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JO-ANMÄLAN mot Havs- och Vattenmyndigheten

Vi fiskerättighetsinnehavare vid den ca 70 km långa delen av Torneälv ( 765,5 ha )
från Juoksengi i Pello till Väylänpää i Kolari, fiskelagen ( skifteslag ) i Juoksenki,
Niemi-Saloniemi, Turtola, Pello, Lempeä, Kiuruniemi samt delägarlag i Väylänpää fiskerättsinnehavande skifteslag på finska sidan av Torneälven, som 2013
etablerade ett gemensamt fisketillstånd Väylän viehelupa-alue, ber ärade justitieombudsmännen om granskning av Havs- och Vattenmyndigheten i Sverige.
Havs- och Vattenmyndigheten deltar i eller är ansvarig ( tillsammans med Närings-, trafik-, och miljöcentralen i Lappland ) för ett handlande som har lett till
diskriminering samt betydande ekonomiska förluster för oss. Vi anser inte att de
offentliga makter, myndigheter av Sverige och Finland, har utövat i enlighet med
lagar och regler då de har engagerat sig i ett avtal som motstrider fiskestadgan av
gränsälvsöverenskommelsen, det statliga avtalet mellan Finland och Sverige.

HaV har ingått med Närings-, trafik-, och miljöcentralen i Lappland och en del
enskilda fiskerättsinnehavare ett avtal om försäljning av gemensamma fisketillstånd för Torne-Muonio-Könkämä älv ( T-M-K fisketillstånd ). Avtalet föreskriver
bl.a. hur intäkter skall delas [ http://www.tornealvslaxkort.se/page/9/avtal 10.1§ ]:
"Efter att de andelar som angetts i punkterna 8 och 9 har dragits av från försäljningsintäkter ska resterande försäljningsintäkter delas så att närings-, trafik- och
miljöcentralen i Lappland och Havs- och vattenmyndigheten tillsammans får

ena hälften och den andra hälften går till de fiskerättsinnehavare tillsammans
som ingår som parter i detta avtal." Detta motstrider gränsälvsöverenskommelsen [ Lag 2010:897 fiskestadga 17.3 § ]: "Intäkterna från fisketillstånd för ett visst
område tillfaller dem som innehar rätten till fisket i området i proportion till deras andelar i vattenområdena." Gränsälvsöverenskommelsen är entydig i detta.
Ett gemensammt fisketillstånd som "gäller hela älven" har sålts för Torne, Muonio och Könkämä älvar fr.o.m. 1991. Då den Finsk-svenska Gränsälvskommissionen utförde detta hade lax ingen ekonomiskt betydelse här utan lax fiskades
99% i havet. Sen dess har omständigheterna förändrats helt. Gränsälvskommissionens befogenheter är inte lika p.g.a. 2010 årets gränsälvsöverenskommelse
mellan Finland och Sverige. Dessutom stiger lax nu in i älven i stora mängder.
Även T-M-K fisketillstånd marknadsförs som gemensamma fisketillstånd för hela
gränsälvsområdet. Dessutom saluför T-M-K samfund även specifika kommunkort,
Pello kort här i Pello, fastän det endast är finska staten ( ca. 20% av vattenytan ) som
här i Pello kommun har gått med i T-M-K fisketillstånd. Merparten ca 80% av fiskerättigheterna ägs här av enskilda strandägare ( skifteslag ) som inte är med i T-M-K
fisketillstånd: vi i samfund Väylänviehelupa-alue står för 60% och resten ca. 20%
ägs av sådana skifteslag som inte har gått ihop något gemensammt fiske. De saluför inget som helst fisketillstånd för sina vatten. Sådan passivitet är allmänt längs
dessa älvsträckor här p.g.a. den tidigare så sorglig utveckling av fiske i Torneälven
samt att det alltid har påståts av myndigheter att laxfisket ägs av Finska staten.
Som vi har det uppfångat, finns grunderna för Finska statens monopol på laxfiske i
Torneälv i det första gränsälvsöverenskommelsen 1927. Innan dess hade alla hinder för lösflottning undanröjats. Strandägarnas hundraåriga rättigheter till vatten
och fiske hade ingen betydelse då laxpator undanröjades på 20-talet med hårda
händer för nio svenska och tre finlands-svenska skogsbolag. Detta gjordes i den
självständiga Finland "med förståelse av position" helt utan någon som helst
beslut eller resolution ifrån Finlands riksdag , senat eller regering . Sverige hade
skrivit ett avtal om Torne-Muonioälvarnas lösflottning i Ryssland med Alexandr
Kerenskijs tillfälliga revolutionära regering den 3 juli 1917. Ägentligen är det så att
1927 skogsbolagen räddades från omåttliga ersättningar till strandägare med den
första gränsälvsöverenskommelsen och däri uppstäldes det som utgångspunkt att
laxfisket i Torne-Muonio-älvarna ägs av svenska och finska staterna fast det fanns
inga befintliga rättsnormer som underlag. Istället har alla gränsälvsförekommelsena grundats på den första gränsälvsöverenskommelsen. Numera motiveras republiken Finlands ensamrätt till lasxfiske i Torne-Muonioälvarna med regalrätt
av medeltida svenska kungar ( gränsälvsöverenskommelsen 2010, fördragets innehåll
17§ ) som inte har dessbättre rättsliga grunder heller.
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I vårt brev till HaV den 6 mars 2016 [ bilaga ] framkommer hur intäkterna av Pello
kort 2015 har utdelats. Detta är fakta: Havs- och Vattenmyndigheten är en avtalspart i "avtal om försäljning av gemensamma fisketillstånd för Torne-Muonio-Könkämä älv" som saluför sina fiskekort i Pello och andra kommun till vattenområden
som inte är med i T-M-K fisketillstånd. I stället av att intäkterna hade uppdelats
enligt fiskestadga 17.3 har T-M-K samfund fördelat intäkterna enligt deras egna
regler [10.1] så att en stor del av de riktiga fiskerättighetsinnehavare har helt utebli-

vit pengar. Det är en central faktor här att de offentliga makter deltar i avtalet. Utan
myndigheternas välsignelse hade vi samt andra riktiga fiskerättighetsinnehavare
inte kunnat nonchalerats av de i T-M-K fisketillstånd tillhörande fiskelagen. –Då
syftet med den finsk-svenska gränsälvsöverenskommelsen genomföres inte utan
intäkterna från fisketillstånd för ett visst område utdelades inte dem som innehar
rätten till fisket i området, kunde vi inte längre ansluta oss i T-M-K fisketillstånd. Vi
etablerade 2013 oss Väylänviehelupa-alue, ett gemensamt fisketillstånd som beskrivs i fiskestadgan [ 17§ ] och förväntade att strandägare mittemot oss på svenska
sidan skulle ansluta sig till oss. Det blev inte så då fiskemyndigheterna kunde inte
handla med oss likvärdigt p.g.a. att HaV och Närings-, trafik-, och miljöcentralen i
Lappland är avtalsparter i avtal om försäljning av gemensamma fisketillstånd för
Torne-Muonio-Könkämä älv. Vi uppfattar inte att de offentliga makter kan ansluta
sig till sådana avtal som blockerar likabehandling och orsakar diskriminering.
T-M-K aktörerna har agerat agressivt här i Pello så att vi har inte kunnat saluföra
vårt fiskekort till våra vatten utan det är T-M-K fisketillstånd som istället köpes här
för att få fiska på våra vatten (lax). Hit såldes 839 st./49660,- ¤ T-M-K Pellokort år
2014, då vi sålde 124 st./3348,- ¤. Ifjol kunde vi inte saluföra vårt fisketillstånd
mera än 49 st./1347,- ¤ . Då vi har inte haft tillfälle för genomgång av bokslut över
T-M-K fisketillstånd, våra uppgifter om deras penningflöde kan inte vara exakta,
men de uppgifter vi erhållit ifrån Närings-, trafik-, och miljöcentralen i Lappland
såldes 2013 totalt 10541 st. T-M-K fisketillstånd varav hela 9544 st./347748,- ¤ var
sådana fiskekort som gav rätten att fiska i våra vattnen. År 2014 såldes ca 10600 st.
och år 2015 totalt 14275 st. T-M-K fisketillstånd. Resultaträkningar för årets fisketillståndförsäljning är inte genomförda för tillfället.
Detta är en förödmjukande situation för oss då folket ifån andra delar av landet
som Hangö, Vilmanstrand och Åbo med flera likaså folket ifrån Småland och Gotland har större rättigheter i våra vattnen än vi ifall de för bara 60,- ¤ har köpt ett
fisketillstånd som säjes av de i T-M-K fisketillstånd anslutade fiskelagen genom
den "fulmakt" som deras ömsesidiga avtal med fiskemyndigheterna i Sverige och
Finland ger dem. För fiske efter lax i våra vatten är T-M-K fisketillstånd obligatorisk
till och med för oss! Det otroliga här är att de i T-M-K fisketillstånd anslutade fiskelagen tror sig handla rätt när de med myndighetsövergrepp utnyttjar andras ( våra )
tillgångar. Medan de rätta fiskerättighetsägare har lämnats helt utan pengar har en
betydande del av dessa fisketillståndsintäkter utdelats till sådana i avtalet anslutade fiskelag i andra delar av älven som annars hade inga eller minimala inkomster av fritidsfiske. Dessa fiskelag vill inte förendra någonting då de särskilt på
svenska sidan nu får pengar mer än någonsin. Då det inte finns en sådan här verksamhet någon annanstans i Finland anser vi att det är HaVs medverkande i T-M-K
fisketillstånd som har orsakat det här olagliga verksamheten.
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Vi betraktar denna verksamhet som olaglig då äganderätten är en grundläggande
rättighet som har grundtrygghet i båda länder. Skifteslagen här var tvungna att
sälja vattenområdena till kraftbolagen som var här inte för att köpa fiskerättigheter
så fiskerättigheterna såldes inte. Och även om finska fiskemyndigheter har annat
påstått, är det våra fiskelag som här i våra vatten har berättigade rätt att bestämma
om fiske samt fiska efter alla fiskar. Fiskerättigheter har inskrivits i köpebrev och de
i köpebrev berörda parterna, kraftbolagen och skifteslag, har aldrig haft någon tvist

om detta. Det hela här utgår från att våra ca 70 km av Torneälven är en märkvärdig
stor del i deras område samt från påståelsen att laxfisket ägs av finska staten längs
med hela älvsträckan. Detta beskrivas i gränsälvsförekommelsen på basis av regalrätt. Tidigare användes uttryck som "anses höra till " då det inte finns någon som
helst rättsnorm eller domslut för underlag. Historia är den samma som den är i
Sverige. Detta har klarläggats i Sveriges Högsta domstolens dom 'i samband med
åtal för olovlig laxfiske i Lainio och Muonio och älvar inom områden ' 29.5.1951
[ NJA 1951 s. 413 - se även fiskestadga 1766 3. CAPIT. 1.§ ]. Fiskerättigheter har berättigats på en del av svenska sidan här mittemot oss, men på finska sidan främjar
HaV verksamheten som faktisk är en hinder för rättvisa och berättigande samt likabehandling men även blockerar Tornedalens ekonomiska tillväxt och utveckling.
Det är därmed oerhört viktigt att myndigheter med sina ömsesidiga avtal utan en
domslut kan inte överskrida en grundläggande rättighet som äganderätten.
Det gemensamma fisketillstånd som Finsk-svenska Gränsälvskommissionen inrättade 1991 var det enda giltiga fiskekort för Torneälvens fiskeområde då det
oväntade hände 1996 och 1997 och lax kom tillbaka. För att behålla allt i ena händer påhittade fiskemyndigheter i Jord- och skogsbruksministeriet hur ignorera
strandägarnas äganderätten. Enligt ministeriet behövdes det inte strandägarnas
medgivande efter laxfiske i enskilda vatten ifall alla andra fiskar återsläppas. Detta
kan iaktagas på ett regleringsbrev [ 26.11.1996 Dnro 4863/706/96 - bilaga ] ifrån Finlands Jord- och skogsbruksministeriet till polisen i Torneå. Detta regleringsbrev
utnyttjas även idag som ett underlag för laxfisket i hela Torneälvens fiskeområde
även på svenska sidan i de enskilda fiskevattnen som inte är del av T-M-K fisketillstånd utan avseende på årets 2010 gränsälvsöverenskommelse och dess 12§
som ger order om återutsättning av fisk men berättigar inte ett sådanthär fusk.
Detta berättigas inte av de finska och svenska fiskelagarna heller utan ifall man
inte har fiskerättigshetsägares fisketillstånd till fiskevatten och betet kommer i
kontakt med vattnet så är det tjuvfiske. Ändå är det en sådan här verksamhet som
HaV främjar här i Tornedalen.
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Förutom fiskevattnen i Pajala kommun samt fiskevattnen uppströms därifrån på
svenska sidan fördelas intäkterna av laxfiske inte till enskilda fiskelag. Priser för
T-M-K fisketillstånd har konstruerats så att den ena häften av T-M-K fisketillstånd
dras in från laxfiske och de intäkter uppdelar staterna sig emellan. Den andra hälften dras in från allt annat fiske och intäkter av detta ( vanligt fisketillstånd ) uppdelar de enskilda avtalsparterna sinsemellan. Följaktligen, även om Sverige och
Finland hade en 'uteslutande rätt’ till laxfisket i Torneälv, då T-M-K samfund har
intäkter från Pello att fördela till de enskilda avtalsparterna är det inte intäkter
från laxfiske, så som aktörerna av T-M-K fisketillstånd hävdar då de saluför Pello
kort, utan intäkter från annat fiske. I praktiska förhållanden skrivs dessa fiskekort
helt utan översikt över innehållet för hela älven eller för kommunvattnen så raskt
som möjligt. Med laxfiske kan man inte dölja det faktum att fiskerättsinnehavare
som ingår som partner i T-M-K avtalet säljer inte deras egna tillgångar och därmed
agerar olagligt då de saluför sitt fisketillstånd till enskilda fiskevattnen i Pello.
Sådanhär verksamhet är inte möjligt utan att fiskemyndigheter, Havs- och Vattenmyndigheten i Sverige med Närings-, trafik-, och miljöcentralen i Lappland, är
medverkande avtalsparter i detta.

Vist har vi sökt om berättigande till detta här i Finland ävensom få upprättelse
genom domstolarna. Liksom de fiskelag som i nuläge får extra ekonomisk nytta av
detta står fiskemyndigheter i Finland ( med hjälp av Havs- och Vattenmyndigheten i
Sverige ) djupt fast i sina åtanke om regalrätt efter laxfike och nonchalerar våra fiskerättigheter med invändande att vi inte har talerätt i detta. Av det skälet avvisades
Kemi-Torneå tingsrätt vårt sökande efter säkringsåtgärd [ T 14/2248 2.12.2015 ] som
vi för två fiskesäsonger tidigare försökte få ikraft brådskande den 26.5.2014. Rovaniemi hovrätt höll tingsrättens avvisande i kraft men tvärtom tingsrättens beslut
bestyrkade hovrätten våra rättigheter liksom talerätt i detta [ S 16/220 30.5.2016 ].
Enligt Rovaniemi hovrätt är förrättning här så uppmärksammande bred, flerdimensionell samt betydande ["huomattavan laaja, moniulotteinen ja merkittävä"]
att det kan inte beslutas som säkringsåtgärd utan åtal mot republiken Finland.
Detta innebär att detta kan berättigas endast med att vi kör med rättegångar ända
fram till högsta domstol då det ännu inte finns någon domslut om regalrätt i Finland. Men vi, sju små fiskelag i Pello och Kolari; fiskelagen (skifteslag) i Juoksenki,
Niemi-Saloniemi, Turtola, Pello, Lempeä, Kiuruniemi samt delägarlag i Väylänpää, kan inte ens skaffa kapital för detta då det samtidigt befinner andra fiskelag som med HaVs främjande tillskansar våra tillgångar. Vi befinner oss i en
absurd inställning då vi bör väcka ett åtal mot finska staten om regalrätt i Finland
för att få våra andelar ut av de svenska fiskelagen utdelade fiskekortsintäkterna.
Med socialisering av laxfiske i Torne- och Muonioälvarna orsakar Sverige och Finland stora förluster till folket i Tornedalen. Här vågar vi inte ens betänka de massiva förluster som strandägarna hade att stå ut med den första gränsälvsöverenskommelsen 1927. Vi framhävar de kumulativa förluster som nu alstras gentemot
andra laxälvar där investeringar på fisketurism ger avkastning i form av sysselsättning. Här i Tornedalen har lax ingen eller minimala effekt på sysselsättningen .
Och så kommer det att bli ifall de offentliga makter släpper inte sitt övergräpp här
utan håller fast vid förlustbringande laxfiske i havet och undervärderar laxfiske i
Torneälven. I nuläge tillfaller lax här dem som är ovilliga att betala om tjänster
men är tillräckligt begivna på att följa lax uppströms och fiska efter lax i flera
veckor då laxfiske här är inte en penningfråga. Fisketillstånd för ett jämförbart laxfiske i Tana älv kostar 40,- ¤ /dygn medan priset här är närpå gratis 2,- ¤ /dygn. Det
går inte att förbereda här någon varaktig sysselsättning så länge det finns ett
gemensammt fisketillstånd som håller älven fritt för berövande.
Pello den 5 september 2016

Heikki Jolma
ordförande, Väylän viehelupa-alue, Y/FO-nr 2549362-2
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Vi fiskerättighetsinnehavare vid den ca 70 km långa delen av Torneälv (765,5 ha)
från Juoksengi i Pello till Väylänpää i Kolari, fiskelagen (skifteslag) i Juoksenki,
Niemi-Saloniemi, Turtola, Pello, Lempeä, Kiuruniemi samt delägarlag i Väylänpää, vill informera er om följande:
Intäkterna från försäljningen av fiskekort har inte delats ut som det skall göras
enligt gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige: "Intäkterna
från fisketillstånd för ett visst område tillfaller dem som innehar rätten till fisket i
området i proportion till deras andelar i vattenområdena." fiskestadga 17 §. Som
en exempel det gångna året var intäkterna i Pello 23 632,77 ¤ (kommunkort) +
16 936,11 ¤ (hela älvområdet) = 40 568,88 ¤. På grundval av de enskilda fiskeområdena som finska staten har i Pello tot. 233,8 ha, har finska staten erhållit
3 162,87 ¤ + 2 333,32 ¤ = 5 496,19 ¤. Resten av fiskekortsintäkterna 20 469,90 ¤ +
14 602,79 ¤ = 35 072,69 ¤ har delats ut i Sverige.
Det vill säga att de privata fiskerättighetsinnehavarnas andelar (923,4 ha) i Pello
har inte delats ut i Finland. Vi har blivit utestängda. Så har det skett även 2013
och 2014 eftersom vi, som har ett gemensamt fiskekortsområde Väylän viehelupa-alue, inte är med i avtal om försäljning av gemensamma fisketillstånd för
Torne-Muonio-Könkämäälv, och att Havs- och vattenmyndigheten har undertecknat ett avtal som inte hör, i bokstav och anda, till gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige (fiskestadga 17 §).

Som en avtalspart i avtal om försäljning av gemensamma fisketillstånd för
Torne-Muonio-Könkämäälv har Havs- och vattenmyndigheten godkänt att "försäljningsintäkter delas så att närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland och
Havs- och vattenmyndigheten tillsammans får ena hälften och den andra hälften
går till de fiskerättsinnehavare tillsammans som ingår som parter i detta avtal."
(10 §) samt att "Den andel av försäljningsintäkter som tillhör fiskerättsinnehavarna som ingår som parter i detta avtal delas mellan dessa i proportion till
deras andelar i vattenområdena."
Ni förstår det väl att lagar skall inte besvaras med generositet, utan med juridik.
Våra rättigheter är intagna i lagen och såväl lagens bokstav som dess anda måste
respekteras. Vi vågar påstå, att vi har bättre rätt i detta sammanhang, då gränsälvsöverenskommelsen står över det avtal, som Havs- och vattenmyndigheten
har undertecknats med Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland (ELYkeskus) och de privata fiskelag som är med i avtalet om försäljning av gemensamma fisketillstånd för Torne-Muonio-Könkämäälv.
Dessvärre står vi inte ensamma om detta. Det finns i Tornedalen många andra
fiskerättighetsinnehavare som idag befinner sig med ofördelade andelar sedan
Torne-Muonio-Könkämäälvarnas gemensamma fisketillstånd grundades 1992.
Fiskekortsintäkterna har medvetet och systematiskt delats fel genom åren. Det
är helt klart att de summor som har hamnat i fel fickor återbetalas, eller hur? Vi
talar om betydande belopp här.
Sedan 2012 har vi inte varit avtalsparter i Torne-, Muonio- och Könkämäälvarnas
gemensamma fisketillstånd p.g.a. att vi inte kunde gå med på den penningutdelning de har. Vi grundade gemensamt fisketillståndsområde Väylän viehelupa-alue.
Vist hade vi gärna önskat och förväntat att strandägare på svenska sidan skulle
ansluta sig till oss. Detta blev inte så då Finlands fiskemyndigheten i Jord- och
skogsbruksministeriet samt i Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland (ELYkeskus) hindrade oss rätten att sälja laxfiskekort. Våra konstitutionella rättigheter
har inte respekteras då laxkort till våra områden har sålts av den allians som HaV
är med i trots att det är mot det som har avtalats om försäljning av gemensamma
fisketillstånd för Torne-Muonio-Könkämäälv 5 §. Det är klart att eder allians har
sålt fisketillstånd till våra vatten även efter annat fiske eftersom det finns intäkterna att dela av de i Finland sålda Pello kommunkort som därmed bevisats (älven
har fiskats för hela bredden). Vi har varit tvungna att söka rätt i domstol.
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Enligt fiskestadga 17 § "Intäkterna från fisketillstånd för ett visst område tillfaller
dem som innehar rätten till fisket i området i proportion till deras andelar i vattenområdena." Ändå har intäkterna tilldelats hela älvområde som fördelningsgrund. Resultat: fiskelagen i Torneå och Övertorneå har genom åren fått otillbörlig fördel gentemot områdena uppströms älven. Alltså intäkter ifrån de fiskekort som har sålts i Pello, Kolari och Muonio. Ifjol såldes lokala fisketillstånd
(intäkterna av kommunkort) i Torneå för 8 687,03 ¤ men p.g.a. stor hektartal
(bredare älven) drog fiskelaget i Torneå in andra pengar för 30 512,93 ¤. Fiskelaget i Övertorneå samlade in motsvarande 2 562,87 ¤ och 26 441,57 ¤, alltså tio
gånger de pengar de fick av eget försäljing. Vi tycker inte att gränsälvsöverenskommelsen har förverkligats i detta sammanhang.

LITE OM LAXFISKE I TORNEÄLVEN

Det har formulerats i allmänna bestämmelser (fiskestadga 17 §) av gränsöverenskommelsen att "I Finland hör fiske efter lax till staten på basis av en regalrätt".
Även om det påstås så av myndigheter i Jord- och skogsbruksministeriet i Finland,
finns det inte någon lag eller några som helst rättsligt bindande rättsnormer, som
stöder detta. Fiske är en urgammal näring som i norden har alltid hört ihop med
strandägandet. Det är hur det fortfarande är och så bör det också vara med laxfiske, då det inte finns något berättigad utbyte mot ersättning till staten. Det framgår
tydligt också av den juridiska undersökningen som bestäldes från Jord- och skogsbruksministeriet av Laplands Universitet (Juha Joona 2014-2016, ISSN 0783-4144).
Det har även formulerats (samma fiskestadga 17 §) att "rätten att fiska efter lax och
öring i Sverige hör ihop med fastighetsägandet och begränsas därför i enlighet med
fastighetsgränserna." Faktum är att strandägare i Finland har haft rätten att fiska
efter lax och andra fiskar lika länge som i Sverige. Historiska grundena för regalrätt
i Finland och i Sverige är samma men vi lever inte i feodalsamhälle. Det är hög tid
att rättä till de oegentligheter som gjordes 1917-1927 då Torneälven togs för flottning. Alla gränsälvsförekommelsena har grundats på den första gränsälvsöverenskommelsen 1927 där utgångspunkt var att laxfiske i hela Torneälven hörde till
staterna Finland och Sverige fastän så var det inte. Den första gränsälvsöverenskommelse slöts för att "rädda" skogsindustri om stora skadestånd för strandägarna. (Art.IV) Där hade man mycket att rätta till. Numera finns det ingen skäl att
härja strandägarna så vi önskar att omständigheterna berättigas snabbast möjligt
av bägge staterna så att en lång och dyr rad av rättegångar undvikas.
Självfallet väntar vi att sakerna har tillrättats innanför fiskesäsong i sommar. Vi
följer utvecklingen med stor uppmärksamhet. Vänligen ange oss tidsplan för eder
berättigande av de lagstridiga omständigheter i Tornedalen så att alla de som idag
befinner sig med ofördelade andelar får sina pengar.
Pello den 6 mars 2016

Heikki Jolma
ordförande, Väylän viehelupa-alue, Y/FO-nr 2549362-2
Samtidigt informerade:
Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö presidentti @ tpk.fi
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Margot Wallström margot.wallstrom @ regeringskansliet.se
Timo Soini timo.soini @ formin.fi
Morgan Johansson morgan.johansson @ regeringskansliet.se
Jari Lindström jari.lindstrom @ om.fi
Lars Lindström justitieombudsmannen @ jo.se
Åsa Romson asa.romson @ regeringskansliet.se
Kimmo Tiilikainen kimmo.tiilikainen @ mmm.fi
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Håkan Carlstrand
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Heikki Jolma
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Svar på skrivelse från fiskerättighetsinnehavare i Finska
delen av Torne älv, fiskelagen i Juoksenki, NiemiSaloniemi, Turtola, Pello, Lempeä, Kiuruniemi samt
delägarlag i Väylänpää.
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) återkommer med anledning av en
skrivelse från föreningen Väylän viehelupa-alue. Föreningen framför bland
annat att det Avtal om försäljning av gemensamma fisketillstånd
(Gemensamma tillstånd) för Torne-Muonio-Könkämäälv som HaV har
ingått med Närings-, trafik-, och miljöcentralen i Lappland och
vattenområdenas ägare och övriga fiskerättsinnehavare, inte ”hör i bokstav
och anda till gränsälvsöverenskommelsen”. Föreningen uppger att de sedan
år 2012 valt att inte vara parter i detta avtal och har grundat ett gemensamt
fisketillståndsområde Väylän viehelupa-alue.
HaV konstaterar att Fiskestadgan för Torneälvens fiskeområde (fiskestadgan) utgör en integrerad del av lag (2010:897) om
gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland. Av dess 17 §
framgår bland annat att myndigheterna (Närings-, trafik-, och
miljöcentralen i Lappland och HaV) får ingå avtal om gemensamt
fisketillstånd med övriga fiskerättsinnehavare i älven och överenskomma
om bestämmelser som rör försäljning av fisketillstånd och redovisning av
intäkter.
Genom avtalet mellan de två nämnda myndigheterna och övriga
fiskerättsinnehavare har det överenskommits, i enlighet med 17 §
fiskestadgan, hur försäljningen av fisketillstånd organiseras inom det
geografiska området där gränsöverenskommelsen mellan Sverige och
Finland tillämpas. I punkten 10.1 i avtalet anges hur fördelningen av
tillståndsförsäljningsintäkter mellan berörda myndigheter och fiskerättsinnehavare som ingår som parter i avtalet ska göras.
Av 19 § tredje-sjätte styckena fiskelagen (1993:787) framgår att regeringen
får meddela föreskrifter som avviker från särskilda bestämmelser i
fiskestadgan. HaV är bemyndigade i enlighet med 2 a kap. 12 §
förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen att i
samarbete med behörig finsk förvaltningsmyndighet ingå avtal om
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gemensamt fisketillstånd med övriga fiskerättshavare i Torneälvens
fiskeområde och att komma överens om de bestämmelser som ska gälla för
försäljning av fisketillstånd och redovisningen av intäkter från försäljningen
samt övervaka den försäljning som utförs av privata intressen. HaV har
därmed ingått avtalet på det sätt som föreskrivs.

I beredningen av detta svar har även deltagit verksjuristen Märta

Inger
Dahlgren
Enhetschef
Håkan
Carlstrand
Utredare
Zetterberg.

Kopia till:

Näringsdepartementet
Miljö- och energidepartementet
Länsstyrelsen i Norrbotten
Finska Jord- och Skogsbruksministeriet
Finska Närings-, Trafik och Miljöcentralen i Lappland
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KALASTUSLAIN PYKÄLÄ VALTION YKSITYISISTÄ KALASTUKSISTA
Lainpykälän kehittyminen kalastuslakiuudistuksissa
KALASTUSLAKI 503/1951
5§
Valtion yksityiset kalastukset pysytetään valtiolla, missä ne vanhastaan ovat
olleet ja edelleen ovat sen hallussa.

KALASTUSLAKI 16.4.1982/286
12 § (19.12.1997/1212)
Valtion yksityiset kalastukset pysytetään valtiolla siellä, missä ne vanhastaan ovat olleet ja edelleen ovat hallinnassa. Tarkempia säännöksiä niiden
käytöstä samoin kuin valtiolle kuuluvan kalastusoikeuden käyttämisestä ja
kalastuksen harjoittamisesta valtion omistamilla vesialueilla annetaan asetuksella, jolloin ammattikalastajien ja pai k al l i sen väestön etu on ensi sijassa otettava huomioon.
Enontekiön, Inarin tai Utsjoen kunnassa vakinaisesti asuvilla, jotka harjoittavat ammattikalastusta, kotitarvekalastusta tai luontaiselinkeinoja, on kuitenkin oikeus saada korvauksetta lupa kalastuksen harjoittamiseen mainituissa kunnissa sijaitsevilla valtiolle kuuluvilla vesialueilla.
Mitä 8 §:n 1 momentissa säädetään, sovelletaan kuitenkin myös valtion
omistamilla vesialueilla.

KALASTUSLAKI 379/2015
9 § Valtion yksityiset kalastukset
Valtion yksityiset kalastukset pysytetään valtiolla siellä, missä ne vanhastaan ovat olleet ja edelleen ovat valtion hallinnassa. Valtion yksityisten
kalastusten käyttämisestä päättää Metsähallitus .
Tarkempia säännöksiä valtion yksityisten kalastusten käytöstä voidaan
antaa maa- ja metsätalousministeriön asetuksella, jolloin on ensi
sijassa otettava huomioon 88 §:n 1 momentissa tarkoitettuun ryhmään I kuuluvien kaupallisten kalastajien edut .
88 § Kaupallisten kalastajien ryhmät
Kaupalliset kalastajat jaetaan ryhmiin I ja II.
Ryhmään I kuuluvat:
1) luonnolliset henkilöt tai yhteisöt, joiden itse pyytämän kalan tai siitä
jalostettujen kalastustuotteiden myynnistä kolmen viimeksi kuluneen tilikauden aikana kertyneen liikevaihdon keskiarvo ylittää arvonlisäverolain
(1501/1993) 3 §:n 1 momentissa säädetyn määrän; sekä

2) luonnolliset henkilöt tai yhteisöt, jotka ovat ryhtyneet tai ryhtyvät rekisteröitymisvuonna tai tätä edeltävänä vuotena harjoittamaan kaupallista
kalastusta ja esittävät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymän suunnitelman siitä, miten kalan tai siitä jalostettujen kalastustuotteiden myynnistä kertyvä liikevaihto ylittää arvonlisäverolain 3 §:n 1
momentissa säädetyn määrän viimeistään kolmantena tilikautena rekisteröitymisestä.
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1734 v:n LAKI - RAKENNUSKAARI. 18 LUKU
Kruunun yksityisistä kalastuksista ja yleisestä kalastuksesta.
LAKIKIRJA 1936
Suomen tasavallassa voimassa olevat osat 1734 vuoden Ruotsin valtakunnan lakia sekä liitteenä ennen elokuun 1 päivää 1935 julkaistuja lakeja ja asetuksia.

Rk sivu 124
Painettu Helsingissä Suomen Kirjallisuuden Seuran Kirjapainossa 1936

Laissa 23 p. Heinäk. 1902 on [K. Maj. Suomenmaan Valtiosäätyjen] esityksestä
säätänyt, että tämä luku on kuuluva näin:
1 §. Kruunun yksityiset kalastukset meressä, kymeissä, virroissa, joissa ja järvissä pysytetään kruunulla missä ne vanhastaan ovat olleet ja edelleen ovat sen hallussa.
2 §. Isolla järvenselällä kylänrajan ulkopuolella olkoon kukin siihen ulottuvan
kunnan asujain oikeutettu harjoittamaan onkimista ja kaikkinaista muuta koukkukalastusta; ja olkoon kuntain päätettävissä, saavatko asujamet ja missä määrin siellä harjoittaa muuta kalastusta.
3 §. Jokaisella maan asujamella olkoon valta harjoittaa kaikellaista kalastusta
meressä kylänrajan ulkopuolella, ei kuitenkaan kymmenen kilometrin alalla lohipitoisen kymin tahi joen suulla lukien suusta ulospäin sekä kummallekin puolelle. Samallaista oikeutta kalastamiseen saatakoon myös käyttää semmoisilla merenrannoilla ja meren luotojen ja saarien luona, jotka kuuluvat kruunulle eivätkä ole
minkään tilan omia eikä erityisillä ehdoilla kenenkään hallussa, paitsi mikäli vissiin kalastuspaikkaan nähden on tehty tahi vastedes tehdään poikkeus.
4 §. Ulkosaaristossa ja merenrinteessä olkoon onkiminen ja kaikkinainen muu
koukkukalastus syvässä vedessä jokaiselle sallittu.
5 §. Kalastuksenharjoittajilla olkoon oikeus 3 §:ssä mainituilla kruunun rannoilla, luodoilla ja saarilla maksutta saada, mikäli riittää, maata käytettäväksensä kalastamiseen tarvittavain asuinhuoneitten, aittain ja valmistushuoneitten rakentamista varten. [Kuvernööri] osottakoon sitä varten tarpeelliset alat.
6 §. Mitä tässä edellä ja 17 luvussa on säädetty sovellettakoon sellaiseen kymiin
tahi jokeen, joka on rajana toista maata vastaan, sekä sen lisäjokiin ja sen suun ulkopuolella olevaan mereen ainoastaan mikäli ei toisin ole määrätty tahi vastedes
määrätään.
Kts. L. eräiden Suomen Tasavallan ja Ruotsin Kuningaskunnan välisen, yhteisen lohenkalastuksen järjestämistä Tornion- ja Muonionjoissa
koskevan sopimuksen sekä Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön säännösten hyväksymisestä 31 p. Jouluk. 1927, A. sanotun sopimuksen
sekä Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön voimaansaattamisesta, samalta päivältä, ynnä siihen liittyvää sopimusta 10 p. Toukok. 1927 sekä Tornionjoen kalastusalueen kalastussääntöä, kumpikin selityskirjoineen. A.
sanotun kalastusalueen kaiastussäännön 2 ja 7 §:n muuttamista tarkoittavan Suomen ja Ruotsin välisen selityskirjan voimaansaattamisesta 10 p. Maalisk. 1933 ja
A. edellä mainitun 10 p. Toukok. 1927 tehdyn sopimuksen XI art. muuttamista
tarkoittavan selityskirjan voimaansaattamisesta 21 p. Huhtik. 1933.

N:o 387

Asetus
Suomen ja Ruotsin välisen, yhteisen lohenkalastuksen järjestämistä Tornion- ja Muonionjoissa koskevan sopimuksen sekä Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön voimaansaattamisesta.
Annettu Helsingissä, 31 päivänä joulukuuta 1927.
Sittenkuin eräät Suomen ja Ruotsin välisen, 10 päivänä toukokuuta 1927 tehdyn
yhteisen lohenkalastuksen järjestämistä Tornion- ja Muonionjoissa koskevan sopimuksen sekä Tornionjoen kalastussäännön määräykset on 31 päivänä joulukuuta 1927 annetulla lailla hyväksytty, sopimus ratifioitu ja ratifioimisasiakirjat 31
päivänä joulukuuta 1927 vaihdettu, säädetään täten, ulkoasiainministerin esittelystä, että puheena oleva lohenkalastuksen järjestämistä koskeva sopimus selityskirjoineen ja kalastussääntöineen tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1928,
niinkuin siitä on sovittu ja mainitussa laissa säädetään.
Helsingissä, 31 päivänä joulukuuta 1927.
Tasavallan Presidentti

LAURI KR. RELANDER.
Ulkoasiainministeri Hj. J. Procopé.

Suomen Tasavallan ja Ruotsin Kuningaskunnan välinen

Sopimus
yhteisen lohenkalastuksen järjestämisestä
Tornion ja Muonionjoissa.
Suomen Tasavallan Presidentti ja Hänen Majesteettinsa Ruotsin Kuningas, haluten edistää ystävällisiä suhteita ja hyvää rajasopua molempien valtakuntien kesken ovat päättäneet tehdä sitä tarkoittavan sopimuksen yhteisen lohenkalastuksen järjestämisestä Tornion- ja Muonionjoissa ja valtuutetuikseen nimittäneet,
Suomen Tasavallan Presidentti:
Tasavallan Ulkoasiainministerin professori Väinö Voionmaan,
Hänen Majesteettinsa Ruotsin Kuningas:
Lähettiläänsä Suomessa vapaaherra C. F. H. Hamilton af Hageby'n,
jotka siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat sopineet seuraavista artikioista:

I Art.
Lohenkalastusta Tornion- ja Muonionjoissa, alkaen jokisuulta, jonka katsotaan sijaitsevan Suomen puolella olevan Hellälän pohjoisen niemen ja lähinnä vastapäätä Ruotsin puolella olevan Virtakariniemen välillä, on, niin pitkiille vesistöjä
myöten ylöspäin, kuin ne ovat rajana Suomen ja Ruotsin välillä ja lohi niihin nousee, harjoitettava molempien valtioiden yhteiseen laskuun, lukuunottamatta kuitenkaan seuraavia verolle myytyjä lohenkalastuksia, nimittäin Hellälän ja Tuoppolansaaren Suomen puolella sekä Sompaisenniskan, Alaisen Korpikosken, Syväkosteen ja Muuraissaaren Ruotsin puolella.

II Art.
Niin kauan kuin kalastuksen harjoittaminen yhteiseen laskuun pysytetään, on lohen ja taimenen pyynti kokonaan kielletty siinä osassa joensuun edustalla olevaa
saaristoaluetta, jota merelle päin rajoittaa Salmenlahden suun etelärannalta Kraaselin ja Tirron saarten eteläisten kärkien sekä Sellön saaren luoteisen kärjen kautta Pirkiön lounaiseen niemeen vedetty viiva.
Kun sitäpaitsi yhteisen kalastuksen harjoittamista varten ja ettei lohen nousua
estettäisi, on tarpeellista jättää yllämainitun vesialueen jatkoksi etelää kohti vapaa
väylä Iso Tervakari ja Hamppuleiviskä nimisten saarten väliseen salmeen, on kahtasataa metriä pitempien kalastuslaitteiden tai kalastusneuvojen asettaminen sanotun vesialueen kummaltakin puolelta myöskin kielletty.

III Art.
Kummallekin valtiolle kuuluu puolet kalastuksesta.
IV Art.
Tähän saakka käytännössä olleista kiinteistä kalastuslaitteista ovat seuraavat lauttaukselle haitallisina lakkautettavat, nimittäin Danskin, Buumin, Törmän ja Varttosaaren padot, minkä ohella Marjosaaren pato samasta syystä on siirrettävä Palosaaren ja Suomen puoleisen rannan välillä olevaan, Oulun ja Norrbottenin läänien
lääninhallitusten yhteistoimin määrättävään paikkaan.
Kivirannan pato on toistaiseksi pysytettävä, mutta sanottujen läänien lääninhallitukset voivat Tornion ja Muonion rajajokien lauttausyhdistyksen tekemästä
esityksestä ja XIII artikiassa mainittua komissionia kuultuaan päättää myöskin tämän kalastuslaitteen lakkauttamisesta. Sellainen esitys on lääninhallituksille tehtävä viimeistään lokakuun 1 päivänä sen vuoden edellisenä vuonna, jona kalastuslaite halutaan saada lakkautetuksi.
Kalastuslaitteista saadusta vuokratulosta, jonka valtiot menettävät kalastuslaitteiden lakkauttamisen johdosta, on lauttausyhdistyksen suoritettava korvaus,
joka Danskin, Buumin, Törmän ja Varttosaaren padoista on tämän sopimuksen
voiniassaoloajan ensimmäiseltä kymmenvuotiskaudelta määrätty 6,000 kruunuksi vuodelta.
Korvauksena Kivirannan padosta saadusta, menetetystä vuokratulosta, jos se
tulee lakkautetuksi, suoritetaan sopimuksen voimassaoloajan ensimmäisenä kymmenvuotiskautena 4,000 kruunua vuodelta.
Lakkautetusta kalastuslaitteesta sopimuksen voimassaoloajan ensimmäisen
kymmenvuotiskauden kuluttua suoritettavan korvauksen määräävät yhteistoimin
Oulun ja Norrbottenin läänien lääninhallitukset, sitten kuin allaolevassa XIII artiklassa mainittu selvitys on saatu.

V Art.
Yhteistä kalastusta harjoitetaan
a) isommissa kiinteissä Sumisaaren ja Marjosaaren kalastuslaitteissa, niin myös
Klvirannan kalastuslaitteessa niinkauan kuin se pysytetään sekä arvokkaamrmissa
apajapaikoissa Karungissa, Vitsaniemessä n s. Kultaniityn eteläpuolella sekä Puittamonsaaren (n. s. Kultaniityn), Bockholmenin ja Laurinhiedan luona sijaitsevissa
apajissa;
b) vähempiarvoisilla kalastuspaikoilla, kuten rantapadoilla, nuotta-apajilla ja
muilla lohen kalastusta varten perustetuilla kalastuslaitteilla;

c) uistimella ja siihen verrattavalla pyydyksellä.

VI Art.
Kalastusoikeus V artikian a) kohdan alla mainituilla kalastuspaikoilla on mitä Kivirannan kalastuslaitteeseen tulee, yhdeksi vuodeksi ja mitä muihin kalastuslaitteisiin tulee viideksi vuodeksi kerrallaan tarjottava:
Kivirannan ja Sumisaaren padoilla suomenpuoleisten Kivirannan ynnä Ala- ja
Ylävojakkalan kylien sekä ruotsinpuoleisten Mattilan ynnä Ala- ja Ylävojakkalan
kylien tilallisille;
Marjosaaren padolla suomenpuoleisten Närkin, Kuivakankaan ja Kaulirannan
kylien sekä ruotsinpuoleisten Matarengin, Haapakylän ja Kuivakankaan kylien tilallisille;
Karungin nuotta-apajapaikoilla suomen- ja ruotsinpuoleisten Karungin kylien
tilallisille;
Vitsaniemen, Puittamonsaaren ja Bockholmen 'in apajapaikoilla suomenpuoleisten Kainuun ja Armassaaren kylien sekä ruotsinpuoleisten Vitsaniemen, Päkkilän ja Kaivukylän kylien tilallisille;
Laurinhiedan apajapaikoilla suornenpuoleisen Nuotiorannan kylän ja ruotsinpuoleisen Niemisten kylän tiiallisille.
Ellei tarjouksen nojalla saada aikaan sopimusta kalastusoikeuden käyttämisestä yllämainituilla kalastuspaikoilla kaikkien tai joidenkin mainittujen kylien tilallisten
taikka niihin kuuluvien tilallisten muodostamien yhtymien kanssa, on kalastusoikeuden harjoittaminen tarjottava julkisella huutokaupalla.
Ennen tässä artikiassa mainitun sopimuksen tekemistä on lauttausvahingon ehkäisemiseksi annettava määräykset tarpeellisiksi harkituista suojalaitteista.

VII Art.
Kalastusoikeus V artiklan b) kohtaan sisältyvillä kalastuspaikoilla voidaan hakemuksesta luovuttaa kyläkunnalle, jonka alueella kalastuspaikka on, viiden vuoden
ajaksi kerrallaan.
Milloin yksityinen ilmoittautuu kalastusoikeuden hakijaksi, on ennen asian ratkaisua kalastusoikeus tarjottava kyläkunnalle tai niille sen osakkaille, joilla on etuoikeus sen saantiin.
Ennen tässä artiklassa säädetyn sopimuksen tekemistä ovat niin hyvin pyyntipaikka ja pyyntitapa kuin myöskin puutavaran lauttauksesta aiheutuvien vahinkojen ehkäisemiseksi tarpeellisiksi katsotut suojalaitteet määrättävät.

VIII Art.
Oikeus kalastukseen uistimella ja siihen verrattavalla pyydyksellä voidaan kalenterivuodeksi luovuttaa lunastettavalla kalastuskortilla, joka koskee määrättyä, siihen merkittyä piiriä.

IX Art.
Milloin kalastusoikeus luovutetaan VI tai VII artikian määräysten mukaan, ovat
vuokraajat, jos heitä on vähintään viisi, velvolliset muodostamaan yhdistyksen,
jonka säännöt, jos yhdistyksen kotipaikka on Suomessa, vahvistaa Oulun läänin

lääninhallitus, tai, jos sen kotipaikka on Ruotsissa, Norrbottenin läänin lääninhallitus, jota ennen toisen maan lääninhallitukselle kuitenkin on varattava tilaisuus
lausunnon antaraiseen ehdotuksesta.
Yhdistyksen sääntöjen, jotka ovat laadittavat pääasiallisesti noudattamalla voimassa olevaa lainsäädäntöä taloudellisista yhdistyksistä tai osuustoiminnallisista
yrityksistä siinä maassa, jossa yhdistyksellä on kotipaikka, tulee sisältää määräykset yhdistyksen jäsenten osuuden perusteesta, sekä johtokunnan velvollisuudesta antaa kultakin vuodelta seikkaperäiset tiedot kalastuksen tuloksista sekä ne
muut tiedonannot, joita siltä ehkä vaaditaan.
Jos osakkaita on vähemmän kuin viisi, ovat heille kuuluvat velvollisuudet inääriteltävät luovutussopimuksessa.

X Art.
Niiden kustannusten suorittamiseksi, jotka aiheutuvat kalastusvartioinnista I artiklassa yhteisesti käytettäväksi määrätyllä vesialueella sekä II artiklan mukaan kalastukselta rauhoitetulla alueella, myöntää kumpikin valtio vuotuisesti käytettäväksi 3,000 kruunua tai vastaavan määrän Suomen rahassa.

XI Art.
Lohikalastuksen kohottamiseksi kalastusalueella tulee sopimusvaltioiden yhteisesti rakentaa sekä yllä- ja toiminnassa pitää kalanviljelyslaitos Äkäsjoen varrella
Kolarin pitäjässä Suomen puolella. Tästä johtuvat kustannukset korvataan niistä
maksuista kertyneillä varoilla, jotka Tornion ja Muonion rajajokien lauttausyhdistyksen on suoritettava kalastuksen edistämiseksi lauttauksen järjestämistä Tornion ja Muonion joissa koskevan heinäkuun 3 päivänä (kesäkuun 20 päivänä) 1917
annetun selityskirjan 2 artikian mukaan sellaisena kuin tämä artikia kuuluu tänä
päivänä sopirnusvaltioiden välillä tehdyssä selityskirjassa.
Kalanviljelyslaitoksen johto on uskottava asiantuntijoille, jotka määrää kummassakin maassa maataloushaliitus.
Jos jompikumpi sopimusvaltio sanoo irti tämän sopimuksen, on ryhdyttävä
neuvotteluihin yhteisen kalanviljelyksen edelleen jatkamisesta.

XII Art.
Siksi kunnes nykyään suoritettavat lohikymmenykset ovat muutetut määrätyksi
rahamaksuksi, on, samoinkuin aikaisemminkin, kaikesta saadusta lohesta ja taimenesta kymmenesosa luonnossa eroitettava jaettavaksi kahtena yhtäsuurena
osana sopimusvaltioiden kymmenyksiin oikeutettujen kesken. Molemmilla valtioilla on täysi vapaus kymmenysten jakoon omien kansalaisten kesken.

XIII Art.
Oulun läänin ja Norrbottenin läänin lääninhallitusten tulee edustaa sopimusvaltioita kaikissa yhteistä kalastusta koskevissa kysymyksissä. Ennenkuin kalastusoikeus VI ja VII artiklain mukaan luovutetaan, on lääninhallitusten komissionilla,
johon kuuluu kolme kummastakin maasta määrättyä henkiloa, joista yksi on oleva
kalastusvirkamies, yksi metsähallinnon virkamies ja kolmas paikallisoloja tunteva
henkilö, hankittava selvitys luovutukseen liitettävistä ehdoista. Samassa järjestyksessä on myöskin ennen sen korvauksen uudelleen miäräämistä, jonka Tornion
ja Muonion rajajokien lauttausyhdistyksen on IV artikian mukaan suoritettava, ehdotus tämän korvauksen suuruudesta laadittava. Tehtäväänsä suorittaessaan on

mainitun komissionin pidettävä huoli siitä, että niinhyvin kalastuksen kuin lauttauksen edut tulevat asianmukaisesti huomioonotetuiksi ja valvotuiksi.
Saman komissionin, johonka kuitenkin tällöin tulee kuulua ainoastaan kaksi kalastusvirkailijaa ja kaksi paikallisoloja tuntevaa henkilöä, toimesta on lääninhallitusten myöskin hankittava selvitys kalastusalueen jakamisesta piireihin VIII
artiklassa mainitun kalastusoikeuden luovuttamista varten samoinkuin myöskin
sen maksun suuruudesta, joka kalastuskortista eri piireissä on suoritettava.

XIV Art.
Tämän sopimuksen, joka on tehty suomen-, ruotsin- ja ranskankielellä, joista ranskankielinen teksti on todistusvoimainen, ratifioi Suomen puolesta Suomen Tasavallan Presidentti ja Ruotsin puolesta H. M. Ruotsin Kuningas asianomaisten
valtiopäiväin hyväksymisen edellytyksellä. Ratifioimisasiakirjat vaihdetaan Tukholmassa mahdollisimman pian.

XV Art.
Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1928. Se jää voimaan kahdenkymmenen vuoden ajaksi tästä päivästä lukien. Ellei sitä viimeistään vuotta
ennen tämän ajanjakson umpeenkulumista ole sanottu irti, jää se voimaan kahdeksikymmeneksi vuodeksi edelleen, ja katsotaan se vastaisuudessa yhäti pidennettynä kahdenkymmenen vuoden ajanjaksoksi, ellei sitä viimeistään vuotta
ennen lähinnä edellisen kaksikymmenvuotisjakson umpeenkulumista olo irtisanottu.
Jos sopimus sanotaan irti, saavat molemmat valtiot jälleen oikeuden alueensa
rajoissa harjoittaa kalastusta.
Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, siihen asianomaisesti valtuutettuina,
allekirjoittaneet tämän sopimuksen ja varustaneet sen sineteillään.
Tehty Helsingissä, kahtena kappaleena, 10 päivänä toukokuuta 1927.
Väinö Voionmaa.
(L. S.)
Hamilton.
(L. S.)

Selityskirja.
Suomen Tasavallan Hallitus ja Kunink. Ruotsin Hallitus, jotka yhteisesti päättävät
ryhtyä tehokkaisiin toimenpiteisiin kalastuksen järjestämiseksi Tornionjoen kamtusalueella, ovat sopineet seuraavasta:
Tähän selityskirjaan liitetty johtosääntö kalastuksen harjoittamisesta Tornionjoen kalastusalueella hyväksytään olemaan voimassa samalla tavalla Suomen Tasavallan Hallitukseen nähden toisaalta ja Kunink. Ruotsin Hallitukseen nähden
toisaalta.
Tämä selityskirja, joka, kuten ohjesääntö, on tehty suomen-, ruotsin- ja ranskankielillä, joista selityskirjan tulkinnan suhteen ranskankielinen teksti on oleva
todistusvoimainen, on Suomen puolesta Suomen tasavallan Presidentin ja Ruot-

sin puolesta H. M. Ruotsin Kuninkaan ratifioitava asianomaisten Eduskuntien hyväksymisen edellytyksellä, mitä ohjesäännön 13 ja 14 kohtaan tulee, ja ratilioinnit
ovat mahdollisimman pian vaihdettavat Tukholmassa.
Tämä selityskirja tulee voimaan tammikuun 1 päivänä 1928 ja on sen pätevyysaikaan ja irtisanomiseen nähden samat määräykset olevat voimassa kuin ne, jotka
tänään Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn, yhteisen lohikalastuksen järjestämistä
Tornion- ja Muonionjoissa koskevan sopimuksen XV artikian mukaan ovat voimassa sanottuun sopimukseen nähden.
Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, siihen asianomaisesti valtuutettuina,
allekirjoittaneet tämän selityskirjan ja varustaaeet sen sineteiflään.
Tehty Helsingissä kahtena kappaleena toukokuun 10 päivänä 1927.

Väinö Voionmaa.
(L. S.)
Hamilton.
(L. S.)

Tornionjoen kalastusalueen
Kalastussääntö.
Kalastuksen harjoittamista varten Tornionjoen kalastusalueella on, sen lisäksi
mitä Suomen ja Ruotsin välillä 10 päivänä toukokuuta 1927 tehty sopimus yhteisen lohenkalastuksen järjestämisestä Tornion- ja Muonionjoissa sisältää, noudatettava, mitä tässä jäljempänä säädetään.

1 §.
Tornionjoen kahstusalue käsittää sekä Tornion- ja Muonionjoet niihin laskevine
vesistöineen niin pitkälti kuin lohi mainittuihin jokiin ja vesistöhin todistettavasti
nousee, että myös kaiken veden saaristossa Tornionjoen suun edustalla suomenja ruotsinpuoleisten Alatornion pitäjien alueella; älköön kuitenkaan allamainittuja säännöksiä sovellettako suomenpuoleisten Alatornion ja Kemin pitäjien rajalla
Kemijoen suussa sijaitsevaan Kaakamon ja Ruottalan kyläläisten etuoikeutettuun
lohipatoon.

2 §.
Lohen ja taimenen pyynti on kielletty syyskuun 1 päivästä alkaen siihen saakka,
kun jäät ovat keväällä lähteneet; kuitenkin saatakoon syyskuun 24 päivään taimenen pyyntiä harjoittaa suomen- ja ruotsinpuoleisissa Alatornion pitäjissä saaristossa sekä joessa olevissa kiinteissä kalastuslaitteissa niin myös joessa uistimella ja
siihen verrattavalla pyydyksellä.
Syyskuun 1 päivän ja keväällä tapahtuvan jäidenlähdön välisenä aikana älköön
senvuoksi, yllämainittua poikkeusta lukuunottamatta, minkään nimistä tai laatuista lohen tahi taimenen pyyntiin tarkoitettua pyydystä jätettäkö, vielä vähemmin
laskettako kalaveteen tai siinä muutoin käytettäkö.
Lohia ja taimenia, jotka ovat 25 senttimetriä lyhyempiä, älköön minään aikana
vuodesta ongittako tai muuten tahallaan pyydettäkö.

3 §.
Sinä aikana, jolloin lohen ja taimenen pyynti on kielletty, älköön näitä kaloja tarjottako kaupaksi, ostettako, vastaanotettako tai paikasta toiseen kuljetettako, ellei voida laillisesti näyttää, että ne ovat luvallisella ajalla pyydetyt tai muulla
luvallisella tavalla hankitut. Mainitunlaatuisia kaloja, jotka eivät täytä 2 § :ssä mainittua mittaa, älkoon minaan aikana vuodesta tarjottako kaupaksi, ostettako, vastaanotettako tai paikasta toiseen kuljetettako.

4 §.
Kiinteitä kalastuslaitteita ja patoja älköön käytettäkö siian pyyntiin muuna aikana
kuin heinäkuun 25 päivästä lähtien syyskuun 24 päivään.

5 §.
Lohen ja taimenen pyyntiin käytettävissä nuotissa ei saa 60 senttimetrin pituisella, yhtäjaksoisella välimatkalla silmukoiden pituussuuntaan märkänä oikaistussa
kudonnassa olla enempää kuin 12 solmuväliä; kuitenkin voi kalojen nostamiseen
karsinapadoista käytettävissä nuotissa olla korkeintaan 15 solmuväliä 60 senttimetrin kudontapituudella,
Muun kalan pyyntiin käytettävissä nuotissa, jos niillä kalastetaan joissa, tulee
olla vähintään 16 ja enintään 20 solmuväliä 60 senttimetrin kudontapituudella
eikä nuottien pituus saa olla 80 metriä suurempi. Jos paikallisten olosuhteiden
kannalta pitempien nuottien käyttö pidetään suotavana, on asiasta tehtävä anomus joko Oulun läänin tai Norrbottenin läänin lääninhallitukselle, joiden yhteistä
lohenkalastusta koskevan sopimuksen XIII artiklan mukaan asiata harkittuaan tulee siitä yhteistoimin päättää.
Saaristossa käytettävissä nuotissa, lukuunottamatta niitä, joita käytetään 7 § :ssä
mainittujen kalalajien pyyntiin, ei saa olla useampaa kuin 18 solmiuväliä 60 senttimetrin kudontapituudella.

6 §.
Verkoissa, rysissä, lukuunottamatta isorysiä, merroissa ja lanoissa ei saa, 7 § :SSä
mainituin poikkeuksin, olla enempää kuin 20 solmuväliä 60 senttimetrin kudontapituudella.
Verkkoja, jotka ovat harvemmat kuin 12 solmuväliä 60 senttimeirin kudontapituudella, saadaan käyttää ainoastaan saaristossa ja niissä joissa olevissa kalastuspaikoissa, joissa lohenpyynti on sallittu.
Isorysissä, joihin luetaan niinhyvin kaikenlaatuiset rysät, jotka itse joltakin osalta tai joiden aitaverkot ovat 1.2 metriä korkeammat, niin myös mainitun kokoiset
verkkopohjalla varustetut kalanpyydykset, tulee, jos niitä käytetään silakan tai
muikun pyyntiin, olla n. s. pesässä vähintään 36 ja enintään 40 solmuväliä ja, jos
niitä käytetään lohen, taimenen, silan tai muun kalan pyyntiin, korkeintaan 18
solmuväliä 60 senttimetrin kudontapituudella.
Jos silakan- tai muikunpyyntiin aiottujen isorysien käyttö osoittautuisi siikakantaa tuhoavaksi, olkoon kummallakin valtiolla oikeus rajoittaa tai kieltää niiden
käyttäminen.
Isorysien käyttö joissa olkoon kielletty.

7 §.
Kuoreen, muikun, seipin, salakan ja silakan pyynnissä saatakoon käyttää saaristossa verkkoja ja nuottia, joissa on vähintään 30 ja enintään 45 solinuväliä 60 senttimetrin kudontapituudella. Jos tässä pykälässä mainittujen pyydyksien käyttö
osoittautuisi näitä tai muita kalalajeja tuhoavaksi, olkoon kummallakin valtiolla oikeus rajoittaa tai kieltää niiden käyttäminen.

8 §.
Padossa, jossa ei ole oikeutta lolienkalastukseen sopimusvaltioiden puolesta tehdyn luovutuksen perusteella, älköön minkäännimista tai -laatuista lohen- tai taimenenpyyntiin tarkoitettua pyydystä käytettäkö, älköönkä senvuoksi sellaisessa
siian tai muun pienemmän kalan pyyntiä varten tarkoitetussa padossa käytettäkö
n. s. mutkaa eli potkuverkkoa eikä myöskään rysiä, mertoja eikä lanoja, joiden
pyyntiaukko tai siinä oleva nieiurengas johonkin suuntaan on läpimitaltaan 16
senttimetriä suurempi.

9 §.
Nahkiaisen kalastusta voidaan harjoittaa edelleenkin samana aikana ja samalla tavalla kuin tähän asti on tavallista ollut.

10 §.
Tuohustaminen oiltoon kielletty. Joka tuohustulella tahi muuten tuohustukseen
varustautuneena tavataan kalavedessä kulkemassa, rangaistakoon niinkuin se,
joka on tuohastusta harjoittanut.

11 §.
Kaikellainen kalastaminen isorysillä, pohja- ja mutkaverkoilla sekä muilla lohenpyyntim käytettävillä pyydyksillä olkoon kokonaan kielletty siinä osassa Tornionjoen suun edustalla olevaa saaristoaluetta, jota merelle päin rajoittaa Salmenlahden suun etelärannalta lähtevä, Kraaselin ja Tirron saarten eteläisten kärkien
sekä Sellön saaren luoteisen kärjen kautta Pirkiön lounaiseen niemeen vedetty
viiva.
Samoin olkoon kielletty Iso-Tervakari ja Hamppuleiviskä nimisten saarten väliseen salmeen kumpaiseltakaan puolelta asettamasta 200 metriä pitempiä kalastuslaitteita tai kalanpyydyksiä.

12 §.
Kaikki lohen, taimenen tai siian pyyntiä varten tarkoitetut kiinteät kalastuslaitteet
ovat kalojen vapaata kulkua varten joka vuosi heti luvallisen pyyntiajan päätyttyä
avattavat. Kalastuslaitteissa käytetyt sulkuverkot sekä kaikki sulkuun käytetyt
puuaineet ovat ennen syyskuun loppua vedestä nostettavat; kuitenkin saakoot
kalastuslaitteiden kiinteät n s. päävaajat jäädä paikoilleen vuoden loppuun saakka, jolloin myöskin näiden vaajojen samoinkuin kaikkien kalastuslaitteissa käytettyjen kivien tulee olla maalle nostetut. Mateiden pyyntiin talvella tarkoitettujen
patojen kaikki rakennusaineet ovat ennen jäiden lähtöä keväällä tarkoin vedestä
mostettavat ja maalle vietävät.
Jos kalastuslaitteiden haltija jättää määräaikana täyttämättä, niitä yllä on säädetty, olkoon virallisella syyttäjällä valta teettää laiminlyöty työ maksusta, joka lainmukaisessa järjestyksessä peritään velvollisuutensa la iniinlyöneeltä.

13 §.
Lohenkalastusoikeuden haltijalla ja hänen apulaiseliaan olkoon oikeus kalastuksen harjoittamista varten nousta toisen rannalle, ei kuitenkaan tontti- eikä puutarha-alueelle, sekä asettaa pyydyksensä kuivamaan rannalle, johon sellainen alue tai
viljellyt tilukset eivät ulotu; kuitenkin saakoon rannanomista ja täyden korvauksen kaikesta sen kautta kärsimästään vahingosta tai haltasta.
Rannanomistaja olkoon myös velvollinen korvausta vastaan vahingosta tai haitasta myöntämään äskenmainitulle kalastusoikeuden haltijalle ja hänen apulaiselleen kulkutien kalavedelle, milloin hän muuten ei voi sopivasti sinne päästä.

14 §.
Tämän säännön määräyksiä vastaan tehdystä rikkomuksesta on syyte nostettava
sen paikkakunnan oikeudessa, jossa rikkomus on tehty. Jos toisen sopimusvaltion kansalainen on tehnyt rikkomuksen toisen sopimusvaltion alueella, mutta ei
enää oleskele siellä, on häntä syytettävä kotimaassaan sen paikkakunnan oikeudessa, joka on lähinnä sitä paikkakuntaa, jossa rikos on tehty.
Riitajuttuoikeudenkäynti 13 § :ssä sanotun vahingon tai haitan korvaamisesta
voidaan panna vireille joko jommassakummassa tässä pykälässä mainituista oikeuksista tai myöskin sen paikkakunnan oikeudessa, jossa vastaajan kotipaikka
on.

15 §.
Joka rikkoo mitä tässä säännössä on kielletty tai lyö laimin niitä siinä on määrätty,
rangaistaan, jos syyte rikkomuksesta nostetaan Ruotsin tuomioistuimessa, vähintään kahdenkymmenen ja enintään viidensadan kruunun sakolla tai, jos syyte rikkomuksesta nostetaan Suomen tuomioistuimessa, korkeintaan kahdellasadalla
päiväsakolla; ja olkoot esiintyvissä tapauksissa sekä 3 § :ssä mainittu saalis että
pyydys ja tavara, niin myös kalastuskortti, milloin sellainen on annettu, menetetyt.
Ellei menetettyä pyydystä, saalista tai tavaraa voida saada käsiin tai jos sellainen
saalis tai tavan on pilaantunut, on sen arvo korvattava.

16 §.
Sakot samoinkuin menetetty pyydys, saalis ja tavara tai niiden arvo menevät valtiolle. Varoja puuttuessa sakkojen täydeileen maksamiseen ovat ne muunnettavat
yleisen rikoslain mukaan.

17 §.
Jos virallinen syyttäjä, kalastustarkastaja tai kalastushallintoon kuuluva virkamies
tapaa verekseltä jonkun, joka kalastaa luvattomana aikana tai kielletyllä pyydyksellä, voi hän kalastavalta ottaa paitsi pyydystä ja saalista sekä kalastuskorttia
myöskin veneen ja pidättää ne, kunnes tämä on tehnyt puolestaan selvän.
Virallinen syyttäjä, kalastustarkastaja ja kalastushallintoon kuuluva virkamies
olkoon myöskin oikeutettu, milloin jokin tämän säännön mukaan kielletty tai luvaton kalanpyydys tavataan kalavedessä, veneessä, avoimessa ranta-aitassa tai
muualla kalaveden läheisyydessä, takavarikoimaan sellaisen pyydyksen; kuitenkin tulee takavarikon toimittajan, ellei hän ole virallinen syyttäjä, viipymättä ilmoittaa takavarikosta viralliselle syyttäjälle, jonka tulee kunnallistalolle tai muulle
sopivalle paikalle siinä seurakunnassa, jossa takavarikko on toimitettu, asetetulla

julkipanolla viipymättä kuuluttaa siitä. Ellei omaisuuden omistaja ilmoittaudu
kuukauden kuluessa kuulutuksen julkaisemisesta lukien, joutuu tuliavarikoitu
omaisuus valtiolle.
Pilaantumiselle altis takavarikoitu saalis tai tavara on yleisen syyttäjän, sittenkuin kaksi jäävitöntä miestä on sen tarkastanut ja arvioinut, sopivalla tavalla myytävä sekä myyntihinta asianomaiseen lääninhallitukseen viipymättä tilitettävä.

18 §.
Sillä, joka on asianomaisesti määrätty valvomaan tämän säännon noudattamista,
on sellainen oikeus ja lainturva, joka kuuluu vartijoille ja oikeuden palvelijoille.

19 §.
Oulun läänin ja Norrbottenin läänin lääriinhallitukset voivat, kun niille on tehty
esitys luvan myöntämisestä kalanpyyntiin tieteellistä tarkoitusta tai kalanviljelyksen toimittamista varten luvattomana aikana tai kielletyllä pyydyksellä, antaa sellaisen luvan. Tämän ohella on annettava sopivat määräykset väärinkäytösten
ehkäisemiseksi ja päätöksestä ilmoitettava palkkakunnan viralliselle syyttäjäile.

20 §.
Tämä sääntö tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1928. Sen voimaantullessa olevaa pyydystä, joka ei täytä säännössä mainittuja ehtoja, voidaan, jos se aikaisemmin voimassa olleen säännön mukaan on ollut laillinen, käyttää edelleen kolme
vuotta.

Selityskirja.
Suomen Tasavallan Hallitus ja Kunink. Ruotsin Hallitus, jotka yhteiscsti päättävät
ryhtyä tehokkaisiin toimenpiteisiin yhteisen lohenkalastuksen järjestämiseksi
Tornion- ja Muonionjoessa sekä tämän tarkoituksen saavuttamiseksi ovat katsoneet tarpeelliseksi tehdä muutoksia molempien maiden välillä voimassa olevaan
välipuheeseen tukinuiton järjestämisestä Tornion- ja Muonionjoessa, ovat, sopineet seurvasta:
Tukinuiton järjestämistä Tornion- ja Muonionjoessa koskevan Ruotsin ja Venäjän välillä heinäkuun 3 (kesäkuun 20) päivänä 1917 tehdyn ja ministeriaalinoottien vaihdolla toukokuun 10 päivänä 1920 Suomen ja Ruotsin välillä voimassa
olemaan vahvistetun selityskirjan toinen artikia on tästä lähtien saava seuraavan
rnuutetun sanamuodon:
”2 Art. Kalastuksen edistämiseksi Tornion- ja Muonion joessa on jokaisesta
kuutiometristä uitettua puuta, laskettuna voimassaolevan kuutiotaulun mukaan,
suoritettava maksuna 5 äyriä tai vastaava määrä Suomen rahassa.
Tämä maksu on suoritettava viimeistään joulukuun 1 päivänä kunakin vuonna
Oulun läänin lääninhallitukselle tämän viranomaisen kirjattavaksi ja hallittavaksi
yhteistoimin Norrbottenin läänin lääninhallituksen kanssa.”
Tämä seirityskirja, joka on tehty suomen-, ruotsin- ja ranskan kielellä, joista selityskirjan tulkintaan nähden ranskalainen teksti on oleva todistusvoimainen, on
ratifioitava ja ratifioinnit ova mahdollisimman pian vaihdettavat Tukholmassa. Selityskirja tulee viipymättä voimaan ja on sen pätevyysaikaan ja irtisanomiseen

nähden olevat voimassa yllämainitun heinäkuun 3 (kesäkuun 20) päivänä 1917
annetun selityskirjan 3 artikian määräykset.
Tämän vakuudeksi ovat alieldrjoittaneet, siihen asianomaisesti vatuutettuina,
allekirjoittaneet tämän seityskirjan ja varustaneet sen sineteillään.
Tehty Helsingissä kahtena kappaleena toukokuun 10 päivänä 1927.

Väinö Voionmaa.
(L. S.)
Hamilton.
(L. S.)
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