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Jord- och skogsbruksministeriets förordning
om 2021 års fisketillstånd som grundar sig på avtalet med Norge om fisket i Tana 

älvs vattendrag

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § 4 mom.,
10 § 2–4 mom., 11 § 3 mom. och 12 § 4 mom. 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):

1 §

Prissättningen av fisketillstånd

För tillstånd för fiske från strand som hör till Finlands fisketillståndskvot och som avses
i 4 § 4 punkten i fiskestadgan i avtalet mellan Finland och Norge om fisket i Tana älvs vat-
tendrag (FördrS 41/2017 och 42/2017, nedan avtalet) tas det ut en avgift på 20 euro per
fiskedygn. Fiskesäsongen för tillstånd för fiske från strand är från den 14 juni till den 31
juli 2021.

Med avvikelse från 1 mom. tas det av en person som är under 18 år ut en avgift på 10 euro
för tillstånd för fiske från strand.

Under fiskesäsongen 2021 är det dessutom med avvikelse från 1 och 2 mom. möjligt att
till fisketillstånd utan avgift foga ett eller flera barntillstånd som ger barn under 16 år som
är fast bosatta någon annanstans än i älvdalarna vid Tana älvs vattendrag rätt att fiska med
högst ett spö eller en handlina åt gången. Barntillstånd räknas inte med i tillståndskvoterna
enligt 5 § 2 mom. i fiskestadgan.

2 §

Särskild fisketillståndskvot

Omfattningen av den särskilda fisketillståndskvot som avses i 5 § 4 mom. i fiskestadgan
i avtalet och i 12 § 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), nedan ikraftträdandelagen, är 2 414 fiskedygn för tillstånd för fiske från
strand.

De tillstånd för fiske från strand som hör till den särskilda fisketillståndskvoten är i kraft
inom hela gränsälvsområdet.

Enligt 12 § 2 mom. i ikraftträdandelagen ska den som svarar för tillståndsförsäljningen
utifrån en delägarförteckning årligen fastställa en koefficient enligt vilken rätten till de till-
stånd som följer på det första tillståndet inom den särskilda kvoten bestäms. Koefficienten
ska fastställas så att man utöver delägarförteckningen beaktar nyttjandegraden för tillstån-
den under tidigare år samt den andel som de innehavare av fiskerätt som har rätt att lösa
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in tillstånden har av andelstalet för fastigheterna inom avtalsområdet. År 2021 ska koeffi-
cienten fastställas inom intervallet 6–8.

Ett tillstånd som hör till den särskilda fisketillståndskvoten ska reserveras senast den 15
juli kl. 15. Därefter frigörs icke-reserverade tillstånd reserverade för den särskilda fiske-
tillståndskvoten att användas i tillståndskvoten för fisketurism.

För beviljande av tillstånd från den särskilda fisketillståndskvoten kan den som svarar
för tillståndsförsäljningen använda registerdata om ägandet av fastigheter i Tana älvs av-
rinningsområde för kontroll av fiskerätt som berättigar till tillstånd. Om fastighetsägarens
uppgifter inte finns i de registerdata som används vid tillståndsförsäljningen eller om det
finns oklarheter i uppgifterna, är köparen av tillståndet skyldig att visa grunden för rätten
att använda den särskilda tillståndskvoten, såsom omfattningen av sin ägarandel eller av
sitt ägande av vattenområdet.

3 §

Redovisning av fisketillståndsintäkter för staten

Den som svarar för tillståndsförsäljningen ska för jord- och skogsbruksministeriet re-
dovisa de medel som flyter in från de fisketillstånd som den sålt och som sålts för dennes
räkning samt räntan på dessa medel i två poster senast 15 dagar från utgången av redovis-
ningsperioden. Den första redovisningsperioden gäller betalningar och återbetalningar
som ägt rum senast den 30 juni samt den andra perioden betalningar och återbetalningar
mellan den 1 juli och den 30 augusti.

4 §

Grunder för användningen av fisketillståndsintäkter

Medel som flyter in från fisketillstånd för fiskesäsongen 2021 delas ut till ägarna av fis-
kerätt med iakttagande av den praxis och de utdelningsprinciper som tillämpats vid utdel-
ning av medel under giltighetstiden för den upphävda överenskommelsen om fiske i Tana
älv (FördrS 94/1989). Utdelningsprinciperna för 2021 bestäms så att fördelningen av till-
ståndsintäkterna mellan staten och ägarna av privata vattenområden sker per fiskezon en-
ligt antalet fiskedygn och strandlinjens längd, och efter detta fördelas de tillståndsintäkter
som betalas tillbaka till ägarna av privata vattenområden per fiskezon enligt antalet fiske-
dygn.

De kostnader för försäljning av tillstånd som orsakas den som svarar för tillståndsför-
säljningen täcks med intäkter av tillståndsförsäljningen. Till detta används i första hand
den andel av fisketillståndsintäkterna för 2021 som tillhör staten. När kostnaderna är täck-
ta används den resterande delen för att täcka statens fiskeövervakningsutgifter samt forsk-
nings- och uppföljningsutgifter.

5 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 11 juni 2021 och gäller till och med den 31 decem-
ber 2021.

Helsingfors den 10 juni 2021

Jord- och skogsbruksministerminister Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman Tapio Hakaste
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Översättning till nordsamiska

 

Eanan- ja meahccedoalloministeriija ásahus 
guollebivddus Deanu čázádagas Norggain dahkkon soahpamuššii vuođđuduvvi bivdolobiin 

jagi 2021 

Eanan- ja meahccedoalloministeriija mearrádusa mielde mearriduvvo Deanu čázádaga guol-
lebivddus Norggain dahkkon soahpamuša láhkaásahansuorgái gullevaš mearrádusaid fápmui-
bidjamis ja guoskadeamis addojuvvon lága (176/2017) 8 § 4 momeantta, 10 § 2–4 momeanttaid, 
11 § 3 momeantta ja 12 § 4 momeantta vuođul: 
 

1 § 

Bivdolobiid haddemearrideapmi 

Suoma ja Norgga gaskkas Deanu čázádaga guollebivddus dahkkon soahpamuša (SopS 
42/2017 ja 42/2017, maŋŋá soahpamuš) bivdonjuolggadusa 4 § 4 čuoggáin dárkkuhuvvon 
Suoma guolástanlohpedihtomeari gáddeguolástanlobiin berrojuvvo 20 euro guolástan-
jándormáksu. Gáddeguolástanlobiid guolástanáigodat lea geassemánu 14 beaivvi rájes 
suoidnemánu 31 beaivvi rádjái 2021. 

Ovdalis 1 momeanttas spiehkastahkan vuollel 18-jahkásačča lotnun gáddeguolástanlobis ber-
rojuvvo 10 euro máksu. 

Guolástanáigodagas 2021 lea dasa lassin spiehkastahkan ovdalis 1 ja 2 momeanttain vejolaš-
vuohta laktojuvvojit guolástanlobiide nuvttá okta dahje eambbo mánnálobit, mii vuoigadahttá 
eará guovllus go Deanu čázádaga johkalegiin fásta ássi vuollel 16-jahkásačča bivdit eanemusat 
ovttain stákkuin dahje giehtaduorgguin hávil. Mánnálohpi ii lohkkojuvvo lohpedihtomeriide 
guolástannjuolggadusa 5 § 2 momeantta mielde. 
 

2 § 

Sierrabivdolohpemearri 

Soahpamuša bivdonjuolggadusa 5 § 4 momeanttas ja guollebivddus Deanu čázádagas 
Norggain dahkkon soahpamuša láhkaásahansuorggi mearrádusaid fápmuibidjamis ja guoska-
deamis addojuvvon lága (176/2017), maŋŋá fápmuibidjanláhka, 12 §:s dárkkuhuvvon sierra-
guolástanlohpemeari mearri lea 2414 gáddeguolástanlobi. 

Sierraguolástanlohpemeari gáddeguolástanlobit leat fámus oppa rádjájohkaviidodagas. 
Fápmuibidjanlága 12 § 2 momeantta mielde lobi vuovdimis ovddasvástideaddji oassebealli 

meroštallá osolašlogahallama vuođul jahkásaččat gerddona, man mielde vuoigatvuohta vuosttas 
sierradihtomearrelobiin čuovvovaččaide mearrašuvvá. Gerddon galggašii meroštallot nu ahte 
váldojuvvo vuhtii osolašlogahallama lassin lobiid ovddit jagiid geavahandássi sihke lobiid lot-
numii vuoigadahtton guolástanvuoigatvuođa oamasteaddjiid oasus soahpamušviidodaga gid-
dodagaid oasuslogus. Jagi 2021 gerddon galggašii ásahuvvot gaskii 6-8. 

Sierrabivdolohpemearrái gullevaš lohpi galgá várrejuvvot suoidnemánu 15. beaivái d. 15 
rádjái. Dán maŋŋá várrekeahtes sierralohpemearrái várrejuvvon lobit luomusmuvvet geava-
huvvot turismaguolástanlohpemearis. 

Sierrabivdolohpemeari lobiid mieđiheami várás lobiid vuovdimis ovddasvástideaddji oasse-
bealli sáhttá geavahit Deanu golganguovllu giddodagaid oamastusa registtardieđuid bivdovuoi-
gatvuođa dárkkisteami várás, mat vuoigadahttet lohpái. Juos giddodaga oamasteaddji dieđut eai 
gávdno lohpevuovdima adnojuvvon registtardieđuin, dahje dieđuin leat eahpečielggasvuođat, 
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nu lobi oasti lea geatnegahtton čujuhit vuođuštusa sierralohpedihtomeari geavahanvuoigat-
vuhtii, dego iežas oamastanoasi dahje čáhceguovllu oamastusas meari. 
 

3 § 

Bivdolohpeboađuid čilgehusa addin ja luobaheapmi stáhtii 

Lohpevuovdimis ovddasvástideaddji oassebealli ferte addit čilgehusa ja luobahit iežas 
vuovdin ja su lohkui vuvdojuvvon bivdolobiin čoggon ruđaid sihke dain čoggon reanttu eanan- 
ja meahccedoalloministeriijai guovtti earis maŋemustá 15 beaivvi siste čilgehusa addin- ja luo-
bahanáigodaga maŋŋá. Vuosttas čilgehusa addin- ja luobahanáigodat guoská geassemánu 30 
beaivvi rádjái dáhpáhuvvan mávssuid ja máhcahemiid sihke nubbi mávssuid ja máhcahemiid 
suoidnemánu 1 beaivvi ja borgemánu 30 beaivvi gaskkas.  
 

4 § 

Bivdolohpeboađuid geavahanákkat 

Juohkinprinsihpat mearriduvvojit jahkái 2021 dađi lági mielde, ahte lohpeboađut juhkko-
juvvojit stáhta ja priváhta čáhceguovllu oamasteaddjiid gaskka guolástanavádagaid mielde 
guolástanjándoriid meari ja gáddesárgá guhkkodaga vuođul ja dán maŋŋá priváhta čáhceguovl-
luid oamasteaddjiide máhcahanvuloš lohpeboađut juhkkojuvvojit guolástanavádagaid mielde 
guolástanjándoriid meari vuođul. 

Bivdolobiid vuovdimis ovddasvástideaddji oassebeallái šaddan golut gokčojuvvojit 
lohpevuovdinboađuin. Dása geavahuvvo vuosttas sajis jagi 2021 guolástanlohpeboađuin oassi, 
mii gullá stáhtii. Goluid gokčama maŋŋá badjebáza geavahuvvo oasistis stáhtii šaddan 
guolásteami bearráigeahččogoluid sihke dutkan- ja čuovvungoluid gokčamii. 
 

5 § 

Fápmuiboahtin 

Dát ásahus boahtá fápmui geassemánu 11 beaivvi 2021 ja lea fámus juovlamánu 31 beaivvi 
2021 rádjái. 
 
Helssegis geassemánu 10 beaivvi 2021 

 
 
 
 
 
 
 

Eanan- ja meahccedoalloministtar Jari Leppä 
 
 
 
 

Ráđđádalli virgeolmmoš Tapio Hakaste 
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