
MH 4111/2021 

Ordningsstadga för Malla naturreservat 

Fastställd 

 

Lagakraftvunnen 

 

Areal (ha) 

3 079 

varav vattenområde (ha) 

222 

Läge 

Landskap Kommun 

Landskapet Lappland Enontekis 

Författningar om inrättande: 

Författningens namn Författningens nummer 

Lag om inrättande av vissa naturskyddsområden å staten 
tillhörig mark 

83/1938 

Förordning om nationalparker och naturparker, som inrättats 
på staten tillhöriga områden 

932/1981 

Grund för skyddet av området 

Malla naturreservat har inrättats för att i första hand skydda den för finländska förhållanden unika 
fjällnaturen och dess mångfald för vetenskaplig forskning. 

Allmänt 

Forststyrelsen har med stöd av 20 § i naturvårdslagen (1096/1996) utfärdat följande 
ordningsstadga för Malla naturreservat i Enontekis kommun.  

Bestämmelserna i denna ordningsstadga grundar sig på författningarna som räknas upp i punkten 
"naturskyddsförfattningar" och "övrig lagstiftning". I ordningsstadgan ingår även sådana 
bestämmelser som Forststyrelsen, i egenskap av markinnehavare och myndighet som förvaltar 
naturreservatet, är berättigad till och skyldig att utfärda. 

Bestämmelserna i ordningsstadgan följer de principer som presenteras i skötsel- och 
nyttjandeplanen för Malla naturreservat som Forststyrelsen godkände den 27 juni 2019 med stöd 
av 19 § i naturvårdslagen.  



Malla naturreservat inrättades den 18 februari 1938 genom lag 83/1938. Författningar och beslut 
som gäller inrättande av naturskyddsområden som inrättats innan naturvårdslagen (1096/1996) 
trädde i kraft förblir gällande. Även fridlysningsstadganden och fridlysningsbestämmelser som 
utfärdats med stöd av dem förblir gällande. Fridlysningsbestämmelserna för naturreservatet 
grundar sig således på 1923 års lag om naturskydd (71/1923) och förordningen om området 
(932/1981). 

Ordningsstadgan gäller områden som hör till naturreservatet. Dessa är statsägda mark- och 
vattenområden inom den avgränsning som anges på den bifogade kartan (kartbilaga 1). 

Genom detta beslut upphävs ordningsstadgan för Malla naturreservat som 
Skogsforskningsinstitutet utfärdade den 20 december 1993. 

Naturskyddsförfattningar 

Lagen om naturskydd (71/1923) 2 § 

Naturvårdslagen (1096/1996) 18 §, 20 §, 76 § 

Förordningen om nationalparker och naturparker, som inrättats på staten tillhöriga områden 
(932/1981) 5 § 

Övrig lagstiftning 

• Luftfartslagen (864/2014) 76 § 

• Ordningslagen (612/2003) 3 § 

• Avfallslagen (646/2011) 72 § 

• Lagen om sammankomster (530/1999) 13 § 

• Lagen om Forststyrelsen (234/2016) 5 § 

• Terrängtrafiklagen (1710/1995) 4 §, 5 § 

• Jaktlagen (615/1993) 51 §, 53 § ja 84 § 

• Lagen om fornminnen (295/1963) 1 § 

• Räddningslagen (379/2011) 6 § 

• Finlands grundlag (731/1999) 17 § 

Samernas grundlagsenliga rättigheter 

Malla naturreservat hör i sin helhet till samernas hembygdsområde. Samerna har i egenskap av 
urbefolkning rätt att upprätthålla och utveckla sitt språk, sin kultur och traditionella näringar som 
hör till samekulturen, såsom renskötsel, fiske och jakt. 

Författningsbaserade allmänna förbud 

I naturreservatet är det förbjudet att 

1) upptaga odling eller verkställa avverkning (lagen om naturskydd 71/1923 2 §) 
2) upptaga mull, torv, sand eller lera eller företaga inristning eller sprängning (lagen om 

naturskydd 71/1923 2 §) 
3) döda, fånga eller ofreda djur av vad slag det vara må (LNS 71/1923 2 §) 
4) borttaga eller skada bon, ägg, rom, växter, döda eller levande växtdelar eller mineral (lagen 

om naturskydd 71/1923 2 §) 
5) skräpa ned (Avfallslagen 72 §) 
6) bedriva verksamhet som stör andra människor (Ordningslagen 3 §) 
7) skada fornlämningar och andra arkeologiska kulturarvsobjekt (Lagen om fornminnen 1 §) 
8) hålla hundar eller andra husdjur okopplade med undantag av hundar som används vid 

renskötsel (Jaktlagen 51 § och 53 §) 



Övriga förbud och föreskrifter 

Föreskrifter som utfärdas genom ordningsstadgan 

Aktivitet Beskrivning Författningar 

Färdas Tillåtet 16.5–31.10 endast till fots längs 
markerade friluftsleder i terrängen (kartbilaga). 
Utanför lederna får man endast röra sig med 
skriftligt tillstånd av Forststyrelsen. 

Naturvårdslagen 
1096/1996 18 § 1 mom. 

Färdas Tillåtet 1.11–15.5 av egen kraft, till exempel till 
fots, på skidor eller med snöskor, i hela 
naturreservatet. 

Naturvårdslagen 
1096/1996 18 § 1 mom. 

Slå läger Tillåtet endast på det markerade området på 
gården vid Kuohkimajärvi öde- och 
reserveringsstugor. 

Naturvårdslagen 
1096/1996 18 § 1 mom. 

Cykling Förbjudet. Naturvårdslagen 
1096/1996 18 § 1 mom. 

Hundspann Förbjudet. Naturvårdslagen 
1096/1996 18 § 1 mom. 

Ridning Förbjudet. Naturvårdslagen 
1096/1996 18 § 1 mom. 

Renspann Det är tillåtet att köra renspann med 
Forststyrelsens tillstånd 1.11–15.5. 

Naturvårdslagen 
1096/1996 18 § 1 mom. 

Övriga bestämmelser som grundar sig på naturskyddsförfattningarna 

Aktivitet Beskrivning Författningar 

Fiske Förbjudet. Lagen om naturskydd 
(71/1923) 2 § 

Jakt Förbjudet. Med Forststyrelsens tillstånd är det 
tillåtet att hjälpa och att avliva ett djur som befinner 
sig i hjälplöst tillstånd samt att omhänderta vilt som 
fallit i området. 

Lagen om naturskydd 
(71/1923) 2 §  
Jaktlagen (615/1993)  
84 § 

Bär- och 
svampplockning 

Förbjudet. Lagen om naturskydd 
(71/1923) 2 § 

Sjötrafik Det är tillåtet att röra sig med motorbåt och andra 
farkoster på det område i Kilpisjärvi som hör till 
naturreservatet. 

Naturvårdslagen 
1096/1996 18 § 1 mom. 

Övrig verksamhet Avlivning och fångst av djur samt tagande av djurs 
bon, växter och levande eller döda växtdelar och 
mineralprov i ringa utsträckning är tillåtet då detta 
sker i vetenskapligt syfte eller för 
undervisningsändamål och med skriftligt tillstånd av 
Forststyrelsen. 

Förordning (932/1981)  
5 § 1 mom. 2 punkten 

Övrig verksamhet Decimering av individer av växt- eller djurart som på 
grund av för kraftig förökning eller eljest är skadlig 
är tillåten med miljöministeriets skriftliga tillstånd. 

Förordning (932/1981)  
5 § 1 mom. 4 punkten 

Övrig verksamhet Tillstånd kan även beviljas för andra åtgärder som 
är nödvändiga för en ändamålsenlig skötsel eller 
användning av naturreservatet. 

Förordning (932/1981)  
5 § 1 mom. 11 punkten 
Naturvårdslagen 
1096/1996 18 § 1 mom. 



Övriga bestämmelser 

Aktivitet Beskrivning Författningar 

Göra upp eld Tillåtet endast på anvisade eldplatser i 
terrängen. När det råder varning för skogsbrand 
är det helt förbjudet att göra upp öppen eld. 

Räddningslagen 
(379/2011) 6 § 

Renskötsel Förbjudet. Förordning (932/1981) 5 
§ 2 mom. 

Myndighetsverksamhet Fridlysningsbestämmelserna för naturreservatet 
begränsar inte de berörda myndigheterna när de 
utför övervakning, vårdåtgärder eller andra 
åtgärder i anslutning till skötseln av 
tjänsteuppdrag i parkområdet. 
Fridlysningsbestämmelserna hindrar inte 
åtgärder som genomförs av myndigheter, institut 
eller liknande i enlighet med 5 § i förordningen 
om nationalparker och naturparker (932/1981). 

Förordning (932/1981) 5 
§ 1 mom. 6, 8 och 9 
punkten 

Terrängtrafik 
sommartid 

Förbjudet. Enligt prövning kan Forststyrelsen 
bevilja tillstånd för terrängtrafik för ett ändamål 
som lämpar sig för naturreservatets verksamhet. 

Naturvårdslagen 
1096/1996 18 § 1 mom. 
Terrängtrafiklagen 
(1710/1995) 4 § och 5 § 

Terrängtrafik vintertid Förbjudet. Enligt prövning kan Forststyrelsen 
bevilja tillstånd för terrängtrafik för ett ändamål 
som lämpar sig för naturreservatets verksamhet 
och för underhåll av skidleder enligt skötsel- och 
nyttjandeplanen. 
Terrängtrafik är tillåten på Kilpisjärvi när sjön är 
istäckt. 

Naturvårdslagen 
1096/1996 18 § 1 mom. 
Terrängtrafiklagen 
(1710/1995) 4 § och 5 § 

Landa med luftfartyg Förbjudet. Enligt prövning kan Forststyrelsen 
bevilja tillstånd att landa med luftfartyg för ett 
ändamål som lämpar sig för naturreservatets 
verksamhet. 

Naturvårdslagen 
1096/1996 18 § 1 mom. 
Luftfartslagen (864/2014) 
76 § 

Evenemang Forststyrelsen kan bevilja samtycke till att 
evenemang för allmänheten ordnas i enlighet 
med begränsningarna i rätten att färdas. 

Lagen om 
sammankomster 13 § 
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