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Muu asiaMnrovvvvom fisket i sidovattendragen till Tana älvs vattendrag år 2022 Utgiven i Helsingfors den 27 maj 2022

374/2022

Statsrådets förordning
om fisket i sidovattendragen till Tana älvs vattendrag år 2022

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 46 § 3 mom., 48 § 4 mom. och
52 § 2 mom. i 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 Nor-
ge om fisket i Tana älvs vattendrag (176/2017):

1 §

Tillämpningsområde 

Denna förordning innehåller bestämmelser om fiske av annan fisk än lax i följande lax-
förande delar av Tana älvs vattendrag:

1) Pulmankijärvi, Gálddašjohka ända till mynningen av Luovosvárjohka, Ylä-Pulman-
kijoki ända till Yläputous, Luossajohka ända till Luossajávri, Morešveaijohka fyra kilo-
meter uppströms från utflödet i Ylä-Pulmankijoki samt Skihpajohka ända till första sjöut-
vidgningen,

2) Vetsijoki ända till Vetsijärvi och Vaisjoki ända till Váišluoppali,
3) Utsjoki älv ända till Mierasjärvi, Čársejohka från mynningen av Liŋkinjohka ända

till tio kilometer uppströms och Kevojoki ända till 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, 
7) Karigasjoki fem kilometer uppströms från mynningen av Luomusjoki.
På fiske inom de områden som anges i 1 mom. tillämpas dessutom statsrådets förord-

ning om fiske (1360/2015) till den del inte något annat föreskrivs i denna förordning. 

2 §

Fångstredskap som är tillåtna vid fiske

Fiske är tillåtet endast med följande fångstredskap och på följande sätt:
1) stående nät i Utsjoki, Vetsijoki och Pulmankijoki vattendrag,
2) spö och konstgjort bete, 
3) katsa utanför fors- och strömområden, 
4) lakkrok vid fiske på isen.

3 §

Områden med fiskeförbud

Fiske är förbjudet inom följande områden:
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1) i Övre Pulmankijoki med biälvar,
2) i mynningen av Gálddašjohka och i Gálddašjohka ända till mynningen av Luovo-

svárjohka inbegripet tjärnen Gálddašluoppal,
3) i Utsjoki älv från älvens mynning ända till landsvägsbron mellan Utsjoki och Nuor-

gam, samt
4) i Čársejohkas nedre fall på en sträcka av 60 meter från fallets utlopp nedåt.

4 §

Allmän veckofredning

Under de fiskesäsonger som anges i 5 och 10 § är allt fiske förbjudet från söndag klock-
an 19 till måndag klockan 19, med undantag för fiske i insjöar 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 och med den 1 juni till och med den 31 augusti.

I andra vattendrag än de som avses i 1 mom. är fiske med spö och konstgjort bete tillåtet
från och med den 1 juni till och med den 20 augusti.

6 § 

Begränsningar som gäller bete och krokredskap

Räkor, fisk eller mask får inte användas som bete.
Lakkrok får endast användas vid isfiske efter lake. Användning av död betesfisk från

Tana älvs vattendrag är dock tillåten vid fiske med lakkrok och användning av mask som
bete är tillåten vid pilkfiske på is.

Ett konstgjort bete får ha högst en trekrok eller högst tre enkelkrokar.

7 §

Hjälpmedel vid spöfiske

Endast håv får användas som hjälpmedel för att lyfta en fisk som har fastnat i redskap
upp på land.

8 §

Förbjudna områden för spöfiske 

Handredkapsfiske är förbjudet
1) närmare än 10 meter från stående nät,
2) från broar,
3) från båt och strand närmare än 200 meter från biälvens närmaste strand i Kevojokis

och Čársejohkas mynning i Kevojärvi, i Čársejohkas mynning i Kevojoki eller i Gáld-
dašjohkas och Ylä-Pulmankijokis mynning i Pulmankijärvi.

9 §

Antalsbegränsning för fångstredskap av garn

Vid fiske får högst fem stående nät åt gången användas per fastighet. 
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10 §

Fisketid vid fiske med stående nät

Fiske med stående nät är tillåtet på älvsträckningar från islossningen till och med den
20 juni och från och med den 1 augusti till och med den 31 augusti.

Fiske i insjöar är tillåtet hela året när fisket sker mer än 200 meter från älvens eller åns
utlopp eller inlopp. 

11 § 

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. 

12 § 

Utmärkning av fångstredskap

Stående nät 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 centime-
ter 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. 

13 §

Fångst med nätredskap

Stående nät som används vid fiske får vara högst 3 meter djupa bottennät som består av
enkel nätduk utan påse tillverkad av entrådig nylon med en maximal tjocklek på 0,20 mil-
limeter. Nätets höjd får inte överstiga vattendjupet på fiskeplatsen.

Vid fiske med stående nät får inte konstgjort strömskydd eller ledarm användas.
Knutavståndet i stående nät ska vara minst 29 millimeter och avståndet får vara högst

40 millimeter mätt från en knuts mittpunkt till följande knuts mittpunkt när fångstredska-
pet är vått.

I Pulmankijärvi, i sjöutvidgningarna i Utsjoki älv samt i Vetsijokis Riekkojärvi får stå-
ende nät vara djupare än 3 meter, och vid fångst av dvärgsik får det användas nät vars knu-
tavstånd är minst 17 millimeter. Från och med den 1 september till och med den 30 april
får på dessa områden nät användas som flytnät. Nätens knutavstånd ska då vara minst
18 millimeter och får vara högst 50 millimeter.

14 §

Fiskled och avstånd mellan fångstredskap

Fiskleden omfattar en tredjedel av älvens, sundets eller den trängre ledens bredd enligt
medelvattenståndet, på det djupaste stället. Ingen del av ett stående nät får sättas ut ända
fram till fiskleden, varken i huvudloppet eller i ett bilopp. Den yttersta delen av ett
fångstredskap får inte på någon punkt sträcka sig närmare än 10 meter från den motsatta
stranden eller från öar, holmar och klippor i loppet som har egna lopp mellan sig.

Stående nät som lagts ut för fångst får inte till någon del ligga närmare än 60 meter från
varandra.
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15 §

Förbjudna områden för fiske med nät

Ett stående nät 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.

16 §

Fångstanmälan till registret

Fiskare ska föra fångstdagbok i elektronisk form eller på papper. Fiskaren ska också till
det elektroniska fångstregister för Tana älv som avses i 7 § i lagen om sättande i kraft och
tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Nor-
ge om fisket i Tana älvs vattendrag (176/2017) rapportera följande uppgifter om varje
fångad lax, öring, puckellax och regnbåge, oberoende av om fisken ska frigivas eller har
behållits som fångst: 

1) älv eller insjö där fisket skett,
2) datum för fisket,
3) fiskens kön, längd och vikt,
4) antal fiskar som släppts tillbaka artspecifikt,
5) fångstredskapet.
Vid återutsättning behöver emellertid inte fiskens kön, längd och vikt rapporteras.
Den som har fiskat utan att få någon fångst ska rapportera uppgifterna i 1 mom. 1, 2 och

5 punkten.
Fångsten ska rapporteras före den 1 september. Rapporteringen ska omfatta totalvikten

för varje art.
Bestämmelser om skyldigheten för den som upplåter fisketillstånd att ordna åtkomst för

fiskaren till det elektroniska fångstregistret finns i 8 § i lagen om sättande i kraft och til-
lämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge
om fisket i Tana älvs vattendrag.

17 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 27 maj 2022 och gäller till och med den 31 decem-
ber 2022. 

Helsingfors den 25 maj 2022

Jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen

Konsultativ tjänsteman Tapio Hakaste
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Stáhtaráđi ásahus 
guollebivddus Deanu čázádaga oalgečázádagain jagi 2022 

Stáhtaráđi mearrádusa mielde mearriduvvo guolástanlága (379/2015) 46 § 3 momeantta, 48 § 
3 momeantta ja 52 § 2 momeantta sihke guollebivddus Deanu čázádagas Norggain dahkko-
juvvon soahpamuša láhkaásaheami suorggi mearrádusaid fápmuibidjamis ja guoskadeamis ad-
dojuvvon lága (176/2017) 7 § 3 momeantta vuođul: 
 

1 § 

Guoskadanviidodat 

Dán ásahusas mearriduvvo eará guliid go luosa bivddus čuovvovaš Deanu čázádaga 
luossagoargŋunviidodagain:  

1) Buolbmátjávri, Gálddašjohka Luovosvárjoga njálmmi rádjái, Badje-Buolbmátjohka  Bad-
jegoržži rádjái, Luossajohka Luossajávrri rádjái, Morešveaijohka njeallje kilomehtera bajás 
luoitinsajis Badje-Buolbmátjoga rádjái sihke Skihpajohka vuosttaš luobbala rádjái; 

2) Veahčajohka Veahčajávrri rádjái ja Váišjohka Váišluobbala rádjái; 
3) Ohcejohka Mierašjávrri rádjái, Čársejohka Liŋkinjohnjálmmis 10 kilomehtera bajás ja 

Geavvu Fiellogáhjoga njálmmi rádjái; 
4) Goahppelašjohka Birkejohnjálmmi rádjái, Birkejohka Badjegoržži rádjái sihke Goaskin-

johka Goaskinjávrri rádjái; 
5) Njiljohka 13 kilomehtera nuppi juovahatgietti rádjái; 
6) Áhkojohka goržži rádjái;  
7) Gáregasjohka vihtta kilomehtera Luopmošjohnjálmmis bajás. 
Guollebivddu 1 momeanttas namuhuvvon viidodagain guoskaduvvo  dasa lassin guollebi-

vddus addojuvvon stáhtaráđi ásahus (1360/2015) dakko buohta go dán ásahusas ii nuppe láhkái 
mearriduvvo.  
 

2 § 

Guollebivddus lobálaš bivdoneavvut 

Guollebivdu lea lobálaš dušše čuovvovaš bivdoneavvuiguin ja -vugiiguin:  
1) njáŋggofierbmi Ohcejoga, Veahčajoga ja Buolbmátjoga čázádagas;  
2) stággu ja vuogga;  
3) guollehehkke guoika- ja rávdnjeviidodagaid olggobealde;  
4) njáhkároahkki jieŋa alde bivddedettiin.  

 
3 § 

Guollebivddu gielddusviidodagat 

Bivdu lea gildojuvvon čuovvovaš viidodagain:  
1) Badje-Buolbmátjohka oalgejogaidisguin; 
2) Gálddašjohka johkanjálmmi ja Gálddašjohka Luovosvárjohnjálmmi rádjái, mielde lea maid 

Gálddašluoppal; 
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3) Ohcejohka johkanjálmmi rájes gitta Ohcejoga ja Njuorggáma gaskasaš eatnangeainnu 

šalddi rádjái; sihke  
4) Čársejohka vuollegoržžis 60 mehtera mátkkis goržži niskkis vulos guvlui.  

 
4 § 

Almmolaš vahkkoráfáidahttin 

Maŋŋelis 5 ja 10 §:s mearriduvvon bivdoáigodagaid áigge visot bivdu lea gildojuvvon 
sotnabeaivvis diibmu 19 rájes gitta vuossárgga diibmu 19 rádjái earret guollebivddu jávrriin 200 
mehtera duohken joga oivošis dahje njálmmis. 
 

5 § 

Guollebivdoáigodat stákkuin ja vuokkain 

Stákkuin ja vuokkain lea lohpi bivdit Buolbmátjoga, Veahčajoga ja Ohcejoga čázádagain 
geassemánu 1. beaivvi rájes gitta borgemánu 31. beaivvi rádjái. 

Eará go 1 momeanttas dárkkuhuvvon čázádagain stákkuin ja vuokkain lea lobálaš bivdit 
geassemánu 1 beaivvi rájes gitta borgemánu 20. beaivvi rádjái.  
 

6 § 

Ráddjehusat mat gusket seavtti ja áŋkorbivdosiid 

Seaktin ii oaččo geavahuvvot reahka, guolli iige máhtu. 
Njáhkároahki geavahus lea lobálaš dušše go njáhká bivdojuvvo jieŋa alde. Deanu čázádagas 

váldojuvvon jápmán seakteguoli geavahus lea goittotge lobálaš njáhkárohkiin guolástettiin ja 
máhtu geavahus seaktin lea lobálaš jieŋa alde oaggumis. 

Vuokkas oažžu lea eanemustá okta golmmasuorat áŋkor dahje eanemustá golbma ovttasuorat 
áŋkora. 
 

7 § 

Veahkkeneavvu mii geavahuvvo stággobivddus 

Bivdosii darvánan guoli loktemis gáddái oažžu veahkkeneavvun geavahit dušše hoava.  
 

8 § 

Gildojuvvon stággobivdinduovdagat 

Stággoguollebivdu lea gildojuvvon  
1) 10 mehtera lagabus njáŋggofierpmi; 
2) šalddi alde; 
3) fatnasis ja gáttis 200 mehtera lagabus oalgejoga lagamus gátti Geavu ja Čársejoga njálmmis 

Geavojávrris, Čársejoga njálmmis Geavus sihke Gálddašjoga ja Badje-Buolbmátjávrri njálm-
mis Buolbmátjávrris. 
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9 § 

Gođđojuvvon bivdosiid geavahanmeari ráddjehus 

Guollebivddus  lea lohpi geavahit ovttaáigásaččat eanemustá vihtta njáŋggofierpmi giddodaga 
guovdu.  
 

10 § 

Guollebivdináigi njáŋggofirpmiin 

Guollebivdu njáŋggofirpmiin lea lobálaš johkaossodagain jieŋaid vuolgima rájes gitta 
geassemánu 20 beaivvi rádjái sihke borgemánu 1 beaivvi rájes gitta 31 beaivvi rádjái.   

Guollebivdu lea lobálaš oppa jagi jávrriin guhkkelis go 200 mehtera geahčen joga oivošis 
dahje njálmmis.  
 

11 § 

Fanasbivdu 

Guollebivdu ja guollebivdobiergasiid suhppen fatnasis go mohtor manná sihke rávdnjái 
dasanaga áŋkorastojuvvon fatnasis lea gildojuvvon. 
 

12 § 

Bivdosiid merken 

Bivdinláhkái biddjojuvvon njáŋggofierpmit fertejit merkejuvvot čielgasit nu, ahte 
čázádagain johttit fuobmájit daid. Bivdosat fertejit merkejuvvot uhcimustá 15 sentimehtera 
čázeoaivvi bajábeallai olli govddohagain dahje uhcimustá 40 sentimehtera čázeoaivvi 

bajábeallai olli stággui giddejuvvon láhpuin, man oaneheamos siiddu guhkkodat leat uhcimustá 
15 sentimehtera. 

Bivdosiidda fertejit merkejuvvot bivdosa biddji namma ja oktavuohtadieđut sihke dan 
giddodaga namma, masa bivdovuoigatvuohta gullá. Njáŋggofierbmái mearka giddejuvvo 
bivdosa geahčái giddejuvvon govddohahkii, mii oidno álkit.  
 

13 § 

Bivdu fierbmebivdosiiguin 

Njáŋggofierbmi, mii geavahuvvo guollebivddus, oažžu leat eanemustá 3 mehtera allosaš 
bodnefierbmi, mas lea fierbmečoalli ovttain vuovssain seahka haga ja mii lea válmmaštuvvon 
nylonláiggis, mas lea okta sáiggar, ja man assodat oažžu lea eanemustá 0,20 millimehtera. 
Fierpmi allodat ii oaččo leat stuorát go čázi čikŋodat guollebivdinsajis. 

Njáŋggofirpmiin guolástettiin ii oaččo geavahuvvot dahkurávdnjesuodji iige vuojahatfierbmi.  
Njáŋggofierpmi galljodat ferte leat uhcimustá 29 millimehtera ja dat oažžu leat eanemustá 40 

millimehtera čuolmma gaskačuoggáš čuovvovaš čuolmma gaskačuoggái njuoska bivdosis 
mihtidettiin. 

Buolbmátjávrris, Ohcejoga luobbaliin sihke Veahčajoga Rievssatjávrriin njáŋggofierpmit 
ožžot leat alibut go 3 mehtera ja reaskábivddus lea lohpi geavahit firpmiid, maid galljodat leat 
uhcimustá 17 millimehtera. Čakčamánu 1 beaivvi rájes gitta cuoŋománu 30 beaivvi rádjái ovdal 
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namuhuvvon viidodagain fierpmit sáhttet geavahuvvot čázeoaifierbmin. Firpmiid galljodat 
galgá dalle leat unnimustá 18 millimehtera ja dat oažžu leat eanemustá 50 millimehtera. 
 

14 § 

Guollefávli ja bivdosiid gaskkat 

Guollefávli lea goalmmádas fávleallodaga mielde joga, nuori dahje boatkka govdodagas dan 
čiekŋaleamos sajis. Njáŋggofierpmi mihkkege osiid ii oaččo ollit váldo- dahje siidorokki 
guollefávlli rádjái. Bivdosiid olggumus oassi ii oaččo ollit gokkoge 10 mehtera lagabui 
buohtalas gátti, iige rokki sulluid, lássáid ja gárguid, maid gaskii bohtet iežaset rokkit.  

Bivdima várás biddjon njáŋggofierpmit eai oaččo leat gokkoge 60 mehtera lagabus nubbi 
nuppi. 
 

15 § 

Fierbmebivddu gielddusviidodagat 

Njáŋggofierbmi ii oaččo biddjojuvvot 200 mehtera lagabui oalgejoga lagamus gátti Geavu ja 
Čársejoga njálmmis Geavojávrris, Čársejoga njálmmis Geavus iige Gálddašjoga ja Badje-
Buolbmátjoga njálmmis. 
 

16 § 

Sálašalmmuhus registarii 

Guollebivdi lea geatnegahtton doallat sálašbeaivegirjji šleađgahámis dahje báhpára alde. 
Guollebivdi ferte maid almmuhit guollebivddus Deanu čázádagas Norggain dahkkon 
soahpamuša láhkaásaheami suorggi mearrádusaid fápmuibidjamis ja guoskadeamis addojuvvon 
lága (176/2017) 7 §:s dárkkuhuvvon Deanu šleađgasálašregistarii juohke bivdojuvvon luosas, 
dápmogis, ruoššaluosas ja girjeluosas čuovvovaš dieđuid, fuolakeahttá das, leago guolli 
luitojuvvon vai goddojuvvon sálašin: 

1) joga dahje jávrri, gos guolli lea bivdojuvvon; 
2) bivdobeaivemeari; 
3) guoli sohkabeali, deattu ja guhkkodaga; 
4) luitojuvvon guliid meari šlájaid guovdu; 
5) bivdoneavvu. 
Luitojuvvon guoli sohkabealli, deaddu ja guhkkodat ii goittotge dárbbaš almmuhuvvot. 
Sállaša haga báhcán bivdi ferte almmuhit 1 momeanta 1, 2 ja 5 čuoggáin dárkkuhuvvon 

dieđuid. 
Sállašat fertejit almmuhuvvot ovdal čakčamánu 1 beaivvi. Almmuhussii galgá gullat guđege 

bivdojuvvon šlája ollesdeaddu sierra šlájaide sierranastima mielde.   
Bivdolobiid luohpadeaddji geatnegasvuođas ordnet guolásteaddjái beassama 
šleađgasálašregistarii mearriduvvo guollebivddus Deanu čázádagas Norggain dahkkon soah-

pamuša láhkaásaheami suorggi mearrádusaid fápmuibidjamis ja guoskadeamis addojuvvon lága 
8 §:s. 
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17 § 

Fápmuiboahtin 

Dát ásahus boahtá fápmui miessemánu 27 beaivvi 2022 ja lea fámus gitta juovlamánu 31 
beaivvi rádjái 2022. 
 
Helssegis miessemánnu 25 beaivve 2022 

Eanan- ja meahccedoalloministtar Antti Kurvinen 
 
 
 
 

Ráđđádalli virgeolmmoš Tapio Hakaste 
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