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297/2017

Valtioneuvoston asetus
kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistöissä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kalastuslain (379/2015) sekä kalas-
tuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuu-
luvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain (176/2017) 7 §:n
3 momentin nojalla:

1 §

Soveltamisalue

Tätä asetusta sovelletaan kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopi-
muksen (SopS 41 ja 42/2017) 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla vesistön lohennousu-
alueella seuraavasti:

1) Pulmankijärvi, Gálddašjohka Luovosvárjohkan suuhun asti, Ylä-Pulmankijoki Ylä-
putoukselle asti, Luossajohka Luossajávriin asti, Morešveaijohka neljä kilometriä ylävir-
taan laskukohdasta Ylä-Pulmankijokeen sekä Skihpajohka ensimmäiseen lompoloon asti;

2) Vetsijoki Vetsijärveen asti ja Vaisjoki Váišluoppaliin saakka;
3) Utsjoki Mierasjärveen asti, Čársejohka Liŋkinjohkan suusta 10 kilometriä ylävirtaan

saakka ja Kevojoki Fiellogahjohkan suuhun asti;
4) Kuoppilasjoki Birkejohkan suuhun asti, Birkejohka Yläputoukseen asti sekä Goas-

kinjohka Goaskinjávriin saakka;
5) Nilijoki 13 kilometriä toiselle kivikkokentälle asti; 
6) Akujoki putoukselle asti; sekä
7) Karigasjoki viisi kilometriä Luomusjokisuusta ylävirtaan. 
Tämän asetuksen lisäksi kalastukseen 1 momentissa tarkoitetuilla alueilla sovelletaan

valtioneuvoston asetusta kalastuksesta (1360/2015, jäljempänä kalastusasetus) siltä osin
kuin tässä asetuksessa ei toisin säädetä. 

2 §

Sallitut pyyntivälineet

Lohen ja taimenen kalastus on sallittu:
1) potkupadolla (joddu), mertapadolla (meardi) ja seisovalla verkolla Utsjoen, Vetsi-

joen ja Pulmankijoen vesistössä; sekä 
2) vavalla ja vieheellä.
Muiden kalalajien kuin lohen ja taimenen kalastus on sallittu seuraavilla pyyntivälineil-

lä ja tavoilla:
1) seisova verkko;
2) vapa ja viehe;
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3) katiska koski- ja virta-alueiden ulkopuolella 200 metriä kauempana joen niskasta tai
suulta; 

4) onkiminen ja pilkkiminen koski- ja virta-alueiden ulkopuolella; sekä
5) madekoukku jäältä kalastettaessa. 

3 §

Kalastuskieltoalueet

Kalastus on kielletty seuraavilla alueilla:
1) Ylä-Pulmankijoki sivujokineen; 
2) Gálddašjohkassa jokisuun ja Gálddašjohka Luovosvárjohkan suuhun asti Gálddaš-

luoppal-lampi mukaan lukien;
3) Utsjoessa joen suusta Utsjoen ja Nuorgamin välisen maantien siltaan saakka; sekä 
4) Čársejohkan alaputouksessa 60 metrin matkalla putouksen niskalta alaspäin.

4 §

Yleinen viikkorauhoitus

Jäljempänä 5, 9 ja 10 §:ssä sekä 12 §:n 1 momentissa säädetyn kalastuskauden aikana
kaikki kalastus on kielletty sunnuntaista kello 19 maanantaihin kello 19, lukuun ottamatta
muiden kalalajien kuin lohen tai taimenen kalastusta järvissä 200 metriä kauempana joen
niskasta tai suulta. 

5 §

Kalastuskausi vavalla ja vieheellä

Kalastus vavalla ja vieheellä on sallittu Pulmankijoen, Vetsijoen ja Utsjoen vesistöissä
kesäkuun 1 päivästä elokuun 31 päivään. 

Soveltamisalueen muissa kuin edellä 1 momentissa tarkoitetuissa vesistöissä kalastus
vavalla ja vieheellä on sallittu kesäkuun 1 päivästä elokuun 20 päivään. 

6 §

Syöttiä ja koukkupyydyksiä koskevat rajoitukset

Syöttinä ei saa käyttää katkarapua, kalaa tai matoa.
Madekoukun käyttö on sallittu ainoastaan mateenpyynnissä jäältä. Poiketen edellä

1 momentissa säädetystä, Tenojoen vesistöstä peräisin olevan kuolleen syöttikalan käyttö
on sallittu madekoukulla kalastettaessa ja madon käyttö syöttinä on sallittu jäältä tapahtu-
vassa pilkkimisessä.

Varrellisen nostokoukun, kalakirveen ja haavin käyttäminen on sallittu apuvälineenä
pyydykseen tarttuneen kalan nostamiseksi veneeseen tai rannalle. 

7 §

Lohen saaliskiintiö kalastuksessa

Vapa- ja viehekalastuksessa on sallittua enintään kahden lohen saaliiksi ottaminen ka-
lastajaa ja vuorokautta kohti. 

Kalastusasetuksen 4 §:n 1 momentissa säädetystä poiketen saaliskiintiö ei koske pato-
ja verkkokalastusta tämän asetuksen soveltamisalueella. 
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8 §

Kielletyt vapakalastusalueet

Viehekalastus on kielletty: 
1) patojohteitten sisäpuolella ja lähempänä kuin 50 metriä padon alapuolella taikka

10 metriä sen sivulla;
2) 10 metriä lähempänä seisovaa verkkoa; 
3) sillalta; 
4) veneestä ja rannalta 200 metriä lähempänä sivujoen lähintä rantaa Kevojoen ja Čár-

sejohkan suulla Kevojärvessä, Čársejohkan suulla Kevojoessa tai Gálddašjohkan ja Ylä-
Pulmankijoen suulla Pulmankijärvessä. 

9 §

Seisovan verkon kalastuskausi

Lohen ja taimenen kalastus seisovalla verkolla on sallittu kesäkuun 1 päivästä heinä-
kuun 31 päivään maanantaista kello 19 torstaihin kello 19. 

10 §

Patokalastuksen kalastuskausi

Kalastus padolla on sallittu kesäkuun 1 päivästä heinäkuun 31 päivään maanantaista
kello 19 torstaihin kello 19. 

Poikkipadon (doares), johteen (cuollo) ja apujohteen (vuojahat) verkkojen on oltava ve-
den yläpuolelle nostettuina tai maalla kalastuksen ollessa kiellettyä. Kaikki muut pyydyk-
sien kudotut osat, padon koukkuverkot (joddu) ja merrat (meardi) mukaan luettuina, on pi-
dettävä maalla.

11 §

Kudottujen pyydysten käytön määrällinen rajoitus

Lohta tai taimenta kalastettaessa seisovalla verkolla tai padolla on sallittua käyttää kiin-
teistöä kohti samanaikaisesti ainoastaan kahta patoa tai kahta verkkoa taikka yhtä kum-
paakin, ottaen huomioon myös Tenon pääuomassa tapahtuva kalastus. 

Muiden kalalajien kuin lohen kalastuksessa on sallittua käyttää samanaikaisesti enin-
tään viittä seisovaa verkkoa kiinteistöä kohti.

12 §

Muiden lajien kalastusaika

Muiden kalalajien kuin lohen tai taimenen kalastus seisovalla verkolla on sallittu tou-
kokuun 20 päivästä kesäkuun 20 päivään sekä elokuun 1 päivästä elokuun 31 päivään.

Muiden kalalajien kuin lohen tai taimenen kalastus on sallittu koko vuoden järvissä
200 metriä kauempana joen niskasta tai suulta.

13 §

Venekalastus

Kalastus ja kalastusvälineiden laskeminen veneestä moottorin käydessä sekä virtaan
paikoilleen ankkuroidusta veneestä on kielletty.
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14 §

Pyydysten merkintä

Pyyntiin asetetut seisovat verkot ja padot on merkittävä siten, että ne ovat selvästi mui-
den vesistössä liikkuvien havaittavissa. Pyydykset on merkittävä vähintään 15 senttimet-
riä veden pinnan yläpuolelle ulottuvalla koholla taikka vähintään 40 senttimetriä veden-
pinnan yläpuolelle ulottuvaan lippusalkoon kiinnitetyllä lipulla, jonka lyhyimmän sivun
pituus on vähintään 15 senttimetriä. 

Pyydyksiin on merkittävä pyydyksen asettajan nimi ja yhteystiedot sekä sen kiinteistön
nimi, jolle kalastusoikeus kuuluu. Seisovaan verkkoon merkki kiinnitetään pyydyksen
päässä olevaan helposti näkyvään kellukkeeseen. Padossa merkki kiinnitetään poikkipa-
don (doaris) uloimpaan vaajaan tai pukkiin kiinnitettyyn kilpeen tai kellukkeeseen.

15 §

Lohen pyyntimitta

Saaliiksi pyydettävän lohen tulee olla vähintään 30 senttimetriä pitkä.

16 §

Solmuväli ja langan laatu

Lohta tai taimenta pyydettäessä seisovan verkon sekä padon koukkuverkon pienin sal-
littu solmuväli on 58 millimetriä solmun keskipisteestä seuraavan solmun keskipisteeseen
märässä pyydyksessä mitattuna. Metallilangan, metalliköyden tai vastaavan materiaalin
käyttö pyydyksissä on kielletty. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa verkoissa saa käyttää vain hampusta, puuvillasta,
nailonsidoslangasta tai kierretystä nailonista (nailon, perlon, teryleeni) tehtyä lankaa. Lä-
pinäkyvää materiaalia, kuten yksisäikeistä nailonlankaa, ei saa käyttää. 

17 §

Pato

Padon rakenteen osalta on noudatettava kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kans-
sa tehdyn sopimuksen kalastussäännön 22 §:ssä säädettyjä säännöksiä. 

18 §

Lohen ja taimenen pyyntiin tarkoitettu seisova verkko

Lohen tai taimenen pyyntiin tarkoitettu seisova verkko on suoraksi asetettu yksinkertai-
nen verkko, jossa on kelluke kummassakin päässä. Verkkoa ei saa kiinnittää tolpilla tai
muilla kiinnikkeillä muista kohdista kuin verkon päistä. Kiinnike saa koostua vain yksit-
täisestä painosta tai yksittäisestä salosta. Seisovaa verkkoa ei saa asettaa koukun muotoon.

Lohen tai taimenen pyyntiin tarkoitettu seisova verkko saa olla enintään 30 metriä pit-
kä. Kahta tai useampaa verkkoa ei saa kytkeä yhteen, mikäli niiden yhteenlaskettu pituus
on yli 30 metriä. 

Seisovalla verkolla kalastettaessa ei saa käyttää keinotekoista virransuojusta tai johde-
verkkoa. 

Edellä 1 momentista poiketen Pulmankijärvessä saa käyttää lohen pyyntiin verkkoja,
joiden pienin sallittu solmuväli on vähintään 45 millimetriä. Kaksi tällaista verkkoa on
sallittua liittää yhteen.
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19 §

Muun kalan pyynti verkkopyydyksillä

Muun kalan kuin lohen tai taimenen kalastuksessa käytettävä seisova verkko saa olla
enintään 2 metriä korkea pohjaverkko, joka koostuu yksiliinaisesta hapaasta ilman pussia
(riimua) ja joka on valmistettu yksisäikeisestä nailonlangasta (monofiililanka), jonka vah-
vuus saa olla enintään 0,17 millimetriä. 

Seisovalla verkolla kalastettaessa ei saa käyttää keinotekoista virransuojusta tai johde-
verkkoa. 

Seisovan verkon solmuvälin on oltava vähintään 29 millimetriä ja enintään 35 millimet-
riä solmun keskipisteestä seuraavan solmun keskipisteeseen märässä pyydyksessä mitat-
tuna. 

Pulmankijärvessä, Utsjoen järvilaajentumissa sekä Vetsijoen Riekkojärvissä muun ka-
lan pyyntiin käytettävät seisovat verkot saavat olla korkeampia kuin 2 metriä ja reeskan-
pyynnissä on sallittua käyttää verkkoja, joiden solmuväli on vähintään 17 millimetriä.
Syyskuun 1 päivästä huhtikuun 30 päivään tällä alueella muun kalan pyyntiin tarkoitettuja
verkkoja saa käyttää pintaverkkoina ja verkkojen solmuväli saa olla 18–50 millimetriä.

20 §

Syväväylä ja pyydysten väliset etäisyydet

Padon tai seisovan verkon mikään osa ei saa ulottua pää- tai sivu-uoman syväväylän yli.
Pyydysten uloin osa ei miltään kohdalta saa ulottua 10 metriä lähemmäksi vastakkaista
rantaa. Vastakkaisella rannalla tarkoitetaan myös uomassa sijaitsevia saaria, luotoja ja ka-
reja, joiden väliin tulee omia uomia. 

Padot eivät miltään osin saa olla 120 metriä lähempänä toisiaan.
Seisova verkko ja pato tai kaksi seisovaa verkkoa eivät saa miltään osin olla 60 metriä

lähempänä toisiaan. 

21 §

Verkkokalastuskieltoalueet

Seisovaa verkkoa tai patoa ei saa asettaa 200 metriä lähemmäksi sivujoen lähintä rantaa
Kevojoen ja Čársejohkan suulla Kevojärvessä, Čársejohkan suulla Kevojoessa tai Gáld-
dašjohkan ja Ylä-Pulmankijoen suulla. 

22 §

Saalisilmoitus rekisteriin

Kalastajalla on velvollisuus pitää saalispäiväkirjaa (sähköisessä muodossa tai paperilla)
ja ilmoittaa Tenojoen sähköiseen saalisrekisteriin jokaista pyydettyä lohta, taimenta, kyt-
tyrälohta ja kirjolohta koskevat seuraavat tiedot: 

1) joki tai järvi, jolla on kalastettu; 
2) kalastuspäivämäärä;
3) saaliin sukupuoli, paino ja pituus;
4) vapautettujen kalojen lukumäärä lajikohtaisesti; 
5) pyyntiväline (vapa/viehe, seisova verkko, pato). 
Vapautetun kalan sukupuolta, painoa ja pituutta ei tarvitse ilmoittaa.
Saaliitta jääneen on ilmoitettava kohtien 1, 2 ja 5 tiedot.
Saalisilmoitus on annettava kalastusta seuraavaan maanantaihin mennessä. Kalastus-

kaudella 2017 saalisilmoitus voidaan jättää kalastuskauden loputtua, kuitenkin viimeis-
tään 1 päivänä syyskuuta. 
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Muiden kalalajien saalis voidaan ilmoittaa samanaikaisesti ilmoitettaessa lohi- ja tai-
mensaaliit tai kalastuskauden päätyttyä. Ilmoitukseen tulee sisältyä kunkin pyydetyn lajin
kokonaispaino eri lajeihin eriteltynä. 

Kalastuslupien luovuttajan velvollisuudesta järjestää kalastajalle pääsy sähköiseen saa-
lisrekisteriin on säädetty Tenojen kalastussopimuksen voimaansaattamislain 8 §:ssä ja
velvollisuudesta vastaanottaa saalisilmoitus Tenojen kalastussopimuksen voimaansaatta-
mislain 7 §:ssä.

23 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2017. 
Tällä asetuksella kumotaan Tenojoen kalastuspiirin sivuvesistöjen kalastussäännöstä

annettu asetus (405/1990). 

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2017

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste
6



297/2017  
Liite

Stáhtaráđi ásahus
bivddus Deanu čázádaga oalgečázádagain

Stáhtaráđi mearrádusa mielde mearriduvvo guolástanlága (379/2015) ja Suoma ja Norgga 
gaskasaš Deanu čázádaga bivdosoahpamuša láhkaásahansuorgái gullevaš mearrádusaid 
fápmuibidjan- ja heivehanlága (176 /2017) 7 §:a 3 momeantta vuođul:

1 §

Heivehanguovlu

Dát ásahus heivehuvvo Suoma ja Norgga gaskasaš Deanu čázádaga soahpamuša (SopS 41 ja 
42/2017) 2 artihkkala 2 čuoggás oaivvilduvvon čázádaga luossagoargŋunguovllus čuovvo-
vaččat: 

1) Buolbmátjávri, Gálddašjohka Luovosvárjoga njálmmi rádjai, Badje-Buolbmátjohka Bad-
jegoržži rádjai, Luossajohka Luossajávrri rádjai, Morešveaijohka njeallje kilomehtera bajás-
guvlui luoitinsajis Badje-Buolbmátjohkii sihke Skihpajohka vuosttas luobbala rádjai; 

2) Veahčajohka Veahčajávrri rádjai ja Váisjohka Váisluobbala rádjai; 
3) Ohcejohka Mierašjávrri rádjai, Čársejohka Liŋkinjohnjálmmis 10 kilomehtera bajásguv-

lui ja Geavvu Fiellogahjoga njálmmi rádjai; 
4) Goahppelašjohka Birkejohnjálmmi rádjai, Birkejohka Badjegoržži rádjai sihke Goaskin-

johka Goaskinjávrri rádjai; 
5) Njiljohka 13 kilomehtera nuppi juovvagietti rádjai; 
6) Áhkojohka goržži rádjai; sihke 
7) Gáregasjohka vihtta kilomehtera Luopmošjohnjálmmis bajásguvlui. 
Dán ásahusa lassin bivdui 1 momeanttas oaivvilduvvon guovlluin heivehuvvo stáhtaráđi 

ásahus bivddus (1360/2015, maŋŋelis guolástanásahus) dakko bokte go dán ásahusas ii nup-
peláhkai mearrriduvvo. 

2 §

Lobálaš bivdoneavvut

Luosa ja guvžžá oažžu bivdit: 
1) jottuin, merddiin ja njáŋggofirpmiin Ohcejoga, Veahčaha ja Buolbmátjoga čázádagain; 

sihke 
2) stákkuin ja vuokkain. 
Eará guollešlájaid go luosa ja guvžžá oažžu bivdit čuovvovaš bivdoneavvuiguin ja vugii-

guin: 
1) njáŋggofierbmi; 
2) stággu ja vuogga; 
3) guollehehkke guoika- ja rávdnjesajiid olggobealde badjel 200 mehtera duohken joga oi-

vošis dahje njálmmis; 
4) oaggun ja bilken guoika- ja rávdnjesajiid olggobealde; sihke 
5) njáhkároahkki jieŋa alde bivddedettiin. 
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3 §

Bivdogieldoguovllut

Bivdu lea gildojuvvon čuovvovaš guovlluin: 
1) Badje-Buolbmátjogas oktan oalgejogaiguin; 
2) Gálddašjogas joganjálmmis ja Gálddašjogas Luovosvárjoga njálmmi rádjai oktan 

Gálddašluobbaliin ja -ládduin; 
3) Ohcejogas joganjálmmi rájes Ohcejoga ja Njuorggáma gaskasaš geainnu šalddi rádjai; 

sihke 
4) Čársejoga vuollegoržžis 60 mehtera mátkkis goržži niskkis vulosguvlui. 

4 §

Almmolaš vahkkoráfáidahttin

Maŋŋelis 5, 9 ja 10 §:s sihke 12 §:a 1 momeanttas mearriduvvon bivdoáigodaga áigge buot 
bivdu lea gildojuvvon sotnabeaivvi rájes diibmu 19 vuossárgii diibmu 19, earret eará guol-
lešlájaid go luosa dahje guvžžá bivddu jávrriin badjel 200 mehtera duohken joga oivošis dahje 
njálmmis. 

5 §

Bivdoáigodat stákkuin ja vuokkain

Stákkuin ja vuokkain oažžu bivdit Buolbmátjoga, Veahčajoga ja Ohcejoga čázádagain geas-
semánu 1. beaivvi rájes borgemánu 31. beaivái. 

Heivehanguovllu eará go ovdalis 1 momeanttas oaivvilduvvon čázádagain stákkuin ja vuok-
kain oažžu bivdit geassemánu 1. beaivvi rájes borgemánu 20. beaivái. 

6 §

Seaktái ja áŋkorbivdosiidda guoskevaš ráddjehusat

Seaktin ii oaččo geavahit reahka, guoli dahje máđu. 
Njáhkároahki oažžu geavahit dušše njáhkábivddus jieŋa alde. Nuppeláhkai go ovdalis 

1 momeanttas daddjojuvvo, de Deanu čázádagas váldojuvvon jápma seakteguoli oažžu geava-
hit njáhkárohkiin bivddedettiin ja máđu oažžu geavahit seaktin jieŋa alde bilkedettiin. 

Nađđaroahkana, guolleákšu ja hoava oažžu geavahit veahkkeneavvun bivdosii čákŋan guoli 
lokten dihte fatnasii dahje gáddái. 

7 §

Luosa sálašearri bivddus

Stággo- ja vuoggabivddus oažžu váldit eanemustá guokte luosa sálašin bivdi ja jándora 
nammii. 

Nuppeláhkai go guolástanásahusa 4 §:a 1 momeanttas mearriduvvo, de sálašearri ii guoskka 
buođđo- ja fierbmebivdui dán ásahusa heivehanguovllus. 
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8 §

Gildojuvvon stággobivdoguovllut

Vuoggabivdu lea gildojuvvon: 
1) buođđočuoluid siskkobealde ja lagabus go 50 mehtera buođu vulobealde dahje 10 mehte-

ra dan siiddu bealde; 
2) 10 mehtera lagabus njáŋggofierpmi; 
3) šalddi alde; 
4) fatnasis ja gáttis 200 mehtera lagabus oalgejoga lagamus gátti Geavu ja Čársejoga 

njálmmis Geavojávrris, Čársejoga njálmmis Geavus dahje Gálddašjoga ja Badje-
Buolbmátjoga njálmmis Buolbmátjávrris. 

9 §

Njáŋggofierpmi bivdoáigodat

Luosa ja guvžžá oažžu bivdit njáŋggofirpmiin geassemánu 1. beaivvi rájes suoidnemánu 31. 
beaivái vuossárggas diibmu 19 duorastahkii diibmu 19. 

10 §

Buođđobivddu bivdoáigodat

Buođđobivdu lea lobálaš geassemánu 1. beaivvi rájes suoidnemánu 31. beaivái vuossárggas 
diibmu 19 duorastahkii diibmu 19. 

Doarrása, čuolu ja vuojahaga fierpmit galget leat bajiduvvon čázeoaivái dahje goikásii dan 
boddii, go bivdu lea gildojuvvon. Bivdosiid buot eará gođđojuvvon oasit, oktan buđđui gul-
levaš jottuiguin ja merddiiguin, galget dollojuvvot goikásis. 

11 §

Gođđojuvvon bivdosiid geavahanmeari ráddjehus

Dalle go luosa dahje guvžžá bivdá njáŋggofirpmiin dahje buođuin, de oažžu geavahit giddo-
daga nammii oktanaga dušše guokte buođu dahje guokte fierpmi dahje ovtta bivdosa 
goappáge, nu ahte váldojuvvo vuhtii maiddái ieš Deanus dáhpáhuvvi bivdu.   

Eará guollešlájaid go luosa bivddus oažžu geavahit oktanaga eanemustá vihtta njáŋggo-
fierpmi giddodaga nammii. 

12 §

Eará šlájaid bivdoáigi

Eará guollešlájaid go luosa dahje guvžžá oažžu bivdit njáŋggofirpmiin miessemánu 20. 
beaivvi rájes geassemánu 20. beaivái sihke borgemánu 1. beaivvi rájes borgemánu 31. beaivái.

Eará guollešlájaid go luosa dahje guvžžá oažžu bivdit birra jagi jávrriin badjel 200 mehtera 
duohken joga oivošis dahje njálmmis. 
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13 §

Fanasbivdu

Fatnasis, man mohtor lea geavvamin dahje mii lea buddejuvvon rávdnjái, ii oaččo bivdit iige 
luoitit bivdoneavvuid. 

14 §

Bivdosiid merken

Bivdinláhkai biddjojuvvon njáŋggofierpmit ja buođut galget merkejuvvot čielgasit nu, ahte 
čáziid alde johttit fuobmájit daid. Bivdosat galget merkejuvvot uhcimustá 15 sentemehtera 
čázeoaivvi bajábeallai olli govddohagain dahje uhcimustá 40 sentemehtera čázeoaivvi bajábe-
allai olli stákkožii giddejuvvon láhpuin, man oaneheamos siiddu guhkkodat galgá leat uhci-
mustá 15 sentemehtera. 

Bivdosiidda galget merkejuvvot bivdosa biddji namma ja oktavuođadieđut sihke dan giddo-
daga namma, masa bivdovuoigatvuohta gullá. Njáŋggofierbmái mearka giddejuvvo bivdosa 
geahčái giddejuvvon govddohahkii, mii oidno bures. Buođus mearka giddejuvvo doarrása 
olggumus čuldii dahje reŋkui giddejuvvon galbii dahje govddohahkii. 

15 §

Luosa bivdomihttu

Sálašin bivdojuvvon luossa galgá leat uhcimustá 30 sentemehtera guhku. 

16 §

Galljodat ja árppu šládja

Luossa- dahje guvžábivddus njáŋggofierpmi sihke buođu jottu uhcimus lobálaš galljodat lea 
58 millimehtera. Fierpmi galljodat mihtiduvvo njuoska bivdosis čuolmma guovddáža rájes 
čuovvovaš čuolmma guovddážii. Sreaŋgga, metállaoara dahje sullasaš materiálaid ii oaččo 
geavahit bivdosiin. 

Ovdalis 1 momeanttas oaivvilduvvon firpmiin oažžu geavahit dušše ruoivásis, bummolis, 
nailončanasárppus dahje bodnojuvvon nailonis (nailon, perlon, terylena) dahkkojuvvon árppu. 
Čađačuovgi materiála, dego monofiilanailonárppu, ii oaččo geavahit. 

17 §

Buođđu

Buođu ráhkadusa hárrái galget čuvvojuvvot Suoma ja Norgga gaskasaš Deanu čázádaga 
bivdonjuolggadusa 22 §:s mearriduvvon njuolggadusat. 

18 §

Luossa- ja guvžábivdui oaivvilduvvon njáŋggofierbmi

Luossa- dahje guvžábivdui oaivvilduvvon njáŋggofierbmi lea njuolgadin suhppojuvvon ovt-
tageardán fierbmi, mas lea govddohat goabbat geažis. Fierpmi ii oaččo giddet čuolddaiguin 
10
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dahje eará giddenneavvuiguin eará sajis go fierpmi gežiin. Giddenneavvun oažžu leat dušše 
ovttaskas buddu dahje ovttaskas čuolda. Njáŋggofierpmi ii oaččo suohpput mohkil. 

Luossa- dahje guvžábivdui oaivvilduvvon njáŋggofierbmi oažžu leat eanemustá 30 mehtera 
guhku. Guokte dahje eanet firpmiid ii oaččo geatnit oktii, jos daid oktiirehkenaston guhkkodat 
lea badjel 30 mehtera. 

Njáŋggofirpmiin bivddedettiin ii oaččo geavahit dahkkojuvvon rávdnjesuoji dahje vuojahat-
fierpmi.

Nuppeláhkai go ovdalis 1 moneanttas daddjojuvvo, de Buolbmátjávrris oažžu geavahit lu-
ossabivdui firpmiid, maid uhcimus lobálaš galljodat lea uhcimustá 45 millimehtera. Guokte 
dákkár fierpmi oažžu geatnit oktii. 

19 §

Eará guliid bivdin fierbmebivdosiiguin

Eará guliid go luosa dahje guvžžá bivdui oaivvilduvvon njáŋggofierbmi oažžu leat 
eanemustá 2 mehtera čikŋosaš bodnefierbmi, mas lea seahkahis vuoksa ja mii lea ráhkaduv-
von eanemustá 0,17 millimehtera gassosaš monofiilanailonárppus. 

Njáŋggofirpmiin bivddedettiin ii oaččo geavahit dahkkojuvvon rávdnjesuoji dahje vuojahat-
fierpmi. 

Njáŋggofierpmi galljodat galgá leat uhcimustá 29 millimehtera ja eanemustá 35 mil-
limehtera. Fierpmi galljodat mihtiduvvo njuoska bivdosis čuolmma guovddáža rájes ču-
ovvovaš čuolmma guovddážii. 

Buolbmátjávrris, Ohcejoga luobbaliin sihke Veahčajoga Rievssatjávrriin eará guliid bivdui 
oaivvilduvvon njáŋggofirpmiid čikŋodat oažžu leat badjel 2 mehtera ja reaskábivddus oažžu 
geavahit firpmiid, maid galljodat leat uhcimustá 17 millimehtera. Čakčamánu 1. beaivvi rájes 
cuoŋománu 30. beaivái dán guovllus eará guliid bivdui oaivvilduvvon firpmiid oažžu geavahit 
čázeoaifierbmin ja firpmiid galljodat oažžu leat 18–50 millimehtera. 

20 §

Oalli ja bivdosiid gaskasaš gaskkat

Buođu dahje njáŋggofierpmi mihkkige osiid ii oaččo ollit joga váldo- dahje oalgesuorggi 
oali rastá. Bivdosiid olggumus oassi ii oaččo ollit gokkoge 10 mehtera lagabui joga 
nuppebealgátti. Nuppebealgáttiin oaivvildit maiddái johkarokki sulluid, lássáid ja gárguid, 
maid gaskii báhcet sierra johkasuorggit. 

Buođut eai oaččo leat gokkoge 120 mehtera lagabus nubbi nuppi. 
Njáŋggofierbmi ja buođđu dahje guokte njáŋggofierpmi eai oaččo leat gokkoge 60 mehtera 

lagabus nubbi nuppi. 

21 §

Fierbmebivdogieldoguovllut

Njáŋggofierpmi dahje buođu ii oaččo bidjat 200 mehtera lagabui oalgejoga lagamus gátti 
Geavu ja Čársejoga njálmmis Geavojávrris, Čársejoga njálmmis Geavus dahje Gálddašjoga ja 
Badje-Buolbmátjoga njálmmis. 
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22 §

Sálašalmmuhus registarii

Bivdi lea geatnegahtton doallat sálašbeaivegirjji (elektrovnnalaš hámis dahje báhpára alde) 
ja almmuhit Deanu elektrovnnalaš sálašregistarii juohke bivdojuvvon lussii, guvžái, ru-
oššalussii ja girjelussii guoskevaš čuovvovaš dieđuid: 

1) johka dahje jávri, mas guolli lea bivdojuvvon; 
2) bivdobeaivemearri; 
3) bivdojuvvon guoli sohkabealli, deaddu ja guhkkodat; 
4) luitojuvvon guliid mearri šlájaid mielde; 
5) bivdoneavvu (stággu/vuogga, njáŋggofierbmi, buođđu). 
Luitojuvvon guoli sohkabeali, deattu ja guhkkodaga ii dárbbaš almmuhit. 
Sállaša haga báhcán bivdi galgá almmuhit čuoggáid 1, 2 ja 5 dieđuid. 
Sálašalmmuhus galgá dahkkojuvvot čuovvovaš vuossárgga rádjai bivddu maŋŋá. Biv-

doáigodaga 2017 sálašalmmuhusa sáhttá guođđit bivdoáigodaga nohkama maŋŋá, goittotge 
maŋimustá čakčamánu 1. beaivve. 

Eará guollešlájaid sállaša sáhttá almmuhit oktanaga go almmuhuvvojit luossa- ja 
guvžásállašat dahje bivdoáigodaga nohkama maŋŋá. Almmuhusas galget leat mielde guđege 
bivdojuvvon šlája ollesdeaddu sierra šlájaid mielde. 

Bivdolobiid luohpadeaddji geatnegasvuođas lágidit bivdái vejolašvuođa beassat 
elektrovnnalaš sálašregistarii lea mearriduvvon Deanu bivdosoahpamuša fápmuibidjanlága 
8 §:s ja geatnegasvuođas vuostáiváldit sálašalmmuhusa Deanu bivdosoahpamuša fápmuibi-
djanlága 7 §:s. 

23 §

Fápmuiboahtin

Dát ásahus boahtá fápmui geassemánu 1. beaivve 2017. 
Dáinna ásahusain gomihuvvo Deanu guolástanbire oalgečáziid guolástannjuolggadusas ad-

dojuvvon ásahus (405/1990). 

Helssegis miessemánu 24. beaivve 2017

Eana- ja birasministtar Jari Leppä

Ráđđádalli virgeolmmoš Tapio Hakaste
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12


