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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring 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
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det ändringar 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.
Syftet med propositionen är att förtydliga och komplettera den reglering som gäller den särskilda fisketillståndskvoten. Enligt propositionen ska det i lagen tydligare än för närvarande
föreskrivas om användningen av tillstånd inom den särskilda kvoten och de uppgifter som ska
användas som grund för beviljandet av tillstånd. Bestämmelserna om fiskeriområdet kompletteras i fråga om ansvaret för den som sköter en offentlig förvaltningsuppgift samt i fråga om
tillsynen. Dessutom föreslås preciserande bestämmelser om en del av de uppgifter som enligt
lagen och en förordning som utfärdas med stöd av den ankommer på tillståndsförsäljaren.
Lagen avses träda i kraft den 1 maj 2021.
—————
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MOTIVERING
1 B a kg r u n d o c h b e r e d n in g

Det gällande avtalet mellan Finland och Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (FördrS 41–
42/2017, Tana fiskeavtal) och som en del av det Fiskestadga för Tana älvs vattendrag (fiskestadgan) sattes i kraft i Finland genom 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, ikraftträdandelagen).
Genom avtalet skapades en ny typ av fisketillstånd för Tana älv som är avsett för innehavare av
fiskerätt som är bosatta utanför älvdalarna vid Tana älv. Med stöd av de erfarenheter som gjorts
under avtalets giltighetstid har genomförandet av den nya typen av tillstånd visat sig vara problematiskt och grunderna för användningen av tillstånden oklara.
I fråga om en del av de uppgifter som för närvarande föreskrivs för fiskeriområdet i ikraftträdandelagen ska det utfärdas preciserande bestämmelser genom ikraftträdandelagen och en förordning som utfärdas med stöd av den i syfte att mildra den administrativa arbetsmängden för
tillståndsförsäljningen.
Regeringens proposition har beretts som tjänsteuppdrag vid jord- och skogsbruksministeriet.
Utlåtanden om utkastet till propositionen har begärts av finansministeriet, justitieministeriet,
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland (NTM-centralen), Forststyrelsen, Lantmäteriverket, Sametinget, delägarlagen i Nuorgam, Outakoski, Utsjoki kyrkby och Veahčaknjárga,
Tana älvs fiskeriområde, delägarlagen i Alatalo, Iivana och Pikkujärvi, Tenonlaakson yrittäjät
ry, Saamelaismatkailu ja -yrittäjät ry, Tenon kiinteistönomistajat ry, Lapin Vapaa-ajankalastajat
ry, Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation rf, Centralförbundet för Fiskerihushållning och
Lapin kalatalouskeskus.
Propositionen genomgick remissbehandling under tiden 13.11–28.12.2020. Det har gjorts ett
sammandrag av yttrandena och av hur de beaktats. Sammandraget finns i den offentliga tjänsten
på adressen mmm.fi/hankkeet med identifieringskod MMM054:00/2020.
2 N u lä g e o c h b e d ö mn in g a v n u lä g et

10 § i ikraftträdandelagen finns bestämmelser om prissättningen av fisketillstånd. Enligt de nuvarande bestämmelserna är avgiftsfritt fiske inte möjligt för personer under 18 år som är stadigvarande bosatta i älvdalarna vid Tana älv (ortsbor). Syftet är att främja fiskeintresset hos barn
och unga som är ortsbor med hjälp av ett avgiftsfritt fisketillstånd.
12 § i ikraftträdandelagen föreskrivs det om användningen av och innehållet i tillstånd som hör
till den särskilda fisketillståndskvoten. Bestämmelserna har visat sig vara problematiska vid
genomförandet till exempel när det gäller antalet tillstånd, fördelningen av tillstånden och bestämmandet av omfattningen av den fiskerätt som berättigar till användning av tillstånd.
3 D e v i ktig a ste f ö r sla g e n o c h d era s ko n se kv e n ser
3.1 De viktigaste förslagen

Det föreslås att ikraftträdandelagen ändras så att omfattningen av den fiskerätt som berättigar
till användning av den särskilda fisketillståndskvoten regleras genom lagen i stället för den beslutanderätt som föreskrivits för tillståndsförsäljaren. Ändringarna ökar möjligheten att förutse
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användningen av kvoten och minskar behovet att söka ändring i förvaltningsbeslut som gäller
tillståndsförsäljning.
Dessutom preciseras gruppen innehavare av fiskerätt som är berättigade till användning av tillståndskvoten så att tillståndskvoten endast kan användas baserat på fiskerätt för icke-ortsbor.
Vid verkställigheten av den gällande lagen har bestämmelserna tillämpats i strid med deras
syfte, då de tillstånd enligt kvoten som föreskrivits för fastighetsägare som inte är ortsbor också
har kunnat köpas på basis av fiskerättigheter som ortsbor har arrenderat ut.
För ortsbor som är under 18 år ändras görs tillstånden avgiftsfria för att främja barnens fiskeintresse och den samiska fiskekulturen i älvdalarna vid Tana älv.
3.2 De huvudsakliga konsekvenserna

Genom att det förskrivs i lag om grunderna för fördelningen av tillstånden som hör till den
särskilda fisketillståndskvoten minskar tillståndsförsäljarnas administrativa arbete, förtydligas
grunderna för användningen av tillståndskvoten och tryggas riktandet av användningen av kvoten till den ägargrupp som kvoten skapades för.
Hänvisningarna som gäller fiskeriområdets och NTM-centralernas ansvar och skyldigheter förtydligar ansvarsfördelningen då tillståndsförsäljningsuppdraget övergått till fiskeriområdet.
Genom de föreslagna ändringarna främjas en smidig tillståndsförsäljning. Ett smidigt genomförande av tillståndsförsäljningen har stor betydelse i synnerhet för områdets företag inom resebranschen för vilka fiskeresor till Tana älv är en betydande näring.
Avgiftsfria fisketillstånd för personer under 18 år främjar i sin tur förmedlandet av den samiska
fiskekulturen från generation till generation.
4 R emissv a r

Utlåtanden lämnades av finansministeriet, justitieministeriet, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland, Forststyrelsen, Lantmäteriverket, Sametinget, delägarlagen i Outakoski och
Utsjoki kyrkby, Tenonlaakson Yrittäjät ry, Tenon kiinteistönomistajat ry, Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation rf, Centralförbundet för fiskerihushållning, Vattenägarnas förbund
VEALO rf samt en enskild person.
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland, Forststyrelsen, Centralförbundet för fiskerinäring och Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation ansåg i sina utlåtanden att lagförslaget är
behövligt. Ändringarna ansågs förtydliga tillståndsförsäljningsuppdraget och minska den administrativa arbetsmängden när uppdraget överförs till Tana älvs fiskeriområde.
Justitieministeriet föreslog att formuleringen av 8 a och b § ändras så att de överensstämmer
med övrig lagstiftning och att det bemyndigande att utfärda förordning som föreslås bli 12 § 6
mom. definieras närmare. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland föreslog att närings-,
trafik- och miljöcentralens tillsynsbehörighet och tillsynsansvar bör definieras noggrannare än
för närvarande samt att tidsfristen för Lantmäteriverkets redogörelse noggrant ska fastställas i
lagen. NTM-centralen ansåg att bemyndigandet att utfärda förordning i 12 § 6 mom. behövs
eftersom det är möjligt att efterfrågan på tillstånd som hör till den särskilda tillståndskvoten
ändras till följd av de ändringar som nu föreslås, varför det är motiverat att lämna möjligheten
att fastställa tröskelvärdet genom förordning. Tenon kiinteistönomistajat ry ansåg att en myndighet inte ska ha rätt att bestämma om reservering av dessa tillstånd på förhand, eftersom de
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särskilda tillstånden är fastighetens egendom. Justitieministeriet och Tenon kiinteistönomistajat
ry har i sina utlåtanden påpekat att även ett avsnitt om förhållandet till grundlagen bör fogas till
regeringspropositionen.
I utlåtandena från Sametinget och delägarlaget i Outakoski har det fästs uppmärksamhet vid att
Tana älvs fiskeriområde ska reserveras tillräckliga resurser för att utföra tillståndsförsäljningsuppdraget.
I utlåtandena understöddes allmänt förslaget om avgiftsfritt fisketillstånd för barn under 18 år,
vilket ansågs vara en förbättring jämfört med nuläget. Till skillnad från andra som tog ställning
till saken ansåg Tenon kiinteistönomistajat ry att ändringen ytterligare ökar ojämlikheten mellan
ortsbor och ägare av fiskerätt som bor någon annanstans och att säsongstillståndet för personer
under 18 år nu kostar endast ungefär lika mycket som ett dagstillstånd för turistfiske. En del av
remissinstanserna ansåg att ett avgiftsfritt tillstånd för barn bör gälla även andra barn än ortsbor.
Justitieministeriet understödde en precisering av 12 § så att det ska vara möjligt att använda
kvoten endast på basis av sådan på ägande grundad fiskerätt som innehas av en icke-ortsbo för
att regleringen bättre än för närvarande ska trygga egendomsskyddet för personer som innehar
fiskerätt för icke-ortsbor. Också Forststyrelsen ansåg att en precisering av användningen av
kvoten behövs för att förhindra oändamålsenlig användning och överskridande av fiskerätten.
Sametinget motsatte sig användningen av en särskild tillståndskvot i sin helhet och understödde
inte ändringen. Enligt Sametinget kränker bestämmelsen på ett betydande sätt den privata äganderätten utan att det finns en godtagbar grund för begränsning av de grundläggande fri- och
rättigheterna.
I ett detaljerat utlåtande framförde Lantmäteriverket att mantalen är det enda sättet att jämföra
olika gårdar med varandra och antagandet är att enskilda gårdar i olika skifteskommuner i Utsjoki och även enstaka hemman med privat vatten kan jämföras med varandra med hjälp av de
ursprungliga mantalen. Lantmäteriverket framförde synpunkter som gällde enskilda paragrafer
och preciseringar i fråga om fastställandet av det andelstal för ett samfällt vattenområde som
används som fördelningsgrund. Enligt kommentarerna kan andelstalen och de mantal som saknas uppdateras så att de blir rätt.
Tenon kiinteistönomistajat ry ansåg att tillstånden inom den särskilda kvoten är tillstånd som är
avsedda för ägarna och att tillstånden inte ska hyras ut som endagstillstånd till turister och att
det inte ska vara möjligt att återföra icke-reserverade tillstånd till tillståndskvoten för fisketurism. I utlåtandet kritiseras den särskilda tillståndskvoten för dess otillräcklighet, sättet den fastställs på samt den koefficient som inverkar på fastställandet av tillstånd. Koefficienten bör säkerställa tillstånd för alla ägare som bor någon annanstans, varvid den koefficient som används
ska vara 14–16. Enligt den beräkning som presenteras i utlåtandet motsvarar antalet särskilda
tillstånd inte ens närapå antalet fiskerättigheter för icke-ortsbor och kvoten bör vara mycket
större.
Delägarlaget i Utsjoki kyrkby kritiserar i sitt utlåtande grunderna för den särskilda fisketillståndskvoten och fördelningen av dem till infödda finländare. Enligt delägarlaget borde uppgifterna om innehav av fiskerätt ha beräknats på ett annat sätt och utöver andelstalen för delägarlagen borde också rättigheterna enligt särskilda grunder ha beaktats. Delägarlaget anser att den
särskilda fisketillståndskvoten är överdimensionerad i förhållande till icke-ortsbors innehav och
föreslår att kvoten ska vara högst 15 procent av tillståndskvoten för turister. Priset på dessa
tillstånd bör täcka kostnaderna för tillståndsförsäljningen och möjliggöra åtminstone en liten
ersättning för användningen av vattenområdet. En begränsning av det maximala antalet sär5
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skilda tillståndskvoter skulle i delägarlaget gälla endast en fastighet som ägs av flera icke-ortsbor och därför är begränsningen ineffektiv och skulle gälla endast en familj som bor på orten.
Delägarlaget anser att propositionen inte på något sätt motiverar varför den särskilda fisketillståndskvoten har höjts med drygt 10 procent jämfört med tidigare.
I utlåtandena framfördes dessutom en mer allmän kritik mot fiskearrangemangen i Tana älv,
bland annat när det gäller fiskemöjligheterna för olika grupper och priserna på fisketillstånd.
I utlåtandena framfördes delvis motstridiga åsikter om grunderna för fastställande av den särskilda fisketillståndskvoten. En del av de föreslagna ändringarna gällde ärenden som inte ingår
i den aktuella ändringen av ikraftträdandelagen för Tana fiskeavtal. Exempelvis har man årligen
förhandlat med Norge om priserna på fisketillstånd för barn som inte är ortsbor och slutresultatet
har varit ett liknande avgiftsfritt fisketillstånd för barn som inte är ortsbor. Motiveringen till
regeringspropositionen preciserades i fråga om närings-, trafik- och miljöcentralernas tillsynsansvar och i fråga om ordalydelsen i 12 § 6 mom. och till propositionen fogades ett avsnitt där
propositionens grundlagsenlighet bedöms.
Utifrån utlåtandena preciserades formuleringen av 8 a § i regeringspropositionen så att hänvisningen till de allmänna förvaltningslagarna till denna del är täckande. Likaså slopades fastställandet av en fastighetsspecifik övre gräns för antalet särskilda tillstånd, eftersom bestämmelsen
endast skulle gälla ett fåtal enskilda fastigheter.
Efter remissen har laxbeståndens tillstånd i Tana älv utifrån den senaste vetenskapliga bedömningen försämrats på ett sätt som inte kunnat förutses. Fisket måste sannolikt begränsas, vilket
minskar det totala antalet tillstånd som säljs för fiske från båt och strand. Därför har det ansetts
vara bäst att tills vidare fastställa det totala antalet tillstånd inom den särskilda tillståndskvoten
genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.
5 S p e cia l mo tiv e r in g

8 §. Ordnandet av försäljningen av fisketillstånd. I det gällande 1 mom. i paragrafen föreskrivs
det att Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland svarar för ordnandet av försäljningen av
fisketillstånd och att från och med den 1 januari 2021 svarar det i området behöriga fiskeriområdet för ordnandet av försäljningen av fisketillstånd. När denna lag träder i kraft har tillståndsförsäljningen redan överförts från NTM-centralen till fiskeriområdet, varför det föreslås att momentet ändras.
Till 2 mom. tilläggs att avtalet med en privat serviceproducent om ordnande av tillståndsförsäljning inte kan omfatta sådana fisketillstånd som hör till en sådan kvot som avses i 5 § 4 mom. i
fiskestadgan. För ett beslut att sälja eller inte sälja något av de ovan nämnda fisketillstånden
förutsätts en bedömning av de förutsättningar för att få tillstånd som föreskrivs i lagen och beslutet är därför förvaltningsverksamhet. När det gäller beslut att inte sälja tillstånd ska beslutet
vara ett motiverat beslut i enlighet med förvaltningslagen som den sökande har rätt att söka
ändring i. I samband med försäljning av allmänt fisketillstånd för lokala fiskare och spöfisketillstånd för lokala fiskare ska tillståndsförsäljaren kontrollera att villkoret fast bosättning enligt
9 § i denna lag är uppfyllt liksom definitionen av innehavare av fiskerätt enligt 4 § 1 mom. 10
punkten i lagen om fiske (379/2015).
I 2, 3, 4 och 5 mom. i paragrafen ändras den som svarar för tillståndsförsäljningen till fiskeriområdet i överensstämmelse med paragrafens 1 mom.
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8 a §. Organmedlemmars och anställdas ansvar. Det föreslås att en ny 8 a § fogas till ikraftträdandelagen. Paragrafens 1 mom. innehåller en hänvisning till iakttagande av allmänna förvaltningslagar när en offentlig förvaltningsuppgift sköts. En hänvisning till allmänna förvaltningslagar är numera inte längre nödvändig på grund av 124 § i grundlagen (739/1999), eftersom de
allmänna förvaltningslagarna, med stöd av de i dem ingående bestämmelserna om tillämpningsområde, myndighetsdefinition och skyldigheten att betjäna på ett visst språk, också tillämpas på
andra aktörer än myndigheter när de fullgör offentliga förvaltningsuppdrag. Eftersom det tillståndsförsäljningsuppdrag som genom ikraftträdandelagen föreskrivs för Tana älvs fiskeriområde avviker från de uppdrag som i lagen om fiske föreskrivs för fiskeriområden, tas en hänvisning till allmänna förvaltningslagar ändå med i paragrafen.
Paragrafens 2 mom. innehåller en hänvisning till tillämpning av bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar och skadeståndsansvar på medlemmar i fiskeriområdets organ och fiskeriområdets anställda när de utövar offentlig makt. Enligt 118 § i grundlagen svarar en tjänsteman för
att hans eller hennes ämbetsåtgärder är lagliga, och var och en som har lidit rättskränkning eller
skada har rätt att yrka att den som sköter ett offentligt uppdrag döms till straff samt kräva skadestånd av det offentliga samfundet eller den som sköter det offentliga uppdraget. Uppdraget
att ordna försäljningen av fisketillstånd med stöd av denna lag inbegriper utövning av offentlig
makt.
Genom en hänvisning till skadeståndslagen föreskrivs det om skadeståndsansvar för medlemmar i fiskeriområdets organ och fiskeriområdets anställda.
8 b §. Tillsyn över fiskeriområdets verksamhet. Det föreslås att en ny 8 b § fogas till ikraftträdandelagen. Paragrafen innehåller en hänvisning till NTM-centralens rätt att utöva tillsyn över
verksamheten i fiskeriområdena i enlighet med 32 § i lagen om fiske. Hänvisningen behövs
eftersom fiskeriområdena inte med stöd av lagen om fiske getts motsvarande uppdrag som hänför sig till ordnandet av försäljning av fisketillstånd. NTM-centralens tillsynsuppgift förutsätter
att NTM-centralen har rätt att få uppgifter från fiskeriområdet i anslutning till tillståndsförsäljningsuppdraget.
10 §. Prissättningen av fisketillstånd. Till 1 mom. 2 och 3 punkten, som gäller avgifter för tillstånd, fogas en bestämmelse om att fisketillstånd för lokala fiskare är avgiftsfria för personer
under 18 år. Avgiftsfriheten gäller i 4 § 1 och 2 punkten i fiskestadgan avsedda allmänna fisketillstånd för lokala fiskare och spöfisketillstånd för lokala fiskare som är innehavare av fiskerätt.
Syftet med ändringen är att främja fiskeintresset för barn och unga som bor på orten genom att
garantera gratis fisketillstånd för alla som är under 18 år och stadigvarande bosatta i älvdalarna
vid Tana älvs vattendrag. Dessutom bidrar ändringen till att den samiska fiskekulturen förmedlas från generation till generation. Åldersgränsen är densamma som i fråga om fiskevårdsavgift
enligt lagen om fiske.
12 §. Särskild fisketillståndskvot. Det föreslås att ett nytt 2 mom. fogas till paragrafen, där det
preciseras att tillståndskvoten får användas endast på basis av sådan på ägande grundad fiskerätt
som innehas av icke-ortsbor. Syftet med en särskild fisketillståndskvot är att trygga ställningen
för personer som innehar fiskerätt för icke-ortsbor så att egendomsskyddets kärna som tryggas
i 15 § i grundlagen och skyddar deras fiskerätt förblir intakt.
Genom det nya 2 mom. som föreslås förhindras den oändamålsenliga användning av fisketillståndskvoten som förekommit i verkställigheten. Med oändamålsenlig användning avses köp
av tillstånd som hör till kvoten genom att arrendera fiskerätt som tillhör en ortsbo. I 11 § i lagen
om fiske ges innehavare av fiskerätt rätt att arrendera ut sin fiskerätt eller en del av den. Ann7
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anstans avses med innehavare av fiskerätt ett delägarlag, men vid Tana älv även enskilda delägarfastigheter som hör till ett delägarlag. Detta har lett till en situation där ortsbor arrenderar
ut en del av sin fiskerätt och fortfarande själva fiskar inom den del som de har kvar. Arrangemanget möjliggör att båda parterna i arrendeavtalet fiskar samtidigt utan att omfattningen av
någonderas fiskerätt i praktiken minskar. Detta föranleder överfiske i förhållande till fiskerättens omfattning och kränker egendomsskyddet för ägare som inte är ortsbor genom att omfattningen av den kvot som riktats till dem minskar på grund av en ortsbos fiskerätt. Ett tillstånd
som hör till kvoten får fortsättningsvis köpas av en icke-ortsbo på basis av arrenderad fiskerätt.
Den gällande lagens 2 mom. blir paragrafens 3 mom. och ändras så att det utöver om den nedre
gränsen för en ägarandel som berättigar till köp av tillstånd också föreskrivs om ett högsta antal
tillstånd som kan köpas på basis av fastighetens ägarandel. Det har varit nödvändigt att i ikraftträdandelagen för användningen av fiskerätt fastställa andelstalet 0,5 som nedre gräns för ägarandelen för att fiske på basis av en mycket liten ägarandel inte ska vara möjligt. Med andelstal
avses fastighetens ägarandel av det samfällda vattenområdets fiskerätt. Andelstalet 0,5 betyder
alltså en enskild fastighets ägarandel i Outakoski, Utsjoki kyrkby, Veahčaknjárga eller Nuorgam delägarlags samfällda vattenområden i Utsjoki kommun. Talet 0,5 motsvarar andelstalet
0,00005 i andra delägarlag än de ovan nämnda. Talen baserar sig på de mantalstal som tidigare
fastställts för fastigheterna.
Det föreslås att det till 3 mom. i paragrafen fogas att varje icke-ortsbo som är innehavare av
fiskerätt har rätt att köpa ett tillståndsdygn för varje ökning av andelstalet med sex hela enheter.
När tröskelvärdet fastställts har ett material som beställts från Lantmäteriverket använts, som
innehåller uppgifter om områdets fastigheters fiskerätt. Jord- och skogsbruksministeriet har sett
över materialet så att det av det framgår den andel av områdets fiskerätt som hör till innehavare
av fiskerätt som inte är ortsbor. Det föreslagna tröskelvärdet har bestämts utifrån efterfrågan på
tillstånd under tidigare år samt omfattningen av fiskerätt för fastigheter som ägs av icke-ortsbor.
Det är problematiskt att bestämma tröskelvärdet eftersom ägandet av fiskerätterna fördelar sig
mycket ojämnt mellan fastigheterna i området, då några stora fastigheter äger en betydande
andel av hela det samfällda vattenområdets fiskerätt, och det dessutom finns ett stort antal fastigheter som har en mycket liten ägarandel. Om det inte fanns något tröskelvärde eller om tröskelvärdet var mycket lågt, skulle möjligheten att köpa tillstånd öka i en sådan omfattning att
tillstånden bara skulle räcka till de snabbaste tillståndsköparna och en stor del av de fastigheter
som är berättigade att köpa tillstånd skulle bli helt utan. Om tröskelvärdet i stället är mycket
högt, till exempel 20, skulle bara riktigt stora fastigheter få rätt att köpa mer än ett tillstånd under
fiskesäsongen. Därför har tröskelvärdet fastställts så att tillstånden skäligen kan fås i förhållande
till antalet av icke-ortsbor ägda fastigheter som berättigade till tillstånd och användningen av
tillstånden.
Den gällande lagens 3 mom. blir 4 mom., och ändras så att det är Lantmäteriverkets uppgift att
årligen uppdatera uppgifterna för försäljningen av de fisketillstånd som hör till den särskilda
fisketillståndskvoten. Lantmäteriverket ska årligen senast den sista dagen i februari i sitt fastighetsregister samt i lagfarts- och inteckningsregistret uppdatera uppgifterna om fastigheter med
fiskerätt i området samt fastighetsägarnas bostadsort. På så sätt har fiskeriområdet tillgång till
uppdaterade uppgifter om omfattningen av fastigheternas fiskerätt och den fiskerätt som hör till
ägare som inte är ortsbor. Ändringar i ägarförhållandena i fråga om fastigheter vid Tana älv som
skett efter den årliga uppdateringen beaktas inte vid tillståndsförsäljningen under fiskeperioden.
De kostnader som föranleds av uppdateringsuppgiften täcks av fisketillståndsinkomsterna.
Det föreslås att ett nytt 5 mom. fogas till paragrafen, enligt vilket det som i 3 och 4 mom. föreskrivs om andelstal och påvisande av ägarandel också ska tillämpas på icke-ortsbor som äger
8
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ett privat vattenområde som berättigar till motsvarande fiskerätt. Fastställandet av jord- och
vattenområdenas värde har i fråga om alla fastigheter baserats på det beskattningsvärde för fastigheten som fastställts utifrån mantalet i samband med storskiftet. På samma sätt som andelstalet för ett delägarlag för ett samfällt vattenområde har det för privata vattenområden i samband
med storskiftet bestämts ett mantalstal som beskriver vattenområdets värde. Mantalstalet
0,00005 motsvarar också inom de privata vattenområdena andelstalet på 0,5 för Outakoski, Utsjoki kyrkby, Veahčaknjárga eller Nuorgam delägarlag i Utsjoki kommun som använts vid fördelningen av den särskilda fisketillståndskvoten.
Fastigheternas ursprungliga mantal och fördelningen av dem inom samma vattenrättsliga by
finns i Lantmäteriverkets dokument. Vid förrättningar som förklarats slutförda efter år 1997 har
mantal inte längre fördelats. För Tana älvs fisketillståndsförsäljning har det mantal som i tiden
bestämts för fastigheterna fördelats genom en separat uträkning i förhållande till arealerna mellan avstyckade fastigheter och stamfastigheter i det material som Lantmäteriverket producerat
för försäljningen av fisketillstånd för Tana älv så att fiskerättsuppgifterna för områdets fastigheter för närvarande är jämförbara med varandra.
Bemyndigandet att utfärda förordning i 4 mom. i den gällande lagen flyttas till paragrafens 6
mom. Det föreslås att bemyndigandet att utfärda förordning ändras så att det utöver om fördelningen av tillstånden genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet också kan föreskrivas närmare om det antal fiskerättigheter som berättigar till köp av tillstånd med avvikelse från
tröskelvärdet sex. Genom förordning kan det också föreskrivas om frigörandet av icke-reserverade tillstånd som hör till den särskilda fisketillståndskvoten för köp inom ramen för tillståndskvoten för fisketurism. Användningen av bemyndigandet att utfärda förordning förutsätter att
det fastställda tröskelvärdet visar sig vara betydligt för litet eller för stort, vilket återspeglas i
tillgången till tillstånd eller i att tillstånden inte används. Ändringen behövs för att tröskelvärdet
inte hindrar försäljning av fisketillstånd i en situation där alla tillstånd som hör till den särskilda
tillståndskvoten inte blir sålda. Frigörandet av icke-reserverade tillstånd för att kunna köpas till
en tillståndskvot som är öppen för alla fiskare är också en fördel för alla ägargrupper, eftersom
tillståndsintäkterna intäktsförs till alla ägare av vattenområdet. Så här har man gjort också vid
tillämpningen av den förordning som utfärdats med stöd av den gällande fullmakten att utfärda
förordning, men bemyndigandet att utfärda förordning behöver ändras så att formuleringen är
mera exakt.
6 I kra f ttr ä d a n d e

Lagen föreslås träda i kraft senast den 1 maj. Ordnandet av försäljningen av fisketillstånd har
överförts från NTM-centralen till fiskeriområdet den 1 januari 2021. De föreslagna ändringarna
förbättrar betydligt fiskeriområdets förutsättningar för att sköta tillståndsförsäljningsuppgiften,
varför den föreslagna lagen bör sättas i kraft före nästa fiskeperiod.
7 F ö rh å lla n d e til l g r u n d la g e n sa mt la g st if tn i n g so rd n in g

De nya 8 a § och 8 b § som föreslås i propositionen har samband med 124 § i grundlagen. Enligt
paragrafen kan offentliga förvaltningsuppgifter anförtros andra än myndigheter endast genom
lag eller med stöd av lag, om det behövs för en ändamålsenlig skötsel av uppgifterna och det
inte äventyrar de grundläggande fri- och rättigheterna, rättssäkerheten eller andra krav på god
förvaltning. Uppgifter som innebär betydande utövning av offentlig makt får dock ges endast
myndigheter.
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I kravet på bestämmelser i lag i 124 § i grundlagen ingår att bestämmelser om överföring av
förvaltningsuppgifter ska vara tillräckligt exakta. Grundlagsutskottet har i flera utlåtanden behandlat anförtroendet av förvaltningsuppgifter till andra än myndigheter (GrUU 20/2002 rd,
GrUU 40/2002 rd, GrUU 42/2005 rd, GrUU 46/2005 rd, GrUU 47/2005 rd och GrUU 55/2005
rd, GrUU 10/2006 rd, GrUU 65/2010 rd, GrUU 27/2012, GrUU 6/2013 och GrUU 23/2013).
Utskottet har i sina utlåtanden betonat att tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna, rättssäkerheten och kraven på god förvaltning förutsätter exakt reglering av befogenheterna samt generellt sett exakta och annars ändamålsenliga bestämmelser.
I den föreslagna 8 a § föreskrivs om ansvaret för medlemmarna i fiskeriområdets organ och
fiskeriområdets anställda när de sköter en offentlig förvaltningsuppgift och om tjänsteansvar på
motsvarande sätt som i 29 § i lagen om fiske. Paragrafen innehåller en hänvisning till NTMcentralens rätt att utöva tillsyn över fiskeriområdenas verksamhet i enlighet med 32 § i lagen
om fiske. I tillsynen över verksamheten ingår också tillsyn över verksamhet som hänför sig till
försäljning av fisketillstånd.
De föreslagna nya paragraferna preciserar således överföringen av tillståndsförsäljningen enligt
8 § från NTM-centralen i Lappland till Tana älvs fiskeriområde. I den ursprungliga propositionen med förslag till ikraftträdandelag (Regeringens proposition till riksdagen med förslag till
godkännande av avtalet mellan Finland och Norge om fisket i Tana älvs vattendrag och till lagar
om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och ändring av lagen om fiske, RP 239/2016 rd) har förhållandet mellan 8 § och
grundlagens 124 § bedömts. Därefter har ikraftträdandelagen ändrats två gånger.
De föreslagna 8 a och 8 b § är med stöd av vad som anförts ovan förenliga med 124 § i grundlagen.
Den ändring av 10 § som föreslås i propositionen har samband med bestämmelsen om jämlikhet
i 6 § i grundlagen. Huruvida prissättningen av fisketillstånd för barn är förenlig med grundlagen
har behandlats i det föregående förslaget till ändring av ikraftträdandelagen för Tana fiskeavtal
(RP 10/2018). I det föregående förslaget till ändring av ikraftträdandelagen för Tana fiskeavtal
har bestämmelsen om jämlikhet inte ansetts hindra att olika grupper behandlas olika eller att de
i lagstiftningen särbehandlas i likadana situationer, om särbehandlingen kan motiveras på ett
sätt som är godtagbart med hänsyn till de grundläggande fri- och rättigheterna (GrUU 1/2006
rd, s. 2/I, GrUU 59/2002 rd, s. 2–3). Vid bedömningen av huruvida 10 § är förenlig med grundlagen har det ansetts att det finns en godtagbar grund för att barn får en annorlunda ställning än
vuxna och det står således inte i strid med grundlagen.
Den ändring som föreslås i propositionen om hur den särskilda fisketillståndskvoten enligt 12 §
ska användas har samband med egendomsskyddet enligt 15 § 1 mom. i grundlagen, eftersom
fiskerätten enligt grundlagsutskottets långvariga praxis åtnjuter det egendomsskydd som garanteras i grundlagen (GrUU 8/2012 rd – RP 135/2011 rd).
I konstitutionellt hänseende baserar sig propositionen i sista hand på 20 § 1 mom. i grundlagen,
enligt vilken var och en bär ansvar för naturen och dess mångfald samt för miljön och kulturarvet. Grundlagsutskottet har bedömt egendomsskyddets förhållande till 20 § i grundlagen (GrUU
6/2010 rd). Utskottet har ansett att de lösningar som föreslås ska ha godtagbara och samhälleligt
vägande grunder med koppling till 20 § i grundlagen. I propositionen beaktas den unika karaktären hos laxbestånden i Tana älv och beståndens nuvarande försämrade status.
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Tidigare har det varit möjligt att använda den särskilda fisketillståndskvoten också med den
fiskerätt som innehas av ortsbor, vilket har visat sig avsevärt minska möjligheterna för de fastighetsägare som inte är ortsbor att använda kvoten. Syftet med den nu föreslagna ändringen är
att precisera användningen av den särskilda fisketillståndskvoten så att fiskerätt som arrenderas
av lokala fastighetsägare framöver inte kan användas för att skaffa fisketillstånd ur den särskilda
fisketillståndskvoten. Avsikten med bestämmelserna är att trygga hållbar användning och hållbart nyttjande av redan svaga fiskbestånd (laxbeståndet i Tana älv) och säkerställa att egendomsskyddet enligt 15 § i grundlagen som tryggar de personers ställning som innehar fiskerätten för fastighetsägare som inte är ortsbor förblir intakt.
I Tana älvdal har de lokala fastighetsägarnas ställning tryggats på annat sätt. Det allmänna fisketillståndet för lokala fiskare enligt 4 § i fiskestadgan för Tana älv gör det möjligt att fiska med
olika fiskemetoder och att fiska under hela fiskesäsongen. I förhållande till omfattningen av
denna rätt har en försämrad lönsamhet av möjligheten att arrendera ut fiskerätt med avseende
på de lokala fastighetsägarnas ägarandelar inga betydande konsekvenser med tanke på de lokala
fastighetsägarnas egendomsskydd.
Genom den föreslagna ändringen av användningen av fisketillståndskvoten tryggas egendomsskyddet för de fastighetsägare som inte bor på orten. De lokala fastighetsägarnas rätt att nyttja
sin egendom begränsas inte direkt genom denna proposition, de kan fortfarande arrendera ut sin
fiskerätt. En begränsning av användningen av den särskilda tillståndskvoten endast till de innehavare av fiskerätt, till vilka den på ett ändamålsenligt sätt har anvisats i fiskestadgan för Tana
älv, är med tanke på tryggandet av laxbeståndet som ska skyddas ett sådant viktigt samhälleligt
behov som med hänsyn till systemet för de grundläggande fri- och rättigheterna kan anses som
en godtagbar grund för sådant skydd av egendom som här avses.
Sett ur jämlikhetssynpunkt enligt 6 § i grundlagen säkerställer propositionen en jämlik behandling av de fastighetsägare som inte bor på orten och de fastighetsägare som är ortsbor med avseende på nyttjande av fiskerätt. Ändringen innebär i praktiken att båda innehavargrupperna
antingen själva kan nyttja eller arrendera ut sin fiskerätt utan att detta ger utslag som ett ökat
tryck på fisket.
Den ändring som avses i propositionen kränker inte ägarens rätt att nyttja sin egendom på ett
normalt, skäligt och förnuftigt sätt och propositionen kan således behandlas i vanlig lagstiftningsordning.
Det föreslagna tillägget med ett bemyndigande att utfärda förordning i 12 § 6 mom. är motiverat,
eftersom en förordning innehåller närmare bestämmelser än lagen. Det föreslagna bemyndigandet för jord- och skogsbruksministeriet är noggrant avgränsat och exakt. Regleringen på
förordningsnivå gäller omständigheter av teknisk natur. Det föreslagna bemyndigandet uppfylller alltså kraven i 80 § i grundlagen. Med stöd av vad som konstaterats ovan kan propositionen
behandlas i vanlig lagstiftningsordning.
Kläm
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

Lag
om ändring 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

I enlighet med riksdagens beslut
ändras 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) 8 §, 10 § 1
mom. 1 och 2 punkten och 12 §, av dem 8 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 232/2018
och 233/2019, samt
fogas till lagen nya 8 a och 8 b § som följer:
8§
Ordnandet av försäljningen av fisketillstånd
Det i området behöriga fiskeriområdet svarar för ordnandet av försäljningen av fisketillstånd
enligt artikel 10 i avtalet.
Fiskeriområdet kan avtala med en privat serviceproducent eller med ett sådant delägarlag för
ett samfällt vattenområde som är innehavare av fiskerätt (serviceproducent) om skötseln av försäljningen av tillstånd för fiske från båt enligt 4 § 3 punkten i fiskestadgan och tillstånd för fiske
från strand enligt 4 punkten i den paragrafen. Avtalet kan inte omfatta fisketillstånd som hör till
en sådan kvot som avses i 5 § 4 mom. i fiskestadgan.
En serviceproducent ska vara tillförlitlig och sakkunnig. Serviceproducenten ska ha sådan
teknisk, ekonomisk och operativ beredskap som krävs för skötseln av uppgiften. Serviceproducenten har rätt att för utförandet av uppgiften ta ut en skälig avgift som betalas av tillståndsköparen och som får utgöra högst fem procent av tillståndets pris. Fiskeriområdet ska ingå ett
skriftligt avtal med serviceproducenten om uppgiftens innehåll, redovisningen av tillståndsavgifter och annat som behövs för skötseln av uppgiften samt om avgiften.
Fiskeriområdet ska betala in intäkterna från försäljningen av fisketillstånd på jord- och skogsbruksministeriets konto. Redovisningstidpunkten anges genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.
Fiskeriområdet samt varje serviceproducent är skyldig att ordna åtkomst för fiskaren till det
elektroniska fångstregistret för uppfyllande av skyldigheten att rapportera fångst. Samma skyldighet åligger andra som upplåter fisketillstånd inom den laxförande del av Tana älvs vattendrag
som avses i artikel 2.2 i avtalet.
8a§
Organmedlemmars och anställdas ansvar
Bestämmelser om de principer för god förvaltning som ska iakttas av medlemmarna i fiskeriområdets organ och fiskeriområdets anställda när de sköter en offentlig förvaltningsuppgift
finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), förvaltningslagen (434/2003), språklagen
(423/2003) och samiska språklagen (1086/2003).
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Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på medlemmar i fiskeriområdets
organ och fiskeriområdets anställda när de utövar offentlig makt vid skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).
8b§
Tillsyn över fiskeriområdets verksamhet
På tillsynen över fiskeriområdets verksamhet tillämpas vad som i 32 § i lagen om fiske föreskrivs om Närings-, trafik- och miljöcentralens rätt att utöva tillsyn över verksamheten i fiskeriområdena inom sitt verksamhetsområde samt om rätten att trots sekretessbestämmelserna av
fiskeriområdet och revisorerna få de uppgifter som centralen anser att behövs för tillsynen.
10 §
Prissättningen av fisketillstånd
För fisketillstånd som avses i 4 § i fiskestadgan tas följande avgifter ut:
1) allmänt fisketillstånd för lokala fiskare 40 euro/fiskesäsong, för personer under 18 år dock
avgiftsfritt,
2) spöfisketillstånd för lokala fiskare 150 euro/fiskesäsong, för personer under 18 år dock
avgiftsfritt,
——————————————————————————————
12 §
Särskild fisketillståndskvot
Omfattningen av den fisketillståndskvot som avses i 5 § 4 mom. i fiskestadgan fastställs genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. När kvotens omfattning fastställs ska hänsyn tas till den andel av fiskerättigheterna som hör till sådana innehavare av fiskerätt som är fast
bosatta någon annanstans än i älvdalarna vid Tana älvs vattendrag.
Tillståndskvoten får användas endast på basis av sådan på ägande grundad fiskerätt som innehas av personer bosatta någon annanstans än i älvdalarna vid Tana älvs vattendrag (ickeortsbo).
En icke-ortsbo som innehar fiskerätt och vars andelstal av det samfällda vattenområde som
ligger inom gränsälvsområdet är 0,5 har per fastighet rätt att köpa ett tillståndsdygn av tillståndskvoten. Fiskerätt som överstiger det ovannämnda andelstalet berättigar till köp av ytterligare ett
tillståndsdygn för varje ökning av andelstalet med sex hela enheter.
En icke-ortsbo som innehar fiskerätt ska vid köp av tillstånd visa omfattningen sin ägarandel.
Lantmäteriverket ska årligen innan fiskesäsongen inleds lämna fiskeriområdet uppgifter om
ägarna till fastigheterna i området, deras hemkommun och antalet fiskerättigheter som är kopplade till fastigheterna. Förändringar som skett i ägandeförhållandena efter detta beaktas inte
under fiskesäsongen.
Vad som i 3 och 4 mom. föreskrivs om andelstal och påvisande av ägarandel tillämpas också
på icke-ortsbor som äger ett privat vattenområde som berättigar till motsvarande fiskerätt.
Närmare bestämmelser om fördelningen av tillstånden, om det antal fiskerättigheter som berättigar till köp av dem och om frigörandet av icke-reserverade tillstånd som hör till den särskilda fisketillståndskvoten för köp inom ramen för tillståndskvoten för fisketurism får utfärdas
genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet, om det i de faktorer som inverkar på
efterfrågan på och utbudet av tillstånd sker sådana förändringar i förhållande till den rådande
situationen som inverkar på en jämlik användning av den särskilda tillståndskvoten.
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Denna lag träder i kraft den 20 .

———
—————

Helsingfors den 11 mars 2021
Statsminister

Sanna Marin

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä
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Bilaga
Parallelltext

Lag
om ändring 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

I enlighet med riksdagens beslut
ändras 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) 8 §, 10 § 1
mom. 1 och 2 punkten och 12 §, av dem 8 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 232/2018
och 233/2019, samt
fogas till lagen nya 8 a och 8 b § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
8§

8§

Ordnandet av försäljningen av fisketillstånd

Ordnandet av försäljningen av fisketillstånd

Närings-, trafik- och miljöcentralen i LappDet i området behöriga fiskeriområdet svaland svarar för ordnandet av försäljningen av rar för ordnandet av försäljningen av fisketillfisketillstånd enligt artikel 10 i avtalet. Från stånd enligt artikel 10 i avtalet.
och med den 1 januari 2021 svarar det i området behöriga fiskeriområdet för ordnandet av
försäljningen av fisketillstånd.
Den som svarar för ordnandet av tillståndsförsäljningen kan avtala med en privat serviceproducent eller med ett sådant delägarlag
för ett samfällt vattenområde som är innehavare av fiskerätt (serviceproducent) om skötseln av försäljningen av tillstånd för fiske från
båt och tillstånd för fiske från strand enligt 4
§ 3 och 4 punkten i fiskestadgan. Avtalet kan
inte omfatta fisketillstånd som hör till en sådan kvot som avses i 5 § 4 mom. i fiskestadgan.

Fiskeriområdet kan avtala med en privat
serviceproducent eller med ett sådant delägarlag för ett samfällt vattenområde som är innehavare av fiskerätt (serviceproducent) om
skötseln av försäljningen av tillstånd för fiske
från båt enligt 4 § 3 punkten i fiskestadgan och
tillstånd för fiske från strand enligt 4 punkten
i den paragrafen. Avtalet kan inte omfatta fisketillstånd som hör till en sådan kvot som avses i 5 § 4 mom. i fiskestadgan.

En serviceproducent ska vara tillförlitlig
och sakkunnig. Serviceproducenten ska ha sådan teknisk, ekonomisk och operativ beredskap som krävs för skötseln av uppgiften. Den
som svarar för ordnandet av tillståndsförsäljningen ska ingå ett skriftligt avtal med serviceproducenten om uppgiftens innehåll, redovisningen av tillståndsavgifter och annat
som behövs för skötseln av uppgiften samt om
en skälig avgift som tas ut för utförandet av

En serviceproducent ska vara tillförlitlig
och sakkunnig. Serviceproducenten ska ha sådan teknisk, ekonomisk och operativ beredskap som krävs för skötseln av uppgiften. Serviceproducenten har rätt att för utförandet av
uppgiften ta ut en skälig avgift som betalas av
tillståndsköparen och som får utgöra högst
fem procent av tillståndets pris. Fiskeriområdet ska ingå ett skriftligt avtal med serviceproducenten om uppgiftens innehåll, redovis-
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uppgiften och som betalas av tillståndsköparen. Som skälig anses en avgift som uppgår till
högst fem procent av fisketillståndets pris och
i fråga om tillstånd som kostar mindre än 60
euro dock minst 3 euro per tillståndsdygn.

Föreslagen lydelse
ningen av tillståndsavgifter och annat som behövs för skötseln av uppgiften samt om avgiften.

Den som svarar för ordnandet av tillståndsförsäljningen ska betala in intäkterna från försäljningen av fisketillstånd på jord- och skogsbruksministeriets konto vid en tidpunkt som
anges genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

Fiskeriområdet ska betala in intäkterna från
försäljningen av fisketillstånd på jord- och
skogsbruksministeriets konto. Redovisningstidpunkten anges genom förordning av jordoch skogsbruksministeriet.

Den som svarar för tillståndsförsäljningen
samt varje serviceproducent är skyldig att
ordna åtkomst för fiskaren till det elektroniska
fångstregistret för uppfyllande av skyldigheten att rapportera fångst. De aktörer som
nämns ovan ska årligen före utgången av den
septembermånad som följer på fiskesäsongen
lämna in tillståndsköparnas namn- och kontaktuppgifter till den behöriga registerföraren
för fångstregistret. Vad som föreskrivs i detta
moment gäller också andra som upplåter fisketillstånd inom den i artikel 2.2 i avtalet avsedda laxförande delen av Tana älvs vattendrag.

Fiskeriområdet samt varje serviceproducent är skyldig att ordna åtkomst för fiskaren
till det elektroniska fångstregistret för uppfyllande av skyldigheten att rapportera fångst.
Samma skyldighet åligger andra som upplåter
fisketillstånd inom den laxförande del av Tana
älvs vattendrag som avses i artikel 2.2 i avtalet.

8a§
Organmedlemmars och anställdas ansvar
Bestämmelser om de principer för god förvaltning som ska iakttas av medlemmarna i
fiskeriområdets organ och fiskeriområdets
anställda när de sköter en offentlig förvaltningsuppgift finns i lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet, lagen om
elektronisk kommunikation i myndigheternas
verksamhet (13/2003), förvaltningslagen
(434/2003), språklagen (423/2003) och samiska språklagen (1086/2003).
Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på medlemmar i fiskeriområdets organ och fiskeriområdets anställda
när de utövar offentlig makt vid skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter. Bestämmelser
om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).
16
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8b§
Tillsyn över fiskeriområdets verksamhet
På tillsynen över fiskeriområdets verksamhet tillämpas vad som i 32 § i lagen om fiske
föreskrivs om Närings-, trafik- och miljöcentralens rätt att utöva tillsyn över verksamheten i fiskeriområdena inom sitt verksamhetsområde samt om rätten att trots sekretessbestämmelserna av fiskeriområdet och revisorerna få de uppgifter som centralen anser att
behövs för tillsynen.
10 §

10 §

Prissättningen av fisketillstånd

Prissättningen av fisketillstånd

För fisketillstånd som avses i 4 § i fiskestadgan tas följande avgifter ut:
1) allmänt fisketillstånd för lokala fiskare 40
euro/fiskesäsong,
2) spöfisketillstånd för lokala fiskare 150
euro/fiskesäsong, för personer under 18 år
dock 40 euro/fiskesäsong,
--

För fisketillstånd som avses i 4 § i fiskestadgan tas följande avgifter ut:
1) allmänt fisketillstånd för lokala fiskare 40
euro/fiskesäsong, för personer under 18 år
dock avgiftsfritt,
2) spöfisketillstånd för lokala fiskare 150
euro/fiskesäsong, för personer under 18 år
dock avgiftsfritt,
--

12 §

12 §

Särskild fisketillståndskvot

Särskild fisketillståndskvot

Omfattningen av den fisketillståndskvot
som avses i 5 § 4 mom. i fiskestadgan fastställs genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. När kvotens omfattning fastställs ska hänsyn tas till den andel av fiskerättigheterna som hör till sådana innehavare av
fiskerätt som är fast bosatta någon annanstans
än i älvdalarna vid Tana älvs vattendrag.

Omfattningen av den fisketillståndskvot
som avses i 5 § 4 mom. i fiskestadgan fastställs genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. När kvotens omfattning fastställs ska hänsyn tas till den andel av fiskerättigheterna som hör till sådana innehavare av
fiskerätt som är fast bosatta någon annanstans
än i älvdalarna vid Tana älvs vattendrag.

En innehavare av fiskerätt inom tillståndszonen som är fast bosatt någon annanstans än
i älvdalarna vid Tana älvs vattendrag och vars
andelstal av det gemensamma vattenområde
som ligger inom gränsälvsområdet är 0,5 eller
som äger ett motsvarande privat vattenområde
har per fastighet rätt att köpa ett tillståndsdygn
av tillståndskvoten. Ägande som överskrider
en sådan ägarandel eller ett sådant ägande av

Tillståndskvoten får användas endast på basis av sådan på ägande grundad fiskerätt som
innehas av personer bosatta någon annanstans än i älvdalarna vid Tana älvs vattendrag
(icke-ortsbo).
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ett vattenområde berättigar till köp av tillståndsdygn i förhållande till ägandets omfattning. Den som svarar för tillståndsförsäljningen ska utifrån en delägarförteckning fastställa en koefficient enligt vilken rätten till
tillstånd bestäms.
En innehavare av fiskerätt som är fast bosatt
någon annanstans än i älvdalarna vid Tana
älvs vattendrag ska vid köp av tillstånd visa
omfattningen sin ägarandel eller av sitt ägande
av ett vattenområde.

En icke-ortsbo som innehar fiskerätt och
vars andelstal av det samfällda vattenområde
som ligger inom gränsälvsområdet är 0,5 har
per fastighet rätt att köpa ett tillståndsdygn av
tillståndskvoten. Fiskerätt som överstiger det
ovannämnda andelstalet berättigar till köp av
ytterligare ett tillståndsdygn för varje ökning
av andelstalet med sex hela enheter.

Närmare bestämmelser om fördelningen av
En icke-ortsbo som innehar fiskerätt ska vid
tillstånden och förfarandet för beviljandet av köp av tillstånd visa omfattningen sin ägarandem får utfärdas genom förordning av jord- del. Lantmäteriverket ska årligen innan fiskeoch skogsbruksministeriet.
säsongen inleds lämna fiskeriområdet uppgifter om ägarna till fastigheterna i området, deras hemkommun och antalet fiskerättigheter
som är kopplade till fastigheterna. Förändringar som skett i ägandeförhållandena efter
detta beaktas inte under fiskesäsongen.
Vad som i 3 och 4 mom. föreskrivs om andelstal och påvisande av ägarandel tillämpas
också på icke-ortsbor som äger ett privat vattenområde som berättigar till motsvarande
fiskerätt.
Närmare bestämmelser om fördelningen av
tillstånden, om det antal fiskerättigheter som
berättigar till köp av dem och om frigörandet
av icke-reserverade tillstånd som hör till den
särskilda fisketillståndskvoten för köp inom
ramen för tillståndskvoten för fisketurism får
utfärdas genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet, om det i de faktorer
som inverkar på efterfrågan på och utbudet av
tillstånd sker sådana förändringar i förhållande till den rådande situationen som inverkar på en jämlik användning av den särskilda
tillståndskvoten.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
—————
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