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Lag
om ändring av lagen om Urho Kekkonens nationalpark

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om Urho Kekkonens nationalpark (228/1983) 3–5 §,
ändras 1 och 6 § samt
fogas till lagen nya 6 a–6 d § som följer:

1 §
Med stöd av 1923 års lag om naturskydd (71/1923) avsätts inom området Koilliskaira i

Enare, Savukoski och Sodankylä kommuner ett cirka 253000 hektar stort område, som
omfattar av staten ägda områden inom de gränser som har märkts ut med en röd streckad
linje på den karta som utgör bilaga. Skyddsområdets namn är Urho Kekkonens national-
park.

6 §
Vad som i 49 § i naturvårdslagen (9/2023) föreskrivs om verksamhet som är förbjuden

och vad som i 50 och 51 § i den lagen föreskrivs om undantag från fridlysningsbestäm-
melserna tillämpas också på den nationalpark som avses i denna lag.

I nationalparken har, trots vad som föreskrivs i 49 § 1 mom. 5 punkten i naturvårdsla-
gen, de som har sin hemkommun i det område där nationalparken är belägen rätt att i sin
hemkommun jaga i enlighet med jaktlagen (615/1993).

Utöver vad som föreskrivs i 50 § 1 mom. 6 punkten i naturvårdslagen är det i national-
parken tillåtet att uppföra kojor, rengärden och andra konstruktioner som renskötseln för-
utsätter, ta det virke som behövs för renskötseln samt tillfälligt slå läger och göra upp öp-
pen eld i anslutning till renskötseln.

Rätt till sådant avlägsnande av individer av viltarter som avses i 51 § 1 mom. 3 punkten
i naturvårdslagen har dessutom delägarna i de renbeteslag som är verksamma i national-
parken och de personer som tillståndshavaren särskilt har utsett för ändamålet, oberoende
av deras hemkommun.

Forststyrelsen får inom gränserna för de kvoter som baserar sig på hållbara fiskbestånd
bevilja fisketillstånd i Suomujoki till dem som har sin hemkommun i Sodankylä kommun
samt fisketillstånd i Nuorttijoki till dem som har sin hemkommun i Savukoski kommun.
Om kvoterna det tillåter får Forststyrelsen bevilja fisketillstånd i nämnda vattendrag även
till andra, oberoende av hemkommun.

6 a §
I Urho Kekkonens nationalpark får guldvaskning i enlighet med gruvlagen (621/2011)

bedrivas med traditionella metoder utan maskinkraft. Guldvaskningen får inte äventyra
syftet med att nationalparken inrättades.
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6 b §
I nationalparken får det bedrivas sådan verksamhet som förutsätts enligt de uppgifter

som föreskrivits för Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet, och denna verksam-
het får även utvecklas.

6 c §
Vad som i 55 § 3 mom. i naturvårdslagen föreskrivs om tryggande av vissa rättigheter,

i 56 § om begränsningar i rätten att färdas, i 57 § om skötsel- och nyttjandeplaner för na-
turskyddsområden, i 58 § om ordningsstadgan för statliga naturskyddsområden, i 59 § om
bestämning och utmärkning av gränserna för naturskyddsområden, i 60 § om införlivning
av ett område i ett statligt naturskyddsområde och i 133 § om rätt till omhändertagande
tillämpas också på den nationalpark som avses i denna lag.

6 d §
En delegation som tillsätts för Urho Kekkonens nationalpark ger Forststyrelsen stöd i

frågor som gäller skötseln och nyttjandet av nationalparken. Delegationen kan ha högst
fjorton medlemmar som Forststyrelsen utnämner för fyra år i sänder, och detsamma gäller
medlemmarnas personliga ersättare. I delegationen ska miljöministeriet, närings-, trafik-
och miljöcentralen, Sametinget, berörda kommuner och renbeteslag, Försvarsmakten och
lokala sammanslutningar som företräder naturvård, viltvård, fiskeriområden, invånare och
näringar samt lokala friluftsorganisationer vara representerade. Forststyrelsen ska vara
sakkunnigledamot i delegationen.

————
Denna lag träder i kraft den 1 juni 2023.

Helsingfors den 23 mars 2023
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