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Jord- och skogsbruksministeriet    2023.2.17 
       
 
 

Yttrandebegäran VN/2032/2023-MMM-1, JSM, Torneälvs fiskestadga 2023 
 
GRÄNSÄLVSKOMMISSIONENS YTTRANDE GÄLLANDE MÖJLIGA 
FÖRÄNDRINGSBEHOV TILL TORNEÄLVS FISKESTADGA ÅR 2023 
 
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. 
 
Håvfiske i älvområdet 
Ministeriet föreslår att den veckovisa fredningen ändras så att rytmen är bättre anpassad till 
det traditionella håvfisket i Kukkolankoski efter sik (fredningstiden vore från söndag kl 18:00 
till tisdag kl 06:00). 
 
Gränsälvskommissionen ser det som positivt att man vid korrigering av tiden för veckovisa 
fredningen beaktat det traditionella fiskets rytm. 
 
Dragfiske i älvområdet 
Jord- och skogsbruksministeriet föreslår att fisket med spinnfluga i älvområdet skall förbjudas 
fr.o.m. 10 juni inom Matkakoski och Kukkolankoski områden på bägge sidor av riksgränsen. 
 
Gränsälvskommissionens konstaterar att förslagen ändring leder till mer jämlika möjligheter 
till fisket i fråga jämfört med föregående året. Årligen uppstår rikligen med diskussioner kring 
fiskemetoden i fråga och det finns avvikande åsikter om detta. På grund av detta frågar 
kommissionen om hantering av fiskemetoden i fråga mellan avtalsparterna vore motiverat 
även i annan procedur än den enligt §16 i fiskestadgan? 
 
Utöver förslagen gjorda av Jord- och skogsbruksministeriet föreslår kommissionen följande: 
 
Laxfiske med paravan 
Gränsälvskommissionen föreslår undantagsvis från fiskestadgans 7§, som ett stöd för att 
äldre laxfiskare skall kunna fortsätta fiska, att tillstånd till laxfiske med paravan skulle kunna 
ges för fiske från inom egen fiskesamfällighets område med stöd av ett läkarintyg. Ungefär 
på samma sätt som tillstånd till användning av motor vid laxfiske (fiskestadgan 14 §) 

 
Yttrandet har beretts av kommissionens tf. sekreterare Simja Lempinen. Kommissionen har godkänt 
yttrandet via e-post 17 februari 2023 och yttrandet har sparats i ACTA diariehanteringssystem. 

 
 
Finsk-svenska gränsälvskommissionen 
 
 
 
För kännedom: 
Havs- och vattenmyndigheten 
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