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Muu asiaMnrovvvvom tidsbegränsat förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag år 2021 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2021

359/2021

Statsrådets förordning
om tidsbegränsat förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag år 2021

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 52 § 2 mom. och 55 § i lagen
om fiske (379/2015):

1 §
Laxen är fredad från och med den 1 maj till och med den 31 december 2021 i följande

laxförande delar av Tana älvs vattendrag:
1) riksgränssträckningen mellan Finland och Norge i Tana älvs huvudfåra, Enare älv

och Kietsimäjoki älv,
2) Pulmankijärvi, Gálddašjohka ända till mynningen av Luovosvárjohka, Ylä-Pulman-

kijoki ända till Yläputous, Luossajohka ända till Luossajávri, Morešveaijohka fyra kilo-
meter uppströms från utflödet i Ylä-Pulmankijoki samt Skihpajohka ända till första sjöut-
vidgningen,

3) Vetsijoki ända till Vetsijärvi och Vaisjoki ända till Váišluoppali,
4) Utsjoki älv ända till Mierasjärvi, Čársejohka från mynningen av Liŋkinjohka ända

till tio kilometer uppströms och Kevojoki ända till mynningen av Fiellogahjohka,
5) Kuoppilasjoki ända till mynningen av Birkejohka, Birkejohka ända till Yläputous

samt Goaskinjohka ända till Goaskinjávri,
6) Nilijoki 13 kilometer ända till det andra grynnfältet,
7) Akujoki ända till strömfallet, samt
8) Karigasjoki fem kilometer uppströms från mynningen av Luomusjoki.
Bestämmelser om fiske av annan fisk än lax i de laxförande delar som avses i 1 mom.

finns i statsrådets förordning om det protokoll som avses i artiklarna 6 och 7 i avtalet med
Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (358/2021) och i statsrådets förordning om fisket
i sidovattendragen till Tana älvs vattendrag (360/2021).

2 §
Fiske med följande redskap avsedda för laxfiske är förbjudet i de laxförande delar som

avses i 1 § från och med den 1 maj till och med den 31december 2021:
1) mockpata och mjärdpata,
2) stående nät,
3) drivgarn,
4) spö och konstgjort bete vid fiske från båt.
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3 §
Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2021 och gäller till utgången av 2021.

Helsingfors den 29 april 2021

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman Tapio Hakaste
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Bilaga Översättning till nordsamiska

 
Stáhtaráđi ásahus 

luossabivddu mearreáigásaš gieldimis Deanu čázádagas jagi 2021 

Stáhtaráđi mearrádusa mielde mearriduvvo guolástanlága (379/2015) 52 § 2 momeantta ja 55 
§ vuođul:  
 

1 § 
 

Luossa lea ráfáidahtton miessemánu 1 beaivvi rájes gitta juovlamánu 31 beaivvi rádjái  2021  
čuovvovaš Deanu čázádaga luossagoargŋunviidodagain:  

1) Deanu váldooali, Anárjoga ja Skiehččanjoga viidodagat, main Suoma ja Norgga váldegotti 
rádjá manná;  

2) Buolbmatjávri, Gálddašjohka Luovosvárjoga njálmmi rádjái, Badje-Buolbmátjohka  Bad-
jegoržži rádjái, Luossajohka Luossajávrri rádjái, Morešveaijohka njeallje kilomehtera bajás 
luoitinsajis Badje-Buolbmátjoga rádjái sihke Skihpajohka vuosttaš luobbala rádjái;  

3) Veahčajohka Veahčajávrri rádjái ja Váišjohka Váišluobbala rádjái; 
4) Ohcejohka Mierašjávrri rádjái, Čársejohka Liŋkinjohnjálmmis 10 kilomehtera bajás Geavu 

Fiellogáhjoga njálmmi rádjái; 
5) Goahppelašjohka Birkejohnjálmmi rádjái, Birkejohka Badjegoržži rádjái sihke Goaskin-

johka Goaskinjávrri rádjái; 
6) Njiljohka 13 kilomehtera nuppi juovahatgietti rádjái;  
7) Áhkojohka goržži rádjái; sihke  
8) Gáregasjohka vihtta kilomehtera Luopmošjohnjálmmis bajás. 
Eará guoli go luossabivddus 1 momeanttas dárkkuhuvvon  luossagoargŋunviidodagain mear-

riduvvo guollebivddus Deanu čázádagas Norggain dahkkon soahpamuša 6 ja 7 artihkkalis dárk-
kuhuvvon soahpamušas addojuvvon stáhtaráđi ásahusas (358/2021), sihke guollebivddus 
Deanu čázádaga oalgečázádagain jagi 2021  addojuvvon stáhtáráđi ásahusas (360/2021). 
 

2 § 
 

Guollebivdu čuovvovaš luossabivdoneavvuiguin lea gildojuvvon 1 §:s namuhuvvon luossa-
goargŋunviidodagain miessemánu 1 beaivvi rájes gitta juovlamánu 31 beaivvi rádjái 2021: 

1) joddu ja meardi;  
2) njáŋggofierbmi;  
3) golgadat;  
4) stággu ja vuogga fatnasis guolástettiin. 
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3 § 
 

Dát ásahus boahtá fápmui miessemánu 1 beaivve 2021 ja lea fámus jagi 2021 loahpa rádjái. 
 
 
Helssegis cuoŋománu 29 beaivve 2021 

 
 
 

Eana- ja meahccedoalloministtar Jari Leppä 
 
 
 
 

Ráđđádalli virgeolmmoš Tapio Hakaste 
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