälvens fiskeområde 
 

1. Med avvikelse från 11 och 12 § i fiskestadgan ska all fångad öring i Torneälvens fis-
keområde i havs- och älvområdet omedelbart återutsättas, levande eller död. 
 

 
Fiske med fasta redskap i havsområdet 
 

2. Kravet på ett dagligt vittjande av alla fiskhus enligt fiskestadgans 12 § 4 stycke förut-
sätter att fiskhuset lyfts upp ur vattnet så att hela fiskhusets fångst och ett varsamt fri-
släppande av all fångad lax och öring entydigt kan verifieras av en närvarande över-
vakare. 
 

 
Fiske med nät i älvområdet 

 
3. Med avvikelse från 11 § 5 stycket i fiskestadgan är fiske med flytnät och kullenät efter 

andra arter än lax och öring i älvområdet tillåtet på fångstplatser enligt bilaga 2 endast 
från och med 1 augusti till och med 14 september. 
 

4. Med avvikelse från 11 § 2 stycket i fiskestadgan är fiske efter andra arter än lax och 
öring med förankrade nät i Könkämäälvens (älvområdet norr om mynningen till Lätä-
seno) lugnvatten, sel och sjöar tillåtet under perioden 15.9. − 30.9.  Förankrade nät får 
inte sättas närmare än 200 meter från forsområden. 
 

5. Vid fiske efter lax, öring och andra arter med flytnät på fångstplatser enligt bilaga 2 
till fiskestadgan får samtidigt maximalt ett flytnät per båtlag användas eller förvaras 
ombord. 
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Fiske med håv i älvområdet 
 

6. Med avvikelse från 8 § 5 stycket i fiskestadgan är fiske i älvområdet med håv efter 
andra arter än lax och öring tillåtet bara med håv som är tillverkad av entrådig nylon 
(monofil) med en trådtjocklek på högst 0,40 millimeter. 
 

7. Med avvikelse från 11 § 4 stycket 1 punkten i fiskestadgan är fiske efter lax med håv i 
älvområdet tillåtet på fångstplatser enligt bilaga 2 (håv) från och med den 15 juni till 
och med den 30 juni. 
 

8. Med avvikelse från 11 § 5 stycket 1 punkten i fiskestadgan är fiske efter andra arter än 
lax och öring med håv i älvområdet tillåtet på fångstplatser enligt bilaga 2 (håv) en-
dast från och med den 15 juni till och med den 14 september. 
 

 
Fiske efter lake i älvområdet 

 
9. Med avvikelse från 11 § 2 stycket i fiskestadgan är fiske efter lake med krok, lakryssja 

och –mjärde samt pilkfiske tillåtet från isen även under perioden 15.9. − 15.12. 
 
 

Fiske i Kilpisjärvi 
 

10. Med avvikelse från 14 § 2 stycket i fiskestadgan är det tillåtet att använda motor vid 
fiske med drag från båt. 

 
 
Bestämmelserna i detta protokoll införlivas i den nationella lagstiftningen så att de kan tilläm-
pas från och med den 1 juni 2016. 
 
 
I Helsingfors och Göteborg den 21 Mars 2016 
 
 
 
 
Juha S. Niemelä Ingemar Berglund 
Avdelningschef Vikarierande generaldirektör 
Jord- och skogsbruksministeriet Havs- och vattenmyndigheten 
Finland Sverige 
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