Svar på skriftligt spörsmål SSS 39/2019 rd

Svar på skriftligt spörsmål om lagligheten i försäljningen av fisketillstånd för Tana älv
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 39/2019 rd undertecknat av riksdagsledamot Markku Eestilä /saml:
Vilka åtgärder ämnar regeringen vidta för att utarrenderingen av kortvariga fisketillstånd
vid Tana älv ska upphöra genast, eftersom den i verkligheten resulterar i att privatpersoner
idkar olaglig försäljning av tillstånd på ett sätt som försvagar fastighetsägarnas egendomsskydd?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag och den däri ingående fiskestadgan (FördrS
42/2017) trädde i kraft den 1 maj 2017. Riksdagen godkände avtalet och lagen om sättande i kraft
av avtalet (176/2017) under grundlagsutskottets medverkan i vanlig lagstiftningsordning. Avtalet
förpliktar partsstaterna att regelbundet följa upp avtalets effekter. Riksdagen har dessutom i sin
klämresolution i svaret avseende godkännande av avtalet (RSv 16/2017 rd) ålagt jord- och skogsbruksministeriet att bedöma omfattningen och bruket av de fiskerätter som innehas av samer och
annanstans boende fastighetsägare. Bedömningen ska göras inom tre år från och med att avtalet
trädde i kraft. Tidsfristen löper ut i maj 2020.
Huruvida utarrendering av fiskerätt i enlighet med 11 § i fiskelagen (379/2015) lämpar sig på
området för Tana fiskeavtal bedöms i samband med bedömningen av effekterna av ovan nämnda
avtal. Bedömningsarbetet har redan inletts. Därutöver utreder ministeriet i samarbete med NTMcentralen i Lappland möjligheterna att utveckla näthandeln med fisketillstånd för Tana älv för den
kommande fiskesäsongen till exempel så att liksom när turistfisketillstånd reserveras skulle personuppgifterna för den som ska använda tillstånden vara kända när sådana särskilda fisketillståndskvoter reserveras, som avses i 5 §:n 4 mom. i fiskestadgan och i 12 § i ikraftträdandelagen.
Detta skulle minska den omfattande förhandsreserveringen av särskilda fisketillståndskvoter och
minska det ovan beskrivna oändamålsenliga bruket av de särskilda fisketillståndskvoterna.
Enligt avtalsbestämmelserna ansvarar de avtalsslutande staterna för att ordna försäljningen av
fisketillstånd på gränsälvsområdet. Detta innebär att det inte är tillåtet för innehavare av fiskerätt
att upplåta, sälja eller återförsälja fisketillstånd på området för Tana fiskeavtal. Av denna orsak
tillämpas 12 § i fiskelagen, där det föreskrivs om rätten för en delägare i ett samfällt vattenområde
att ge någon annan tillstånd att utnyttja fiskerätt som tillkommer delägaren, inte på Tana älv.
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Begränsningen av tillämpningen grundar sig på förarbetet till avtalet. Rätten att arrendera ut fiskerätt i enlighet med 11 § i fiskelagen tillämpas däremot på Tana älv, vilket också fastställdes i
förarbetet till avtalet (RP 239/2016 rd, s. 51). Utarrendering av fiskerätt i enlighet med 11 § i
fiskelagen utgör sådant brukande och nyttjande av egendom som omfattas av egendomsskyddet i
enlighet med 15 § i grundlagen. Därför ska eventuella begränsningar i tillämpningen av den bedömas i relation till bestämmelserna om egendomsskydd och jämlikhet i grundlagen. Om utarrenderingen av fiskerätt genomförs på rätt sätt främjar den egendomsskyddet genom att den ger
möjlighet att dra nytta av egendomen i form av arrendeinkomster.
Jord- och skogsbruksministeriet konstaterar till sist att det är medvetet om situationen som bruket
av fisketillstånd på området för Tana fiskeavtal har gett upphov till och att ministeriet samarbetar
med NTM-centralen i Lappland för att förbättra situationen inför den kommande fiskesäsongen
inom ramen för den gällande lagstiftningen. I samband med att effekterna av avtalet bedöms,
avvägs eventuella behov av att reformera lagen.
Helsingfors 22.7.2019
Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

