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Jord- och skogsbruksministeriet 
    2022.01.24 
 
Yttrandebegäran VN/33077/2021, JSM, Torneälvs fiskestadga 2022 
 
GRÄNSÄLVSKOMMISSIONENS YTTRANDE GÄLLANDE MÖJLIGA 
FÖRÄNDRINGSBEHOV TILL TORNEÄLVS FISKESTADGA ÅR 2022 
 
Finska Skogs- och jordbruksministeriet begär ett yttrande om Finlands och Sveriges 
förhandlingar gällande Torne älvs fiskestadga, som är en central del i 
gränsälvsöverenskommelsen från 2010. 
 
Sikfisket 
Ministeriet föreslår förändringar till håv- och nätfisket efter sik baserat på forskningsresultaten 
för att minska dödligheten av vandringssik innan lek. Som förslag anges att sikfisket med 
kullenät och flytnät skall påbörjas två veckor senare (15 augusti till 14 september). För 
håvfisket efter sik i fångstplatserna nämnda i bilaga 2 föreslås veckovis fredning en dag i 
veckan. 
 
Vandringssikens bestånd har under de senaste decennierna försvagats. Dessutom har 
sikens vandringstid senarelagts och medelstorleken har sjunkit. Gränsälvskommissionen ger 
sitt stöd till åtgärder både i älvområdet och i havsområdet som stärker bestånden av 
Torneälvs vandringssik. 
 
Obligatorisk fångstmärkning och rapportering 
Ministeriet föreslår att införa en obligatorisk fångstmärkning och rapportering för laxfisket 
med kullenät och flytnät i fångstplatserna enligt bilaga 2. 
 
Kommissionen vill lyfta att det kan visa sig vara svårt att få lokalt stöd för obligatorisk 
fångstmärkning av laxfångster. Detta skulle samtidigt kunna innebära ett stort behov för ökad 
tillsyn. 
 
Dragfiske i älvområdet 
Ministeriet föreslår att tidpunkten för spinnflugafisket förkortas med tanke på observationerna 
av laxar som lossnat från kroken i samband med fiskemetoden i fråga. 
 
Gränsälvskommissionen uppmanar ministerierna att göra sådana beslut som minimerar 
orsakad skada på Torne älvs lax. 
Samtidigt lyfter kommissionen att ministerierna skulle tillsammans kunna överväga ett lokalt 
förbud av blyvikter i gränsälven. Ett sådant beslut kan motiveras med tanke på de giftiga 
egenskaper bly har för både människor och djur. Det finns även ett initiativ från Europeiska 
Kemikaliemyndigheten (ECHA) att fasa ut användandet av bly i fisket inom EU under 
kommande åren (https://echa.europa.eu/sv/hot-topics/lead-in-shot-bullets-and-fishing-
weights). 
 
Fasta håvningsplatser 
Kommissionen föreslår att de fasta håvningsplatserna som finns märkta i lantmäteriets karta 
skall tolkas som fasta redskap enligt fiskelagen på så sätt att fiske enligt fiskelagens 7§ inte 
får utövas inom femtio meter från de fasta håvningsplatserna i fråga. Med denna åtgärd kan 
de traditionella håvningsfiskeplatserna fredas. 
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Yttrandet har beretts av kommissionens tf. sekreterare Simja Lempinen. Kommissionen har godkänt 
yttrandet via e-post 24 januari 2022 och yttrandet har sparats i ACTA diariehanteringssystem. 

 
Finsk-svenska gränsälvskommissionen 
 
 
 
För kännedom 
Havs och vattenmyndigheten 
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