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233/2019
Lag
om ändring av 8 § 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
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 § 1 mom. som följer:
8§
Ordnandet av försäljningen av fisketillstånd
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland svarar för ordnandet av försäljningen av
fisketillstånd enligt artikel 10 i avtalet. Från och med den 1 januari 2021 svarar det i området behöriga fiskeriområdet för ordnandet av försäljningen av fisketillstånd.
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Denna lag träder i kraft den 1 mars 2019.
Helsingfors den 22 februari 2019
Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä
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233/2019
Översätting till nordsamiska

Láhka
guollebivddus Deanu čázádagas Norggain dahkkon soahpamuša láhkaásaheami suorgái gullevaš mearrádusaid fápmuibidjamis ja heiveheamis addojuvvon lága 8 §:a nuppástuhttimis

Riikkabeivviid mearrádusa mielde
rievdaduvvojit bivddu birra Deanu čázádagas Norggain dahkkon soahpamuša láhkaásahansuorgái gullevaš mearrádusaid fápmuibidjan- ja heivehanlága (176/2017) 8 §:a 1 momeanta
čuovvovaččat:
8§
Guolástanlobiid vuovdima lágideapmi
Soahpamuša 10 artihkkalis oaivvilduvvon guolástanlobiid vuovdima lágideamis vástida
Lappi EBI-guovddáš. Guovllus doaibmaválddálaš guolledoalloguovlu vástida bivdolobiid
vuovdima lágideamis 1 beaivvi ođđajagimánu 2021 rájes.
——————————————————————————————

———
Dát láhka boahtá fápmui 1 njukčamánnu 2019.
Helssegis 22 beaivve guovvamánnu 2019

Dásseválddi Presideanta

Sauli Niinistö

Eana- ja meahccedoalloministtar Jari Leppä
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