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Jakelussa mainitut

SUOMEN JA NORJAN VÄLISEN KALASTUKSESTA TENOJOEN VESISTÖSSÄ TEHDYN SOPI
MUKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN

Valtioneuvoston yleisistunto asetti maa-ja metsätalousministeriön esittelystä 3.5.2012 valtuus
kunnan Norjan kanssa käytäviin neuvotteluihin Tenojoen kalastusta koskevan sopimuksen
(SopS 94/1989) ja siihen liittyvän kalastussäännön uudistamiseksi. Sopimuksen uudistamisesta
neuvoteltiin myös vuosina 1999—2001,jolloin ne keskeytyivät tuloksettomina. Maiden valtuus
kuntien viimeinen neuvottelu käytiin 19.—20.5 .20 16 Kirkkoniemessä Norjassa, jossa ei kuiten
kaan päästy yhteisynimänykseen. Hyväksyttävä ratkaisu saavutettiin valtuuskuntien puheen
johtaj iston kesken kesäkuussa 2016. Sopimusteksti parafoitiin 29.6.2016.
Uusi sopimus on tarkoitus allekirjoittaa mahdollisimman pian, jotta se voitaisiin saattaa edus
kunnan käsiteltäväksi syysistuntokaudella 2016. Tämä mahdollistaisi sopimuksen voimaantu
lon ennen vuoden 2017 kalastuskauden alkua.
Uudessa sopimuksessa luotaisiin puitteet lohikantojen kestävän kalastuksen säätelylle sekä nii
den elvyttämiseksi kutukantatavoitteet täyttävälle tasolle. Lohikantojen hoito ja säätely noudat
taisivat Pohjois-Atlantin lohen kansainvälisen suojelujärjestön (NASCO) suosituksia sekä va
rovaisuusperiaatetta. Sopimus velvoittaisi valtioita laatimaan yhteisen lohikantojen hoitosuun
nitelmanja yhtenäistäisi saalistietojen keruuta. Lisäksi se tiivistäisi lohikantojen tilan seuran
taanja tutkimukseen sekä kalatautien torjuntaan liittyvää yhteistyötä.
Sopimuksen kalastussäännön sisältämät kalastuksen säätelytoirnet on suunniteltu kantojen vah
vistumisen kannalta tehokkaiksi. Ne vaikuttavat lohen nousuun siten, että sallittuina kalas
tusaikoina saalisvarmuus kasvaisi kaikessa lohenkalastuksessa. Sopimus sisältäisi mekanismin,
jonka avulla säätelyä voitaisiin joustavasti ja nopeasti mukauttaa lohikantojen tilan edellyttä
mällä tavalla.
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa sopimuksen allekirjoittamisesta, sen vaikutuk
sista lausunnonantajan toimialaanja eduskunnan suostumuksen tarpeellisuudesta. Myös muut
kuin jakelulistassa mainitut tahot voivat antaa lausuntoja.
Lausunnot pyydetään toimittamaan 5.8.2016 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaa
mo@mmm.fi tai kirjallisesti osoitteeseen maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VAL
TIONEUVOSTO. Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf-, Word- tai rtf -tallennusmuodossa.
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Lisätietoja antavat osastopäällikkö Pentti Lähteenoja (02951 62485, paikalla 25.7. alkaen),
neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste (02951 62152, paikalla 1.8. alkaen) ja lainsäädäntöneu
vos Heidi Aliranta (02951 62410, paikalla 1.8. alkaen).
Sähköposti: etunimi.sukunimi@nmim.fi

Osastopäällikön sijaisena
Metsäneuvos

Marja 1kkonen

/‘rt4c
Lainsäädäntöneuvos

Heidi Aliranta

LIITTEET:

Suomen ja Norjan välinen sopimus kalastuksesta Tenojoen vesistössä sekä sen olennaisena
osana oleva Tenojoen vesistön kalastussääntö karttaliitteineen
Taustamuistio

Ministeriön lausuntopyynnöt liitteineen löytyvät MMM:n intemet-sivustolta http://ninim.fi/lausunnolla
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JAKELU

Ulkoasiainministeriö
Oikeusrninisteriö
Ympäristöniinisteriö
Sisärninisteriö
Valtiovarainministeriö
Lapin ELY-keskus
Luormonvarakeskus
Metsähallitus
Raj avartiolaitos
Lapin poliisilaitos
Lapin maakuntaliitto
Utsjoen kunta
Inarin kunta
Saamelaiskäräj ät
Kolttien kyläkokous
Utsjoen kirkonkylän osakaskunta
Nuorgamin osakaskunta
Vetsikon osakaskunta
Outakosken osakaskunta
livanan osakaskunta
Pikkujärven osakaskunta
Alatalon osakaskunta
Utsj oen kalastusalue
Inarin kalastusalue
Saamelaismatkailuja yrittäjät ry
Tenonlaakson yrittäjät ry
Tenon kiinteistönornistajat ry
Kalatalouden Keskusliitto ry
Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry
Lapin Vapaa-ajankalastajapiiri
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Suomen WWF
Kalastusopaskilta
Utsjoen eränkävijät ry

Allekirjoitettu lausuntopyyntö on maa-ja metsätalousministeriön arkistossa.

