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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i naturvårdslagen (1096/1996) 15—17 §, 19 § 2 mom. samt 22 § 1 och 3 mom., av

dem 17 § sådan den lyder i lag 1069/2004, samt
fogas till lagen en ny 17 a § och till 18 § ett nytt 3 mom. som följer:

15 §

Tillståndskrävande undantag från
fridlysningsbestämmelserna

Om syftet med att området inrättades inte
äventyras, och med tillstånd av den myndig-
het eller inrättning som svarar för förvalt-
ningen av området är det i nationalparker och
naturreservat tillåtet att

1) för forskning eller andra vetenskapliga
ändamål eller för undervisning fånga eller
döda djur, samla svampar och växter och
delar av dem och att ta djurbon samt mineral-
prov,

2) decimera antalet individer av en växt-
eller djurart av främmande ursprung och även
individer av andra växt- och djurarter om de
har förökat sig alltför mycket eller annars
blivit skadliga,

3) avlägsna individer av viltarter som får
jagas med stöd av jaktlicens, om individen i
fråga utanför skyddsområdet orsakar ett up-
penbart hot mot människors säkerhet eller hot
om betydande ekonomisk skada på egendom,

4) ta hand om vilt som fallit inom området,
5) förutom mete och pilkfiske även bedriva

annat fiske,
6) uppföra byggnader och konstruktioner

som behövs för renskötseln,
7) göra geologiska undersökningar och be-

driva malmletning,
8) landa med luftfarkost, samt
9) restaurera och sätta i stånd även andra

än i 14 § 1 mom. 1 punkten avsedda byggna-
der och konstruktioner.

I nationalparker får det dessutom under i 1
mom. föreskrivna förutsättningar drivas älg i
samband med jakt.

16 §

Tryggande av vissa rättigheter

I nationalparker och naturreservat som lig-
ger inom samernas hembygdsområde enligt
4 § i sametingslagen (974/1995) ska förut-
sättningarna för samerna att bevara och ut-
veckla sin kultur tryggas. När en nationalpark
eller ett naturreservat inrättas ska det uttryck-
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liga syftet med skyddet av området och, i
fråga om nationalparker, också besökarnas
intressen beaktas på behörigt sätt.

I fråga om jakträtten på respektive natio-
nalparksområde för invånarna i de kommuner
som avses i 8 § i jaktlagen föreskrivs särskilt
genom lag.

17 §

Övriga naturskyddsområden

Bestämmelser om inrättande av övriga na-
turskyddsområden på statsägda områden och
om syftet med dessa områden utfärdas genom
förordning av statsrådet eller, om det område
som inrättas som övrigt naturskyddsområde
omfattar högst 100 hektar, genom ordning av
miljöministeriet (förordning om inrättande).

I fråga om inrättande av övriga natur-
skyddsområden i Finlands ekonomiska zon
föreskrivs genom förordning av statsrådet. I
dessa fall ska de begränsningar i kuststatens
behörighet beaktas som följer av del V och
XII i Förenta Nationernas havsrättskonven-
tion (FördrS 49—50/1996). Bestämmelserna
i 19—22 § tillämpas inte på övriga natur-
skyddsområden som inrättas i Finlands eko-
nomiska zon.

17 a §

Fridlysningsbestämmelser som gäller övriga
naturskyddsområden

På övriga naturskyddsområden tillämpas
vad som i 13—15 § och i 16 § 1 mom.
bestäms om nationalparker och naturreservat,
om inte något annat bestäms nedan i denna
paragraf.

Inom övriga naturskyddsområden som är
belägna i en kommun som nämns i 8 § i
jaktlagen är jakt tillåten. Genom förordning
av statsrådet kan det emellertid föreskrivas
att jakt ska begränsas inom övriga natur-
skyddsområden i dessa kommuner, om jakten
äventyrar det syfte som naturskyddsområdet
inrättades för eller inverkar skadligt på annan
användning av området. Begränsningarna
kan vara regionala, bundna till en viss tidspe-
riod eller gälla specifika viltarter. Genom
förordning av statsrådet kan det också före-

skrivas att endast invånare i sådana kommu-
ner som nämns i 8 § i jaktlagen ska ha
jakträtt, om detta behövs för att bevara eller
sköta viltbestånden.

Vad som föreskrivs i 13 § 1 mom. 5 punk-
ten gäller för dödande, fångande och ofre-
dande av djur på övriga naturskyddsområden
som ligger på något annat område än dem
som avses i 8 § i jaktlagen. Genom förord-
ning av statsrådet kan det dock föreskrivas att
jakt är tillåten inom övriga naturskyddsområ-
den, förutsatt att jakten inte äventyrar det
syfte som naturskyddsområdet inrättades för
eller inverkar skadligt på annan användning
av området. Bestämmelserna kan ha regio-
nala eller till en viss tidsperiod bundna be-
gränsningar eller gälla specifika viltarter.

I fråga om fiske inom övriga naturskydds-
områden som är belägna på allmänt vatten-
område och i Finlands ekonomiska zon till-
lämpas vad som bestäms i 6 § 1 mom. i lagen
om fiske (286/1982). Genom förordning av
statsrådet kan det emellertid föreskrivas att
fiske ska begränsas inom övriga naturskydds-
områden som är belägna på allmänt vatten-
område och i Finlands ekonomiska zon, om
fisket äventyrar det syfte som området inrät-
tades för eller inverkar skadligt på annan
användning av området. Begränsningarna
kan vara regionala eller bundna till en viss
tidsperiod.

Genom en förordning om inrättande kan
det föreskrivas att försvarsmakten har rätt till
övnings- och utbildningsverksamhet på så-
dana övriga naturskyddsområden som för-
svarsmakten har nyttjanderätt till och också i
övrigt när det gäller vattenområde som hör
till övriga naturskyddsområden, om detta inte
äventyrar det syfte som området inrättades
för. Dessutom kan det genom en förordning
om inrättande föreskrivas om placering och
underhåll av säkerhetsanordningar för flyg-
verksamhet och sjöfart och om andra motsva-
rande myndighetsåtgärder inom övriga natur-
skyddsområden, samt föreskrivas att det är
tillåtet att bygga vägar, dra ledningar och
lägga kablar, gräva diken och muddra farle-
der och att vidta andra motsvarande åtgärder
inom övriga naturskyddsområden, förutsatt
att dessa åtgärder inte äventyrar det syfte som
området inrättades för.

2 58/2011



18 §

Begränsningar i rätten att färdas i
naturskyddsområden

— — — — — — — — — — — — —
Vad som bestäms i 1 mom. gäller inte

rätten att färdas i uppgifter som behövs inom
renskötseln.

19 §

Skötsel- och nyttjandeplan

— — — — — — — — — — — — —
Skötsel- och nyttjandeplanen utarbetas av

den myndighet eller inrättning i vars besitt-
ning naturskyddsområdet är. Skötsel- och
nyttjandeplanerna för nationalparker fastställs
av miljöministeriet.

22 §

Införlivning av områden i ett natur-
skyddsområde

Ett område som övergått i statens ägo och
om vars användning för utvidgning av ett
naturskyddsområde beslut har fattats i sam-
band med förvärvet eller annat fång anses

höra till naturskyddsområdet. På ansökan av
Forststyrelsen kan det i naturskyddsområdet
vid fastighetsförrättning eller genom ett be-
slut om sammanslagning av fastigheter inför-
livas också andra sådana områden som enligt
14 § i lagen om Forststyrelsen (1378/2004)
hör till egendom som är avsedd för offentliga
förvaltningsuppgifter. Ett område som hör till
ett allmänt vattenområde kan dock inte inför-
livas i ett naturskyddsområde genom ansö-
kan.
— — — — — — — — — — — — —

Vid fastighetsbildning som gäller ett om-
råde i fråga om vilket det har beslutats eller
ansökts om införlivande i ett naturskyddsom-
råde iakttas 21 § 1 mom. Om ett privat
naturskyddsområde som övergått i statens
ägo införlivas i ett naturskyddsområde, av-
förs anteckningen om fridlysning av det pri-
vata området ur fastighetsdatasystemet i sam-
band med införlivningen. Samtidigt upphör
tidigare fridlysningsbestämmelser i fråga om
detta område att gälla. Införlivningen ska
kungöras på kommunens anslagstavla på det
sätt som bestäms i lagen om offentliga kun-
görelser (34/1925).

Denna lag träder i kraft den 1 februari
2011.

Helsingfors den 21 januari 2011

Republikens President

TARJA HALONEN

Miljöminister Paula Lehtomäki
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