29.6.2016

Suomen ja Norjan välinen sopimus
kalastuksesta Tenojoen vesistössä

Avtale mellom Norge og Finland om
fisket i Tanavassdraget

Suomen tasavallan hallitus ja Norjan
kuningaskunnan hallitus, jäljempänä
osapuolet, jotka

Kongeriket Norges regjering og
Republikken Finlands regjering, heretter
partene, som

haluavat korvata Suomen tasavallan ja
Norjan kuningaskunnan välillä Tenojoen
kalastuspiirin yhteisestä kalastussäännöstä 1.
maaliskuuta 1989 tehdyn sopimuksen ja
siihen liittyvän kalastussäännön uudella
sopimuksella,

ønsker å erstatte Overenskomst mellom
Kongeriket Norge og Republikken Finland
om felles forskrifter om fisket i Tanaelvas
fiskeområde av 1. mars 1989 samt
tilhørende forskrifter med en ny avtale,

painottavat kansainvälisiin sopimuksiin
perustuvaa vastuutaan sekä tarvetta suojella
ja turvata Tenojoen vesistön kalakannat
tarkoituksenmukaisella ja
varovaisuusperiaatteeseen perustuvalla
kalastuksen säätelyllä,

understreker sitt ansvar i henhold til
internasjonale konvensjoner og behovet for
å verne og sikre fiskebestandene i
Tanavassdraget gjennom formålstjenlig
regulering av fisket basert på føre-varprinsippet,

tiedostavat luonnon monimuotoisuuden sekä
luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen
merkityksen,

erkjenner betydningen av naturmangfoldet
og av bærekraftig utnyttelse av
naturressursene,

tiedostavat saamelaisten
alkuperäiskansaoikeudet ja paikallisväestön
oikeudet ja luonnonvarojen merkityksen
saamelaisille alkuperäiskansana ylläpitää
kulttuuriaan, sekä muiden kalastusoikeuden
haltijoiden oikeudet,

erkjenner samenes urfolksrettigheter og
lokalbefolkningens rettigheter, og
betydningen naturressursene har for samene
som urfolk i bevaring av deres kultur, samt
andre fiskerettshaveres rettigheter,

painottavat tietojenvaihdon ja yhteistyön
merkitystä yhteisten luonnonvarojen
käytössä ja hoidossa sekä paikallisten
kalastusoikeuden haltijoiden ja muiden
paikallisten tahojen laajoja
vaikuttamismahdollisuuksia
kalastuksenhoitoon,

understreker betydningen av
informasjonsutveksling og samarbeid om
bruk og forvaltning av felles naturressurser,
og bred medvirkning fra lokale
fiskerettshavere og andre lokale interesser i
denne forvaltningen,

viittaavat 10 päivänä joulukuuta 1982
tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien
merioikeusyleissopimuksen 66 artiklaan, 22
päivänä toukokuuta 1992 tehtyyn biologista
monimuotoisuutta koskevaan
yleissopimukseen ja Pohjois-Atlantin
lohensuojelusta 2 päivänä maaliskuuta 1982
tehtyyn yleissopimukseen ja sen nojalla
hyväksyttyihin lohen kalastuksen säätelyn ja

viser til artikkel 66 i De forente nasjoners
havrettskonvensjon av 10. desember 1982,
konvensjonen om biologisk mangfold av 22.
mai 1992 og konvensjonen av 2. mars 1982
til vern av laks i det nordlige Atlanterhav og
de retningslinjene for forvaltning av
laksefiske som er vedtatt i henhold til denne
konvensjonen, samt til De forente nasjoners
urfolkserklæring av 13. september 2007,
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hoidon suuntaviivoihin sekä Yhdistyneiden
Kansakuntien 13 päivänä syyskuuta 2007
hyväksymään alkuperäiskansojen oikeuksia
koskevaan julistukseen,
ovat tehneet seuraavan sopimuksen:

har inngått følgende avtale:

1 Luku

Kapittel 1

Tarkoitus ja soveltamisalue

Formål og virkeområde

1 Artikla

Artikkel 1

Tarkoitus

Formål

1. Sopimuksen tarkoituksena on edistää
Tenojoen vesistön kalakantojen ekologisesti,
taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää
käyttöä ja hoitoa perustuen parhaaseen
käytettävissä olevaan tietoon, mukaan lukien
perinteinen tietämys, siten että vesistön
lohentuotantokykyä hyödynnetään ja
kalakantojen moninaisuus turvataan.

1. Avtalens formål er å bidra til at
fiskebestandene i Tanavassdraget forvaltes
på en økologisk, økonomisk og sosialt
bærekraftig måte basert på beste tilgjengelige
kunnskap, inkludert tradisjonell kunnskap,
slik at vassdragets kapasitet for
lakseproduksjon utnyttes og mangfoldet i
fiskebestandene sikres.

2. Kalakantojen suojelussa, hoidossa ja
käytössä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin
osallisena oleviin kalastusetuihin ja
erityisesti kalastukseen, joka perustuu
paikallisiin kulttuuriperinteisiin

2. Ved vern, forvaltning og bruk av
fiskebestandene skal det tas hensyn til alle
berørte fiskeinteresser, og særlig til fiske
basert på lokale kulturtradisjoner.

3. Lohen kalastuksen säätelyn lähtökohtana
on hoitosuunnitelma. Suunnitelma pohjautuu
parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon
kantojen koosta, koostumuksesta ja
arvioidusta kehityksestä sekä varovaisuus- ja
ennalta varautumisen periaatteiden
soveltamiseen.

3. Forvaltningsplanen vil være utgangspunkt
for reguleringer i fisket etter laks. Planen skal
bygge på den beste tilgjengelige kunnskap
om fiskebestandenes størrelse,
sammensetning og forventet utvikling, samt
på anvendelse av føre var-prinsippet.

4. Säätely on toteutettava siten, että eri
lohikantojen hoitotavoitteet pitkällä
aikavälillä saavutetaan ja niitä ylläpidetään
hoitosuunnitelman mukaisesti.

4. Reguleringene skal gjennomføres slik at
forvaltningsmålene for de enkelte
laksebestandene oppnås og opprettholdes
over tid i samsvar med forvaltningsplanen.
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2 Artikla

Artikkel 2

Maantieteellinen soveltamisalue

Geografisk virkeområde

1. Sopimusta ja sen liitteenä 2 olevaa
kalastussääntöä sovelletaan Tenojoen,
Inarinjoen ja Skietshamjoen niillä alueilla,
joissa Suomen ja Norjan välinen valtakunnan
raja kulkee (rajajokiosuus).

1. Avtalen og Vedlegg 2 om fiskeregler
gjelder på riksgrensestrekningene mellom
Norge og Finland i Tanaelva, Anárjohka og
Skiehččanjohka (grenseelvstrekningene).

2. Sopimuksen 3 artiklan 1 kohtaa, 4 artiklaa
sekä 11 artiklan 2 kohtaa sovelletaan vesistön
lohennousualueella. Artiklaa 15 sovelletaan
vesistön koko valuma-alueella.

2. Avtalens artikkel 3 punkt 1 og artikkel 4,
samt artikkel 11 punkt 2 gjelder på
vassdragets lakseførende strekning. Artikkel
15 gjelder i hele vassdragets nedbørfelt.

3. Artiklan kohdassa 1 ja 2 tarkoitetut
soveltamisalueet on merkitty liitteessä 1
oleviin karttoihin.

3. Områdene som er omtalt under artikkelens
punkt 1 og 2 er avmerket på kartene i
Vedlegg 1.

3 Artikla

Artikkel 3

Sivuvesistöt, vesistön alempi Norjan
puoleinen osuus ja Finnmarkin läänin
merialueet

Sidevassdrag, nedre norske del av vassdraget
og sjøområder i Finnmark fylke

1. Osapuolet sitoutuvat Tenojoen vesistön
sivuvesistöjen ja alemman Norjan puoleisen
osuuden lohennousualueiden osalta antamaan
kansallisia säännöksiä ja määräyksiä
kalakantojen suojelun ja kestävän käytön
turvaamiseksi. Kansallisten säännösten ja
määräysten laadinnassa voidaan ottaa
lähtökohdaksi 4 artiklassa tarkoitettu
hoitosuunnitelma. Toisen osapuolen
toimivaltaiselle viranomaiselle on varattava
tilaisuus antaa lausunto ennen säännösten
vahvistamista.

1. Partene forplikter seg til å innføre
nasjonale forskrifter og regler for de
lakseførende strekningene i Tanavassdragets
sidevassdrag og i nedre norske del, for å
sikre bevaring og bærekraftig utnyttelse av
fiskebestandene. Ved utarbeiding av
nasjonale forskrifter og regler må det tas
utgangspunkt i forvaltningsplanen som er
omtalt i artikkel 4. Før regler fastsettes, skal
den andre parts ansvarlige myndighet gis
anledning til å uttale seg.

2. Finnmarkin merikalastuksen sääntelyä
koskevista muutosesityksistä on pyydettävä
lausunto Suomen toimivaltaiselta
viranomaiselta ennen lopullisten päätösten
tekemistä.

2. Forslag til endringer i reguleringene av
sjølaksefisket i Finnmark skal sendes
ansvarlig myndighet i Finland til uttalelse før
vedtak treffes.
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2 Luku
Kalastuksen säätely

Kapittel 2
Reguleringer i fisket

4 Artikla

Artikkel 4

Hoitosuunnitelma

Forvaltningsplan

1. Osapuolet laativat yhteistyössä Tenojoen
lohikantojen hoitosuunnitelman, jolla
turvataan biologinen monimuotoisuus sekä
kantojen kestävä käyttö.

1. Partene skal i fellesskap utarbeide en
forvaltningsplan for laksebestandene i
Tanaelva for å sikre biologisk mangfold og
bærekraftig utnytting av bestandene.

2. Suunnitelman on oltava joustava, tietoon
perustuva ja lohikantakohtainen ja se on
lähtökohtana laadittaessa mahdollisia
sovittuja määräyksiä yhteisestä
kalastussäännöstä poikkeamiseksi.
Kalastusoikeuden haltijat osallistuvat
suunnitelmien laatimiseen.

2. Planen skal være fleksibel,
kunnskapsbasert og rettet inn mot de enkelte
laksebestandene, og vil være utgangspunkt
for utarbeidelse av eventuelle avtalte
bestemmelser om å fravike felles fiskeregler.
Fiskerettshavere skal medvirke i utarbeidelse
av planen.

3. Suunnitelman on sisällettävä:
i) perustiedot kalakantojen ja niiden
elinympäristöjen tilasta;
ii) perustiedot kalastuksesta;
iii) lohikantojen kantakohtaiset
hoitotavoitteet;

3. Planen skal inneholde:
i) informasjon om tilstanden til
fiskebestandene og deres livsmiljø;
ii) informasjon om fisket;
iii) forvaltningsmål for de enkelte
laksebestandene;
iv) forslag til forvaltningstiltak for
fiskebestandene;
v) forslag til nødvendige
gjenoppbyggingstiltak for de bestandene som
ikke oppnår forvaltningsmålene.

iv) ehdotus kalakantojen hoitotoimenpiteiksi;
v) hoitotavoitteet alittavien kantojen osalta
ehdotus tarpeellisiksi elvytystoimenpiteiksi.

4. Jos yksi tai useampi lohikanta on
hoitotavoitteen alittavalla tasolla, tulee näitä
kantoja koskeva elvytyssuunnitelma
sisällyttää hoitosuunnitelmaan.

4. Dersom en eller flere laksebestander er på
et nivå som ligger under forvaltningsmålet,
skal planer for gjenoppbygging av disse
bestandene inkluderes i forvaltningsplanen.

5. Suunnitelmaa arvioidaan ja tarkennetaan
tarvittaessa. Osapuolten on yhteistyössä
muutettava suunnitelmaa, jos lohikantojen
kehityksen tilanne poikkeaa olennaisesti
hoitosuunnitelmaan sisältyvistä odotuksista.
Kumpikin osapuoli voi tehdä aloitteen
muutoksiin.

5. Planen evalueres og justeres ved behov.
Dersom utviklingen i laksebestandenes
tilstand avviker vesentlig fra forventningene i
forvaltningsplanen, skal partene i fellesskap
endre planen. Hver av partene kan ta initiativ
til endringer.
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5 Artikla

Artikkel 5

Yhteinen kalastussääntö

Felles fiskeregler

1. Osapuolilla on yhteinen kalastussääntö
rajajokiosuudella. Kalastussääntö on
sopimuksen liitteenä 2, ja se on olennainen
osa sopimusta.

1.Partene skal ha felles regler om fisket på
grenseelvstrekningen. Fiskereglene er vedlagt
avtalen som Vedlegg 2, og er en integrert del
av avtalen.

2. Kalastussääntö on voimassa viisi vuotta
sopimuksen voimaantulosta. Kalastussäännön
voimassaolo jatkuu siitä eteenpäin aina
seitsemän vuotta kerrallaan, paitsi jos toinen
osapuolista esittää sen muuttamista.
Kalastussäännön muuttamista koskeva
neuvottelupyyntö on esitettävä vähintään
kaksi vuotta ennen kalastussäännön
voimassaolon päättymistä.

2. Fiskereglene gjelder i fem år fra avtalens
ikrafttredelse. Fiskereglene gjelder deretter i
perioder på sju år, med mindre en av partene
tidligere anmoder om endringer. Anmodning
om endring av fiskereglene skal legges fram
senest to år før utløpet av fiskereglenes
gyldighetsperiode.

3. Kalastussääntö sisältää ennalta sovittuja
säätelytoimenpiteitä, jotka saatetaan voimaan
kansallisen lainsäädännön mukaisesti
kalastussäännössä määriteltyjen edellytysten
täytyttyä. Ennalta sovittujen toimenpiteiden
käyttöä koskevien edellytysten olemassaoloa
arvioidaan vuosittain 7 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetun arvioinnin yhteydessä. Arviointi
kirjataan 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun
pöytäkirjaan.

3. Fiskereglene skal inkludere forhåndsavtalte
reguleringstiltak som trer i kraft i samsvar
med nasjonal lovgivning når forutsetninger
definert i fiskereglene er oppfylt.
Vurderingen av om forutsetningene for
anvendelse av forhåndsavtalte tiltak er
tilstede, gjøres årlig i forbindelse med
vurderingen omtalt under artikkel 7 punkt 2.
Vurderingen føres inn i protokollen omtalt
under artikkel 7 punkt 4.
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6 Artikla

Artikkel 6

Mahdollisuus poiketa kalastussäännöstä

Adgang til å fravike fiskereglene

1. Hallitukset tai niiden määräämät
viranomaiset voivat tämän sopimuksen 1
artiklassa mainitun tavoitteen saavuttamiseksi
ja kummankin osapuolen kansallisen
lainsäädännön puitteissa sopia
kalastussäännöstä poikkeavista määräyksistä,
jos se on välttämätöntä kalakantojen
elinvoimaisuuden turvaamiseksi,
heikentyneiden tai heikentymisvaarassa
olevien kalakantojen suojelemiseksi ja
elvyttämiseksi taikka jos kalakantojen tila sen
sallii.

1. Dersom det er nødvendig for å sikre
fiskebestandenes levedyktighet, for å verne
eller gjenoppbygge fiskebestander som er
svekket eller står i fare for å bli svekket, eller
dersom fiskebestandenes tilstand tillater det,
kan regjeringene eller de av disse utpekte
myndigheter, innen rammene av hver parts
nasjonale lovgivning, avtale bestemmelser
som fraviker fiskereglene, for å oppnå
formålet i artikkel 1 i denne avtale.

2. Kalastussäännöstä poikkeavat määräykset
voivat koskea:
1) kieltoa tai rajoitusta kalastaa tietyllä
pyydyksellä tai kalastustavalla;
2) kieltoa tai rajoitusta kalastaa tiettynä
ajankohtana tai tietyllä alueella;
3) käytettävien pyydysten määrällistä
rajoitusta;
4) saaliskiintiötä;
5) lupamääriä;
6) rajajokiosuuden kalastusvyöhykejakoa;
7) kieltoa ottaa tiettyä sukupuolta tai
kokoluokkaa olevia kaloja;
8) pyydysten rakennetta; tai
9) muita edellä 1-8 kohtiin rinnastuvia
kalastussäännön täytäntöönpanoon liittyviä
säätelytoimia.

2. Bestemmelser om å fravike fiskereglene
kan gjelde:
1) forbud mot eller begrensninger i fisket
med visse fangstredskaper eller fiskemetoder;
2) forbud mot eller begrensninger i fisket på
visse tidspunkter eller i visse områder;
3) begrensninger i antall fiskeredskaper som
brukes;
4) kvoter for fangst;
5) antall fiskekort;
6) inndeling av grenseelvstrekningen i
fiskesoner;
7) forbud mot å ta fisk av et bestemt kjønn
eller i en viss størrelsesklasse;
8) fangstredskapenes utforming; eller
9) andre reguleringstiltak som er
sammenlignbare med punktene 1-8 ovenfor
og knyttet til implementering av fiskereglene.

3. Kalastussäännöstä poikkeavat määräykset
voidaan rajata koskemaan sopimusalueen
osaa, erikseen määritettyä kalastuskauden
jaksoa tai yksittäistä kalastustapaa.
Määräykset annetaan määräajaksi enintään
kolmeksi kalastuskaudeksi kerrallaan.

3. Bestemmelser om å fravike fiskereglene
kan begrenses til å gjelde for en del av
avtaleområdet, for angitt fiskesesonger eller
for den enkelte fiskemetode. Bestemmelsene
skal være tidsbegrenset og kan ikke gjelde for
mer enn tre fiskesesonger om gangen.
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7 Artikla

Artikkel 7

Kalastussäännön vaikutusten arviointi ja
poikkeavia määräyksiä koskeva
menettelytapa

Evaluering av effektene av fiskereglene og
prosedyrer for bestemmelser om fravik

1. Osapuolten yhteinen seuranta- ja
tutkimusryhmä sekä toimivaltaiset
viranomaiset arvioivat kalastussäännön ja ja
siihen mahdollisesti tehtyjen poikkeavien
määräysten vaikutuksia parhaan lohikantojen
tilasta ja kehityssuunnista käytettävissä
olevan tiedon perusteella vuosittain.
Kalastusoikeuden haltijat otetaan mukaan
arviointityöhön.

1. Effekten av fiskereglene og eventuelle
bestemmelser om fravik skal vurderes årlig
av en felles overvåkings- og
forskningsgruppe og ansvarlige myndigheter
på grunnlag av den beste tilgjengelige
kunnskapen om laksebestandenes tilstand og
utviklingstendenser. Fiskerettshaverne
trekkes inn i vurderingene.

2. Hallitukset tai niiden määräämät
viranomaiset arvioivat vuosittain tarvetta
sopia kalastussäännöstä poikkeavista
määräyksistä 6 artiklan mukaisesti.

2. Regjeringene eller de av regjeringene
utpekte myndigheter vurderer hvert år
behovet for å avtale bestemmelser om å
fravike fiskereglene i henhold til artikkel 6.

3. Tarvetta toteuttaa kalastussäännöstä
poikkeavia määräyksiä on arvioitava
sellaisena ajankohtana, että tutkijoilla ja
keskeisillä paikallisilla sidosryhmillä on
mahdollisuus vaikuttaa arviointiin ja että
kansalliset säännökset voivat tulla voimaan
viimeistään sen vuoden huhtikuun 1 päivänä,
jolloin poikkeavat määräykset tulevat
voimaan.

3. Vurderingen av behovet for bestemmelser
om å fravike fiskereglene skal gjøres på et
slikt tidspunkt at forskere og relevante lokale
interessegrupper kan medvirke, og slik at
nasjonale regler kan tre i kraft senest 1. april
det år bestemmelsene skal gjelde fra.

4. Hallitusten tai niiden määräämien
viranomaisten välinen sopimus
kalastussäännöstä poikkeavista määräyksistä
kirjataan erilliseen pöytäkirjaan.

4. Avtale mellom regjeringene eller av
regjeringene utpekte myndigheter om
bestemmelser om å fravike fiskereglene skal
nedfelles i en særskilt protokoll.
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3 Luku

Kapittel 3

Kalastuksen järjestäminen

Organisering av fisket

8 Artikla

Artikkel 8

Kalastonhoitomaksut

Fiskeravgift

Kalastettaessa rajajokiosuudella sovelletaan
kalastonhoitomaksuvelvollisuuteen sen
osapuolen lainsäädäntöä, jonka alueelta 10
artiklassa tarkoitettu kalastuslupa lunastetaan.

Plikten til å betale fiskeravgift ved fiske på
grenseelvstrekningen følger lovgivningen i
det landet fiskekort etter artikkel 10 blir løst i.

9 Artikla

Artikkel 9

Rajajokiosuuden jakaminen
kalastusvyöhykkeisiin

Inndeling av grenseelvstrekningen i
fiskesoner

1. Veneestä tapahtuvan matkailukalastuksen
järjestämiseksi määritellään
kalastusvyöhykkeet. Kalastuslupien sallittu
enimmäismäärä sekä kalastuslupien hinnat
voivat vaihdella vyöhykkeittäin ja
kalastuskauden aikana.

1. Det skal fastsettes felles fiskesoner for å
organisere tilreisendes fiske fra båt. Det
største tillatte antall fiskekort og prisen på
fiskekort kan variere fra sone til sone og
innen sesongen.

2. Kumpikin osapuoli voi perustaa
kalastusvyöhykkeitä matkailukalastuksen
järjestämiseksi rannalta kuultuaan toista
osapuolta.

2. Hver part kan opprette fiskesoner og
organisere tilreisende sitt fiske fra strand etter
samråd med den annen part.
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10 Artikla

Artikkel 10

Kalastusluvat

Fiskekort

1. Maksimalt antall fiskekort for tilreisende
1. Kalastussäännössä määritellään
matkailukalastukseen myytävien
fiskere skal fastsettes i fiskereglene. Antallet
kalastuslupien enimmäismäärä. Määrä jaetaan fordeles likt mellom partene.
puoliksi osapuolten välillä.
2. Rajajokiosuudella kalastavan on
lunastettava kalastuslupa ennen kalastuksen
aloittamista. Osapuolet vastaavat lupien
myynnin järjestämisestä.

2. Den som vil fiske på grenseelvstrekningen
skal løse fiskekort før fisket begynner.
Partene er ansvarlige for tilrettelegging for
salg av fiskekort.

3. Rantakalastuslupa ostetaan siinä valtiossa,
jossa kalastetaan. Venekalastuslupa oikeuttaa
kalastamaan ilmoitetulla vyöhykkeellä
molempien osapuolten alueella.

3. For fiske fra strand må kort løses i den stat
hvor fisket skal foregå. Kort for fiske fra båt
gir adgang til fiske i angitt sone i begge
partenes områder.

4. Kumpikin osapuoli määrittää kansallisen
lainsäädännön mukaisesti kalastusluvan
hinnan kuultuaan asiasta toista osapuolta.
Kalastusluvan muut ehdot määritellään
kalastussäännössä.

4. Hver part fastsetter kortprisene i samsvar
med nasjonal lovgivning etter å ha hørt den
andre parten. Andre betingelser fastsettes i
fiskereglene.

5. Kumpikin osapuoli päättää kalastuslupien
myynnistä saatujen tulojen käytöstä.
Valvonta, seuranta ja kalatutkimus asetetaan
etusijalle.

5. Bruken av inntektene av fiskekortsalget
bestemmes av hver part. Oppsyn,
overvåkning, fiskeundersøkelser og forskning
skal prioriteres.
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11 Artikla

Artikkel 11

Kalastuksenvalvonta

Fiskeoppsyn

1. Osapuolten on huolehdittava riittävästä
kalastuksenvalvonnasta. Kansallisen
lainsäädännön mukaan toimivaltaiset
kalastuksenvalvontaviranomaiset ja
kalastuksenvalvojat valvovat kalastussäännön
noudattamista.

1. Partene skal sørge for tilstrekkelig oppsyn
med fisket. De myndigheter og
oppsynsbetjenter som i henhold til partenes
nasjonale lovgivning er ansvarlige for
fiskeoppsyn, skal ha oppsyn med at
forskriftene om fisket overholdes.

2. Kalastusta saavat lisäksi valvoa yhteiset
suomalais-norjalaiset valvontapartiot.
Tällaisessa valvonnassa toisen osapuolen
valvojat ovat tarkkailijan asemassa.

2. I tillegg kan det gjennomføres oppsyn ved
felles finsk-norske oppsynspatruljer. Ved
slikt oppsyn har den andre parts
oppsynsbetjenter observatørstatus.

3. Osapuolet voivat sopia yhteisestä
kalastuksenvalvontasuunnitelmasta.

3. Partene kan avtale en felles plan for
fiskeoppsyn.

4. Jos on syytä epäillä kalastuksen
tapahtuneen tai tapahtuvan voimassa olevien
määräysten vastaisesti toisen osapuolen
alueella, on kalastuksenvalvontaviranomaisen
tai kalastuksenvalvojan ilmoitettava tästä
välittömästi toisen osapuolen toimivaltaiselle
viranomaiselle.

4. Dersom en av partene har grunn til
mistanke om at det foregår eller har foregått
fiske på den andre parts område i strid med
gjeldende forskrifter, skal de ansvarlige for
fiskeoppsynet underrette den andre parts
ansvarlige myndigheter umiddelbart.
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4 Luku

Kapittel 4

Seuranta, tutkimus, saalisraportointi ja
saalistilastot

Overvåking, forskning, fangstrapportering
og fangststatistikk

12 Artikla

Artikkel 12

Seuranta ja tutkimus

Overvåking og forskning

1. Osapuolet seuraavat ja tutkivat Tenojoen
vesistön kalakantoja yhteistyössä.
Tavoitteena on erityisesti luoda perustaa 4
artiklassa tarkoitetun hoitosuunnitelman
laatimiselle ja arvioida kalastussäännöksiä 7
artiklan mukaisesti.

1. Partene skal samarbeide om overvåking av
og forskning på fiskebestandene i
Tanavassdraget, særlig som grunnlag for
evaluering av forvaltningsplanen etter
artikkel 4 og vurdering av fiskereglene etter
artikkel 7.

2. Työtä toteuttaa osapuolten yhteinen
seuranta- ja tutkimusryhmä, jossa
kummallakin osapuolella on kaksi edustajaa.
Paikalliset kalastusoikeuden haltijat
osallistuvat työhön. Osapuolten toimivaltaiset
viranomaiset sopivat ryhmän
toimeksiannosta.

2. Arbeidet gjennomføres av en felles
overvåkings- og forskningsgruppe med to
representanter for hver part. Lokale
fiskerettshavere skal involveres i arbeidet.
Partenes ansvarlige myndigheter avtaler
gruppens mandat.

13 Artikla

Artikkel 13

Saalisrekisteri ja saalisilmoitukset

Fangstregistering og fangstrapportering

1. Osapuolilla on yhteinen sähköinen
saalisrekisteri, johon kalastaja on velvollinen
ilmoittamaan harjoittamaansa kalastusta ja
saaliita koskevat tiedot siten kuin
kalastussäännössä määritetään.

1. Partene skal ha et felles elektronisk
fangstregister. Fiskeren plikter å rapportere
opplysninger om fiskeinnsats og fangster til
registeret i samsvar med bestemmelsene i
fiskereglene.

2. Rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään
saalistilastointiin, kalavarojen hoidon
suunnitteluun, valvontaan ja kalatutkimuksiin
sekä kalakantoja ja kalastuksen harjoittamista
koskevaan tutkimukseen.

2. Opplysninger lagret i registeret benyttes til
fangststatistikker, planlegging av
forvaltningstiltak, oppsyn og
fiskeundersøkelser, samt forskning på
fiskebestandene og fiskeutøvelsen.
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5 Luku

Kapittel 5

Kalakantojen suojelu

Beskyttelse av fiskebestandene

14 Artikla

Artikkel 14

Rakentaminen ja saastuttaminen

Inngrep og forurensning

1. Osapuolten on asiaa koskevaa kansallista
lainsäädäntöä sovellettaessa huolehdittava
siitä, että laitosten, rakennusten tai
rakenteiden sijoittaminen ja rakentaminen tai
muu vastaava toiminta tai vesivarojen
hyödyntäminen ei aiheuta vahinkoa tai sen
vaaraa kalakannoille tai kalastukselle.

1. Partene skal i henhold til relevant
lovgivning påse at plassering og bygging av
anlegg, bygninger eller konstruksjoner, eller
annen tilsvarende virksomhet eller utnyttelse
av vannressursene ikke medfører skade eller
risiko for skade på fiskebestandene eller
fiskeutøvelsen.

2. Osapuolten on kummankin tahollaan ja
yhteistyössä toistensa kanssa toteutettava
toimenpiteitä, joita tarvitaan vesistön
vedenlaadun seuraamiseksi, ylläpitämiseksi ja
tarpeen vaatiessa kohentamiseksi.

2. Partene skal hver for seg og i samarbeid
iverksette tiltak for å overvåke, opprettholde
og om nødvendig forbedre vannkvaliteten i
vassdraget.

15 Artikla

Artikkel 15

Biologiset vaikutukset

Biologisk påvirkning

1. Osapuolten on käynnistettävä tarpeelliset
toimet valuma-alueen kalakantojen
suojelemiseksi tarttuvilta kalasairauksilta
sekä vieraslajeilta ja -kannoilta.

1. Partene skal iverksette nødvendige tiltak
for å beskytte fiskebestandene mot
smittsomme fiskesykdommer og introduksjon
av fremmede arter eller bestander.

2. Osapuolten on pienennettävä käynnissä
olevien toimintojen aiheuttamaa uhkaa ja
estettävä uusia uhkia aiheuttavia toimintoja
vesistön valuma-alueella ja lähellä
sijaitsevilla maa- ja merialueilla. Näihin
kuuluvat kalankasvatuksesta aiheutuvat
vahingolliset vaikutukset ja sairauksien
tartunnanuhka sekä vaikutukset, joita
karanneet tai istutetut kalat aiheuttavat.

2. Partene skal redusere risikoen fra pågående
aktiviteter og forhindre ny risikoaktivitet
innenfor vassdragets nedbørfelt og i
nærliggende land- og sjøområder, herunder
risiko for skadevirkninger og
sykdomsoverføring fra fiskeoppdrett samt
påvirkning fra rømt eller utsatt fisk.

3. Tenojoen vesistön valuma-alueella ei saa
harjoittaa anadromisten lohikalojen
kasvatusta ja viljelyä. Tenojoen vesistön
valuma-alueelle ei saa istuttaa vesistön

3. Fiskeoppdrett og kultivering av anadrome
laksefisk skal ikke finne sted i
Tanavassdragets nedbørfelt. Det skal ikke
settes ut fisk i Tanavassdragets nedbørfelt fra
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valuma-alueen ulkopuolelta tuotuja kaloja.

områder utenfor nedbørfeltet.

4. Eläviä kaloja tai gameettia (mätiä ja
maitia) ei saa siirtää muista vesistöistä
Tenojoen vesistön valuma-alueelle.

4. Det skal ikke flyttes levende fisk eller
gameter (melke og rogn) fra andre vassdrag
til Tanavassdragets nedbørfelt.

5. Vesiviljelyeläinten ja niiden gameettien
5. Introduksjon av akvakulturdyr og deres
siirtämisen on tapahduttava Euroopan unionin gameter skal skje i henhold til den
kalaterveysmääräyksistä seuraavien
Europeiske unions regelverk om fiskehelse.
lisävakuuksien mukaisesti.
6. Muista vesistöistä peräisin olevaa vettä ei
saa päästää eikä niistä pyydystettyjä kaloja
saa puhdistaa vesistön valuma-alueella
luonnonvesien välittömässä läheisyydessä.
Muissa vesistöissä käytettyjen
kalastusvälineiden, muiden varusteiden kuten
myös veneiden ja muiden kulkuvälineiden on
oltava kuivia tai desinfioituja ennen kuin niitä
saa käyttää valuma-alueella. Desinfioinnin ja
kuivatuksen suorittamiselle laaditaan
yhteinen ohjeistus. Osapuolet huolehtivat
siitä, että velvoitteesta tiedotetaan yleisölle.

6. Innenfor vassdragets nedbørfelt er det i
umiddelbar nærhet av naturlige vann ikke
tillatt å tømme vann eller rense fisk fra annet
vassdrag. Fiskeredskap og annet fiskeutstyr,
samt båter og andre transportmidler som har
vært benyttet i annet vassdrag skal være tørt
eller desinfisert før det kan benyttes i
nedbørfeltet. Det skal utarbeides felles
veiledning for desinfeksjon og tørking.
Partene skal sørge for informasjon til
publikum om disse reglene.

7. Osapuolten on välittömästi varoitettava
toisiaan, jos on aihetta epäillä, että valumaalueella tai sen läheisyydessä sijaitsevilla
maa- ja merialueilla esiintyy lohiloista
Gyrodactylus salarista tai muita tarttuvia
vakavia kalasairauksia tai jos tartunta on
todettu. Osapuolten toimivaltaiset
viranomaiset voivat laatia yhteisen
suunnitelman, jossa määritellään
varoitusvelvollisuutta koskevat käytännöt,
valmius mahdollisen Gyrodactylus salariksen
leviämisen varalta, kalatautien
todentamismenetelmät ja toimenpiteet
epäiltäessä kyseisiä sairauksia tai kun
esiintyminen on todettu.

7. Partene skal straks varsle hverandre ved
mistanke om eller påvisning av
lakseparasitten Gyrodactylus salaris eller
annen alvorlig smittsom fiskesykdom innen
nedbørfeltet eller i nærliggende land- og
sjøområder. Partenes ansvarlige myndigheter
kan utarbeide en felles plan som klargjør
rutiner for varslingsplikt, beredskap for en
eventuell spredning av Gyrodactylus salaris,
metoder for verifisering av fiskesykdommer
og tiltak ved mistanke eller påvisning av slike
sykdommer.
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16 Artikla

Artikkel 16

Toimet erityistilanteissa

Tiltak i særskilte situasjoner

1. Toimivaltaisten viranomaisten on erikseen
tai yhdessä käynnistettävä välttämättöminä
pidettäviä toimenpiteitä vahinkojen
ennaltaehkäisemiseksi, rajoittamiseksi tai
estämiseksi siinä tapauksessa, että
kalakantoja uhkaavat saastuminen tai muut
ympäristövaikutukset.

1. Dersom fiskebestandene er truet av
forurensning eller andre miljøpåvirkninger,
skal de ansvarlige myndigheter hver for seg
eller i samarbeid iverksette tiltak som anses
nødvendig for å forebygge, begrense eller
hindre skade.

2. Osapuolten on välittömästi rajoitettava
kalastusta tai lopetettava se kokonaan veden
virtaaman tai muiden erityisolosuhteiden,
kuten lohennousun olennaisen vähenemisen
niin vaatiessa. Kalastusta rajoitetaan tai se
lopetetaan ainoastaan siinä laajuudessa ja
sillä alueella, jolla se on välttämätöntä
kalakantojen turvaamiseksi. Paikallisia tahoja
ja oikeudenhaltijoita on kuultava asiasta siinä
määrin kuin tilanteen kiireellisyys sen sallii.

2. Partene skal med øyeblikkelig virkning
begrense eller stanse fisket når vannføringen
eller andre særlige forhold, herunder kritisk
svikt i oppgangen av laks, tilsier det. Stans
eller begrensing av fisket kan bare benyttes
som tiltak i den utstrekning og for et slikt
område som anses nødvendig for å sikre
fiskebestanden. Lokale interessegrupper og
rettighetshavere skal høres i den grad
tidsmessige hensyn tillater det.

3. Osapuolten toimivaltaiset viranomaiset
laativat yhdessä menettelytavat tämän
artiklan määräysten toimeenpanemiselle.
Toimenpiteiden välttämättömyyttä
arvioitaessa on varovaisuusperiaatteelle
annettava suuri painoarvo.

3. Praktiseringen av denne artikkelen skal
skje i henhold til prosedyrer fastlagt av
partenes ansvarlige myndigheter i fellesskap.
Ved vurderingen av nødvendigheten av tiltak
skal føre var-prinsippet tillegges stor vekt.
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6 Luku

Kapittel 6

Loppumääräykset

Avsluttende bestemmelser

17 Artikla

Artikkel 17

Yhteistyö, sopimuksen seuranta ja muutokset

Samarbeid, oppfølging av avtalen og
endringer

1. Osapuolten toimivaltaisten viranomaisten
tulee toimia yhteistyössä kaikissa Tenon
vesistön kalakantoja ja vesiympäristöä
koskevissa kysymyksissä.

1. Partenes ansvarlige myndigheter skal
samarbeide om alle spørsmål som berører
fiskebestandene og vannmiljøet i Tanavassdraget.

2. Osapuolet kokoontuvat tarpeen mukaan
seuratakseen sopimuksen soveltamista.
Tapaamiset tulee järjestää viimeistään kahden
kuukauden kuluessa toisen osapuolen
esittämästä pyynnöstä.

2. Partene skal møtes ved behov for å
evaluere anvendelsen av avtalen. Møter skal
arrangeres senest innen to måneder etter at en
av partene har bedt om dette.

3. Tätä sopimusta ja sen liitteitä voidaan
muuttaa osapuolten välisellä sopimuksella.
Muutokset tulevat voimaan 22 artiklassa
määrätyllä tavalla.

3. Denne avtale med vedlegg kan endres ved
overenskomst mellom partene. Endringer trer
i kraft som fastsatt i artikkel 22.
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18 Artikla

Artikkel 18

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tvisteløsning

1. Tämän sopimuksen tulkinnasta tai
soveltamisesta syntyvät erimielisyydet on
ratkaistava yhteisymmärryksessä
toimivaltaisten viranomaisten välisin
neuvotteluin niin nopeasti kuin mahdollista.

1. Tvister som oppstår om tolkningen eller
anvendelse av denne avtalen skal løses i
minnelighet og så snart som mulig gjennom
forhandling mellom ansvarlige myndigheter.

2. Neuvottelut tulee käynnistää viimeistään
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun
osapuoli esittää toiselle osapuolelle
neuvottelupyynnön diplomaattista tietä.

2. Forhandlingene skal innledes senest to
måneder etter at den ene parten har anmodet
om det gjennom diplomatiske kanaler.

3. Mikäli asiassa ei saada ratkaisua kolmen
kuukauden kuluessa, osoitetaan
erimielisyydet ad hoc Tenojoen vesistön
rajajokikomission ratkaistavaksi. Kumpikin
osapuoli nimeää komissioon kolme jäsentä
sekä kolme varajäsentä. Lisäksi kumpikin
osapuoli asettaa komission käytettäväksi
sihteerin ja tarvittavat asiantuntijat.
Komission on pyrittävä löytämään molempia
osapuolia tyydyttävä ratkaisu.

3. Dersom man ikke i løpet av tre måneder
kommer frem til en løsning, skal tvisten
henvises til en ad hoc grenseelvkommisjon
for Tanavassdraget. Hver part oppnevner tre
medlemmer og tre varamedlemmer til
kommisjonen. Begge partene stiller i tillegg
en sekretær og nødvendige sakkyndige til
rådighet for kommisjonen. Kommisjonen skal
søke å finne en løsning som er akseptabel for
begge parter.

4. Mikäli asiaa ei saada ratkaistua
4. Dersom saken ikke kan løses av
komissiossa viiden kuukauden kuluessa,
kommisjonen i løpet av fem måneder, skal
ratkaistaan erimielisyydet diplomaattista tietä. tvisten løses gjennom diplomatiske kanaler.
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19 Artikla

Artikkel 19

Irtisanominen

Oppsigelse

Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen
toiselle osapuolelle osoitetulla kirjallisella
ilmoituksella. Sopimuksen irtisanominen
tulee voimaan kahdentoista kuukauden
kuluttua sen kalenterivuoden lopusta, jonka
aikana irtisanomisilmoitus on vastaanotettu.

Denne avtalen kan sies opp av hver part ved
skriftlig meddelelse til den andre parten.
Oppsigelsen av avtalen trer i kraft etter tolv
måneder fra slutten av det kalenderåret
meddelelse om oppsigelse er mottatt.

20 Artikla

Artikkel 20

Rikosoikeudelliset seuraamukset

Straffereaksjoner

Rangaistuksista, takavarikoista,
menettämisseuraamuksista ja muista
rikosoikeudellisista seuraamuksista säädetään
kansallisessa lainsäädännössä.

For straff, beslag, inndragning og andre
strafferettslige følger, gjelder nasjonal
lovgivning.

21 Artikla

Artikkel 21

Nykyisen sopimuksen kumoutuminen

Opphevelse av någjeldende overenskomst

Tämän sopimuksen tullessa voimaan
lakkaavat Suomen ja Norjan välillä Tenojoen
kalastuspiirin yhteisestä kalastussäännöstä 1
päivänä maaliskuuta 1989 tehty sopimus ja
siihen liittyvä kalastussääntö olemasta
voimassa.

Ved ikrafttredelse av denne avtalen oppheves
Overenskomsten mellom Kongeriket Norge
og Republikken Finland om felles forskrifter
om fisket i Tanaelvas fiskeområde av 1. mars
1989 med tilhørende forskrifter om fisket.
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22 Artikla

Artikkel 22

Voimaantulo

Ikrafttreden

Tämä sopimus tulee voimaan toiseksi
seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä
sen jälkeen, kun sopimuspuolet ovat
ilmoittaneet toisilleen diplomaattiteitse
sopimuksen voimaantulolle valtiosäännön
mukaan asetettujen vaatimusten
täyttymisestä.

Denne avtalen trer i kraft den første dagen i
den andre måneden etter at partene har
meddelt hverandre gjennom diplomatiske
kanaler at kravene som i henhold til
statsforfatningen stilles for at avtalen kan tre i
kraft er oppfylt.

Tämän vakuudeksi ovat molemmat
valtuutetut allekirjoittaneet tämän
sopimuksen kahtena suomen- ja
norjankielisenä kappaleena molempien
kielten ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Til bekreftelse av foranstående har de
undertegnende, som er gitt behørig fullmakt
til dette, undertegnet denne avtalen i to
eksemplarer på norsk og finsk. Begge tekster
har lik gyldighet.

For Kongeriket Norges regjering:
Norjan kuningaskunnan hallituksen puolesta:

Suomen tasavallan hallituksen puolesta:
For Republikken Finlands regjering:

Liite 1.
Sopimuksen maantieteellistä
soveltamisaluetta kuvaava kartta

Vedlegg 1.
Kart over avtalens geografiske virkeområde

Liite 2.
Tenojoen vesistön kalastussääntö

Vedlegg 2.
Fiskeregler for Tanavassdraget
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LIITE 1.

VEDLEGG 1.
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