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Jord- och skogsbruksministeriet   2022-10-14 
Diarienummer: VN/1076/2021     
 
 
FINSK-SVENSKA GRÄNSÄLVSKOMMISSIONENS YTTRANDE GÄLLANDE 
LAGFÖRSLAGET FÖR ATT ÄNDRA FISKELAGEN 
 
Jord- och skogsbruksministeriet begär ett yttrande av Finsk-svenska 
gränsälvskommissionen gällande regeringens förslag till lag för att ändra fiskelagen. 
 
Till fiskelagen föreslås regleringar som skulle förpliktiga rapportering av fångster i 
fritidsfisket. Målsättningen är att få bättre information om fritidsfisket till 
beslutsfattare samt att säkerställa tillräcklig och kvalitativ information för förvaltning 
och vård av fiskbestånden. 
 
Hållbar förvaltning av fiskbestånden 
I syftet för finsk-svenska gränsälvsöverenskommelsen konstateras att särskild vikt ska 
fästas vid skydd och hållbart nyttjande av fiskbestånden (2010:897, Art. 2.2d). 
 
Den befintliga fångstrapporteringsplattformen lohitilasto.fi har sedan 2019 samlat 
laxfångstdata från gränsälvarna. Systemet i fråga har lyckats att samla in fångstdata 
av endast en bråkdel av fritidsfiskets fångster, vilket troligtvis beror på att 
rapporteringen sker på frivillig basis. 
 
Gränsälvskommissionen anser att fångstrapporteringsskyldighet är ändamålsenligt.  
Bättre fångststatistik bidrar till en bättre förvaltning av fiskbestånden i Torne älv. 
 
Likvärdighet över gränsen 
I förslaget är det fråga om finsk nationell fiskelagstiftning. När det gäller Torne-, 
Muonio- och Könkämäeno älvar är det viktigt att uppmärksamma faktumet att dessa 
är gränsälvar. Det konstateras i bifogat remissmaterial att svenska myndigheter har 
särskilt informerats gällande proceduren för Torne älv. Det förblir dock oklart ifall 
Sverige skall delaktigas i beredning av frågan. 
 
Kommissionen lyfter att en sådan situation där det tillämpas 
fångstrapporteringsskyldighet endast på finska sidan inte vore likvärdigt över 
gränsen. Med detta i åtanke lyfter kommissionen behovet av samarbete sinsemellan 
staterna. Ifall grannstaterna Finland och Sverige kan tillsammans komma överens om 
en skyldighet för fångstrapportering för fritidsfisket i gränsälvarna skulle det ge bättre 
förutsättningar att få regionalt stöd. 
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Sveriges regering har via ett kommitédirektiv påbörjat en utredning för att se över 
fiskelagen (Dir.2022:92, En moderniserad fiskelag och förbättrade förutsättningar att 
bedriva vattenbruk). Syftet är att bl.a. utreda under vilka förutsättningar som krav på 
rapportering av fångst skall gälla för andra än yrkesfiskare. Enligt tidtabellen för 
utredningen skall resultaten presenteras 29 november 2024. 
 
Kommissionen föreslår att avtalsparterna diskuterar frågan om 
fångstrappporteringsplikt för fritidsfisket i Torne älv, t.ex. i samband med de årliga 
fiskestadga-förhandlingarna. Finland skulle kunna genom sitt exempel uppmuntra 
även Sverige att ta i bruk en fångstrapporteringsplikt som i sin tur skulle ge bättre 
kunskap och förutsättningar för ett hållbart nyttjande av fiskbestånden.  
 
 
Yttrandet har beretts av kommissionens tf. sekreterare Simja Lempinen. Kommissionen har 
godkänt yttrandet via e-post 14 oktober 2022 och yttrandet har sparats i ACTA 
diariehanteringssystem. 
 

Finsk-svenska gränsälvskommissionen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För kännedom: 
Länsstyrelsen i Norrbottens län 
Lapplands NTM-central 
Havs- och vattenmyndigheten 
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