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MILJÖTILLSTÅND TILL JOKIVUOMA TORVPRODUKTION, TORNEÅ
Finsk-svenska gränsälvskommissionen tackar Regionförvaltningsverket i Norra Finland för
begäran om yttrandet nämnt ovan, och yttrar följande.
Planerat torvproduktion skulle befinna sig i Martimoå avrinningsområde. Området är starkt
dikat, vilket har lett till försämrad vattenkvalitet och igenslamning av vattendrag samt skadliga
påverkan till fiske- och flodkräftbestånd med mera. Man har genomgått restaurerande
åtgärder i området. I förvaltningsplanen har vattenstatus bedömts som måttlig. Miljömål i
förvaltningen är att nå god vattenstatus till år 2021. Det förutsätter särdeles ansenliga
restaureringsåtgärder och förhindrande av belastning av fast ämne.
I ansökan har man inte tagit direkt ställning till det varken genomgång av projektet skulle
riskera miljömål eller inte. Enligt det som presenteras i ansökan skulle verksamheten öka
belastning till vatten, särskilt belastning av fast ämne, och därför skulle det antagligen
underminera möjligheter att nå god tillstånd enligt miljömål i förvaltningsplanen. Man har
förslagit ett område för lutande markbädd. Området är ett gammalt dikningsområde, vilket
ökar risk.
Enligt den bifogade utredningen finns det fågelarter som är bl.a. klassifierad nationellt hotade
eller nära hotade, fågelarter nämnda i EUs fågeldirektivs bilaga I (kräver skärskilda åtgärder)
samt Finlands nationella ansvarsarter. Utöver har man upptäckt bl a starkt eller akut hotade
naturtyper samt lappranunkel (Ranunculus lapponicus), som är nämnd i habitatdirektivets
bilaga IV, dvs kräver strängt skydd, och är även Finlands ansvarsart. Åtminstone delen av
naturtyper och lappranunkels förekomster skulle förstörs, fast man inte har givit en
helhetsbedömning av betydelsen av påverkan.
Mot bakgrund av ovanstående ställer finsk-svenska gränsälvskommmissionen sig kritisk till
genomförandet av projektet. I områden borde man inte tillåta verksamhet som ökar
belastning utan att det finns mycket stark motivering för detta.
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