
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS
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Muu asiaMnrovvvvom sättande i kraft av avtalet om ändring av avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag Utgiven i Helsingfors den 1 juni 2017

50/2017
(Finlands författningssamlings nr 319/2017)

Statsrådets förordning
om sättande i kraft av avtalet om ändring av avtalet med Norge om fisket i Tana älvs 

vattendrag 

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §
Det i Oslo den 24 maj 2017 genom notväxling ingångna avtalet mellan Finland och

Norge om ändring av avtalet om fisket i Tana älvs vattendrag mellan Republiken Finlands
regering och Konungariket Norges regering (FördrS nr 41 och 42/2017) träder i kraft den
1 juni 2017 så som därom har överenskommits. 

2 §
Bestämmelserna i avtalet är i kraft som en förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017.

Helsingfors den 1 juni 2017

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman Tapio Hakaste
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Bilaga

Stáhtaráđi ásahus
Suoma ja Norgga gaskasaš Deanu čázádaga bivdosoahpamuša rievdadeamis dahkkojuvvon 

soahpamuša fápmuibidjamis

Stáhtaráđi mearrádusa mielde mearriduvvo:

1 §
Suoma dásseválddi ráđđehusa ja Norgga gonagasriikka ráđđehusa gaskasaš Deanu čázádaga 

bivdosoahpamuša (SopS 41 ja 42/2017) rievdadeamis Suoma ja Norgga gaskkas Oslos mies-
semánu 24. beaivve 2017 nohtaidlonohallamiin dahkkojuvvon soahpamuš boahtá fápmui 
geassemánu 1. beaivve 2017, nugo das lea sohppojuvvon.  

2 §
Soahpamuša mearrádusat leat ásahussan fámus. 

3 §
Dát ásahus boahtá fápmui geassemánu 1 beaivve 2017. 

Helssegis geassemánu 1. beaivve 2017 

Eana- ja meahccedoalloministtar Jari Leppä

Ráđđádalli virgeolmmoš Tapio Hakaste
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(Översättning till svenska)

NOTVÄXLING

1. Konungariket Norges utrikesminister till Republiken Finlands ambassadör i Oslo

Oslo 24. maj 2017 Oslo 24. mai 2017

Herr Ambassadör, Herr Ambassadør,

Jag har äran att hänvisa till avtalet mellan 
Finland och Norge om fisket i Tana älvs vat-
tendrag av den 30 september som trädde i 
kraft den 1 maj 2017, och parternas diskuss-
ioner om vissa övergångsbestämmelser i 
samband med avtalet. Mot denna bakgrund 
föreslår jag ingående av följande avtal:

Jeg har den ære å vise til Avtale mellom 
Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget 
av 30. september 2016 som trådte i kraft 1. 
mai 2017, og partenes diskusjoner om behov 
for overgangsregler på enkelte områder i 
denne sammenheng. På denne bakgrunn fo-
reslår jeg inngåelse av en avtale med føl-
gende formulering:

Andra meningen i 22 § 2 mom. i fiskestad-
gan för Tana älv som följer som bilaga till 
avtalet ska inte tillämpas före fiskesäsongen 
2018. För fiskesäsongen 2017 ska däremot 
gälla: «Om nätduk används i ledarmen, får 
under fiskesäsongen 2017 användas nät, vars 
knutavstånd är minst 58 millimeter.»

Bestemmelsen i avtalens vedlegg 2, fiske-
regler for Tanavassdraget, § 22 annet ledd 
annen setning, skal ikke komme til anven-
delse før fiskesesongen 2018, og for fis-
kesesongen 2017 skal følgende setning i 
stedet gjelde: «For fiskesesongen 2017 er det 
tillatt å bruke maskevidde for garn i le-
deanordninger som er minst 58 mm».

Utöver bestämmelserna i 30 § 4 mom. i bi-
laga 2 till avtalet ska för fiskesäsongen 2017 
gälla följande: «I fråga om fiskesäsongen 
2017 kan innehavare av ett allmänt fisketill-
stånd för lokala fiskare och ett spöfisketill-
stånd för lokala fiskare alternativt leverera 
fångstrapporterna efter fiskesäsongen, dock 
senast den 1 september 2017.»

I tillegg til bestemmelsen i avtalens ved-
legg 2, § 30 fjerde ledd, skal følgende gjelde 
for fiskesesongen 2017: «For fiskesesongen 
2017 kan innehavere av generelt fiskekort-
og stangfiskekort for lokale fiskere alternativt 
levere fangstoppgave etter endt fiskesesong, 
men senest 1. september 2017».

Om Finlands regering kan godkänna detta 
förslag, har jag äran att föreslå att denna not 
och Finlands svarsnot betraktas som ett avtal 
mellan våra regeringar som träder i kraft den 
1 juni 2017.

Dersom forslaget ovenfor kan godtas av 
Finlands regjering, har jeg den ære å foreslå 
at denne note, sammen med Deres svarnote, 
skal utgjøre en avtale mellom våre regje-
ringer, som skal tre i kraft 1. juni 2017.

Jag begagnar detta tillfälle att försäkra Er, 
ärade ambassadör, om min mest utmärkta 
högaktning.

Motta Ambassadør, forsikringen om min 
mest utmerkede høyaktelse.
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Børge Brende Børge Brende

Hans Eksellense 
Erik Lundberg 
Republiken Finlands Ambassadör 
O s l o

Hans Eksellense
Erik Lundberg 
Republikken Finlands Ambassadør 
O s l o

2. Republiken Finlands ambassadör till Konungariket Norges utrikesminister

Ärade minister
Børge Brende
Konungariket Norges utrikesminister

Ærede statsråd
Børge Brende
Kongeriket Norges utenriksminister

Ärade minister, Ærede statsråd,

Jag bekräftar högaktningsfullt mottagandet 
av er not av den 24 maj 2017 med följande 
innehåll:

jeg har den ære å meddele å ha mottatt De-
res note datert  24. mai 2017 med følgende 
ordlyd:

”Jag har äran att hänvisa till avtalet mellan 
Finland och Norge om fisket i Tana älvs vat-
tendrag av den 30 september 2016 som 
trädde i kraft den 1 maj 2017, och parternas 
diskussioner om vissa övergångsbestämmel-
ser i samband med avtalet. Mot denna bak-
grund föreslår jag ingående av följande avtal:

« Jeg har den ære å vise til Avtale mellom 
Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget 
av 30. september 2016 som trådte i kraft 1. 
mai 2017, og partenes diskusjoner om behov 
for overgangsregler på enkelte områder i 
denne sammenheng. På denne bakgrunn fo-
reslår jeg inngåelse av en avtale med føl-
gende formulering:

Andra meningen i 22 § 2 mom. i fiskestad-
gan för Tana älv som följer som bilaga 2 till 
avtalet ska inte tillämpas före fiskesäsongen 
2018. För fiskesäsongen 2017 ska däremot 
gälla: «Om nätduk används i ledarmen, får 
under fiskesäsongen 2017 användas nät, vars 
knutavstånd är minst 58 millimeter.»

Bestemmelsen i avtalens vedlegg 2, fiske-
regler for Tanavassdraget, § 22 annet ledd 
annen setning, skal ikke komme til anven-
delse før fiskesesongen 2018, og for fis-
kesesongen 2017 skal følgende setning i 
stedet gjelde: «For fiskesesongen 2017 er det 
tillatt å bruke maskevidde for garn i le-
deanordninger som er minst 58 mm».

Utöver bestämmelserna i 30 § 4 mom. i bi-
laga 2 till avtalet ska för fiskesäsongen 2017 
gälla följande: «I fråga om fiskesäsongen 
2017 kan innehavare av ett allmänt fisketill-
stånd för lokala fiskare och ett spöfisketill-
stånd för lokala fiskare alternativt leverera 
fångstrapporterna efter fiskesäsongen, dock 
senast den 1 september 2017.»

I tillegg til bestemmelsen i avtalens ved-
legg 2, § 30 fjerde ledd, skal følgende gjelde 
for fiskesesongen 2017: «For fiskesesongen 
2017 kan innehavere av generelt fiskekort-
og stangfiskekort for lokale fiskere alternativt 
levere fangstoppgave etter endt fiskesesong, 
men senest 1. september 2017».

Om Finlands regering kan godkänna detta 
förslag, har jag äran att föreslå att denna not 

Dersom forslaget ovenfor kan godtas av 
Finlands regjering, har jeg den ære å foreslå 
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och Finlands svarsnot betraktas som ett avtal 
mellan våra regeringar som träder i kraft den 
1 juni 2017.

at denne note, sammen med Deres svarnote, 
skal utgjøre en avtale mellom våre regje-
ringer, som skal tre i kraft 1. juni 2017.

Jag begagnar detta tillfälle att försäkra Er, 
ärade ambassadör, om min mest utmärkta 
högaktning.”

Motta Ambassadør, forsikringen om min 
mest utmerkede høyaktelse.»

Jag har äran att meddela Er, ärade minister, 
att Republiken Finlands regering godkänner 
förslaget från Konungariket Norges regering 
till avtal mellan Republiken Finlands rege-
ring och Konungariket Norges regering om 
övergångsbestämmelserna i avtalet om fiske i 
Tana älvs vattendrag av den 30 september 
2016 som trädde i kraft den 1 maj 2017, och 
att Er not och denna svarsnot betraktas som 
ett avtal mellan våra regeringar som träder i 
kraft den 1 juni 2017.

Jeg har æren av å meddele Dem, ærede 
statsråd, at Republikken Finlands regjering 
godtar forslaget fra Kongeriket Norges regje-
ring om en avtale om overgangsregler til av-
talen mellom Norge og Finland om fisket i 
Tanavassdraget av 30. september 2016 som 
trådte i kraft 1. mai 2017, og at Deres note og 
denne svarnote utgjør en avtale mellom våre 
to regjeringer som skal tre i kraft 1. juni 
2017.

Jag begagnar detta tillfälle att ånyo för-
säkra Er, ärade minister, om min mest ut-
märkta högaktning.

Jeg benytter anledningen til på ny å for-
sikre Dem, ærede statsråd, om min mest ut-
merkede høyaktelse.

Erik Lundberg
Republiken Finlands ambassadör i Oslo

Erik Lundberg
Republikken Finlands ambassadør i Oslo

24.5.2017 24.5.2017
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(Översättning till nordsamiska) 
 

NOHTAIDLONOHALLAN 
 

1. Norgga olgoministtar Suoma dásseválddi ambassadevrii Oslos  
 
 
   Oslo miessmánu 24. beaivve 2017 
 
Hearrá Ambassadevra, 
 

dahkkojuvvon 
s-

 
 
Soahpamuš t-
ta nubbi cealkka boahtá atnui easkka bivdoáigodagas 2018. Dan sadjái bivdoáigodagas 2017 

geavahit fierpmi, man galljodat lea uhcimustá 58 millimehtera." 
 

hálddašeaddjit sáhttet bivdoáigodagas 2017 doaimmahit sálašalmmuhusa maiddái bivdoáigo-
 

 
h-

soahpamuša, mii boahtá fápmui geassemánu 1. beaivve 2017.  
 
Háliidan ná cealkit Dutnje, árvvolaš ambassadevra, iežan buot gudnejahttima." 
 
Børge Brende 
 
 
Su majestehtalaš 
Erik Lundberg 
Suoma dásseválddi ambassadevra 
O s l o 
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2. Suoma dásseválddi ambassadevra Norgga olgoministarii

Árvvolaš ministtar
Børge Brende
Norgga gonagasriikka olgoministtar

Árvvolaš ministtar, 

Mus lea gudni almmuhit iežan vuostáiváldán Du, miessemánu 24. beaivve 2017 beivejuvvon 

v-

oassebeliid gaskasaš ságastallamiidda dihto sirdašuvvannjuolggadusain soahpamuša 

e-
antta nubbi cealkka boahtá atnui easkka bivdoáigodagas 2018. Dan sadjái bivdoáigodagas 

oažžu geavahit fierpmi, man galljodat lea uhcimustá 58 millimehtera."

s 2017 

hálddašeaddjit sáhttet bivdoáigodagas 2017 doaimmahit sálašalmmuhusa maiddái bivdoáigo-

o-

guoskevaš soahpamuša, mii boahtá fápmui geassemánu 1. beaivve 2017. 

Háliidan ná cealkit Dutnje, árvvolaš ambassadevra, iežan buot gudnejahttima."

h-
u-
o-

gaskasaš soahpamuša, mii boahtá fápmui geassemánu 1. beaivve 2017. 

Háliidan ná vel nuppes cealkit Dutnje, árvvolaš ministtar, iežan buot gudnejahttima. 

Erik Lundberg 
Suoma dásseválddi ambassadevra Oslos

24.5.2017
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