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Avd. för fiskförvaltning

HaV regeringsuppdrag med 
anledning av gränsälvs-
överenskommelsen med 
Finland



Ny gränsälvsöverenskommelse 
med Finland beslutades 2010

• Överenskommelsen inkluderar fiskestadga för gränsälven. 

• Omfattar de delar av Torne-, Muonio- och Könkämäälven som 

utgör gräns mellan Sverige och Finland inklusive genomflutna 

sjöar och sel.

• För övriga vattendrag och sjöar inom Torne älvs vattensystem 

gäller nationella fiskebestämmelser i antingen Sverige eller 

Finland
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Finska Jord- och 

Skogsbruksministeriet

Regeringen och 

Näringsdepartementet

Fiskestadgans älv- och havsområde



Innehåll i den svensk-finska 
fiskestadgan för Torne älv

1. Syftesparagraf

2. Fiskebestämmelser

3. Hur anpassning av bestämmelser kan ske med hänsyn till 
fiskbeståndens utveckling etc

4. Ett gemensamt svenskt-finskt fiskekort för gränsälven

5. Sveriges och Finlands intäkter från fiskekortförsäljning ska 
användas till forskning och fisketillsyn
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HaVs regeringsuppdrag

1. Fiskestadgan blir svensk lagstiftning genom att regeringen 

beslutat att införa denna i 2 a kap särskilda bestämmelser för 

Torne älv i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket 

och fiskerinäringen.

2. Regeringen har beslutat att ge HaV uppdraget att årligen 

förhandla med Finland om anpassning av fiskestadgans 

bestämmelser för fisket med hänsyn till fiskbestånden etc

3. Utfallet av förhandlingarna ska redovisas till regeringen 

genom ett gemensamt protokoll med Finland. 

4. Ingå avtal med NTM-centralen om ett gemensamt fiskekort i 

gränsälven samt använda intäkter till forskning och 

fisketillsyn
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HaVs samarbeten och samråd med 
anledning av regeringsuppdraget

• Årliga avstämningar med regeringskansliet.

• Nära samarbete med länsstyrelsen och SLU Aqua

• Utvecklat samarbete med NTM-centralen och Finska Jord- och 

Skogsbruksministeriet

• Lokalt förankrad referensgrupp bildad för perioden 2018 – 2022. 

Representerar olika intressen. Under förhandlingsarbetet om avvikelser 

från fiskestadgan hörs referensgruppen.

• Möten och avstämning med FSGK

• Kontakt med intressenter och allmänhet. Skrivelser, mail och tel.samtal

• Deltagande på konferenser och möten

• Uppdrag till SLU Aqua att årligen leverera vetenskaplig rådgivning om 

Torne älvs bestånd av lax, havsöring och havsvandrande sik.
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Avvikelser i fiskestadgan under 
2019

1. Skydd av havsöring

- Generellt förbud att fånga öring i havs- och älvområdet
(med undantag för Kilpisjärvi).
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Havsöring i andra vattendrag (Bottniska viken)



Räknad havsöring Torneälven (Kattilakoski)
2010-2018



Elfisketätheter öring i Torne älv



Tecken på minskande havsdödlighet





Stickprov
(kartkod)

Biflöde/område Andel
(av all havsöring)

9 Äkäsjoki (FI) 30-40 %

5 Parkajoki (SE) 20-30 %

6 Pakajoki (FI) ca 10 %

7 Ylinen Kihlankijoki (SE) ca 10 %

12-14 ”Nedre Lainio” (SE) ca 10 %

17 Naamijoki (FI) ca 10 %



Avvikelser i fiskestadgan under 
2019

2. Fredningstid för harr (utom i Kilpisjärvi)

Harren fredad från 1 april till 30 maj

3. Fiske med fasta redskap i havsområdet

- Bestämmelser om hur redskapen ska tömmas på 
fisk

(yrkesfisket regleras i hög grad genom EU:s 
lagstiftning)
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Avvikelser i fiskestadgan 2019, 
forts.

4. Traditionellt håvfiske

- Tidigarelagd och förlängd fiskeperiod för fiske 
efter lax från 1 vecka till 3 veckor.

5. Traditionellt fiske med flytnät och kullenät

- Senarelagd och förkortad fisketid efter andra arter 
än lax och öring (start 1/8 istället för 15/7)

- Begränsning av antalet nät som samtidigt får 
användas per båtlag till 1 nät

- Bestämmelse om att högst 1 nät får förvaras 
ombord.
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Avvikelser i fiskestadgan 2019, 
forts.

6. Fiske med spinnfluga (kastspö, sänke, lina, 
fluga)

- Bestämmelse om att endast enkelkrok får 
användas med en största öppning på 12 mm

7. Fiske efter lake

- Förlängd fisketid med 3 månader
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Avvikelser i fiskestadgan 2019, 
forts.

8. Nätfiske i Könkämäälven norr om Lätäseno och 
i Kilpisjärvi

- Förlängd fisketid med 15 dagar (15/9-30/9)

- Tillåtet att fiska med mindre maskstorlek (70 mm 
istället för 80 mm)

- Fiske med nät får inte ske närmare forsområden 
än 200 m
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Avvikelser i fiskestadgan 2019, 
forts.

9. Särskilt om fisket i Kilpisjärvi

- Tillåtet att använda båt med motor vid fiske

- Tillåten nätlängd ökad från 60 m till 240 m

- Tillåten fisketid utökad med 1,5 månad under 
hösten (fiskeförbud 1 okt – 15 nov.)

- Fiske med nät förbjudet i fredningsområden nära 
bäck/älvmynningar.
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Nya frågor som kan komma att 
behandlas med Finland 2020

• Fångstbegränsning för spöfiske och håvfiske till 5 
laxar per person och år

• Fångstbegränsning vid fiske med flytnät och kullenät 
till x antal laxar per person och år

• Obligatorisk fångstrapportering för laxfiske

• Förbud att fiska med spinnfluga

• Tillåta fångst av öring i Könkämäälven norr om 
Lätäseno
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Vilka fiskebestämmelser 

vill ni ändra på? 

och varför?
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