PROTOKOLL 1/2022
Kommissionens sammanträde 1/2022
Tid: Fredag den 28 2022 kl. 10.15-12.30 svensk tid
Plats: Teams
Närvarande: Timo Jokelainen (ordförande), Johan Antti (lämnade mötet under punkt 10),
Bengt Niska, Pia Hulkoff, Elli-Maria Kultima, Marika Kylmämaa (lämnade mötet under punkt
7), Brynolf Tjärner, Kalervo Aska, Eugen Parviainen, Matti Myllykangas, Birgitta Isaksson
(lämnade mötet under punkt 11), Aino Hyöppinen, Andreas Broman, Matti Hepola, Simja
Lempinen och Camilla Ahlstrand
Innan mötet öppnades deltog ProSiika ry:s Markku Vaaraniemi som gäst och berättade om
Tule Mukhan projektet. Syftet är att få Torne älvs forsfiske till UNESCOs lista över
immateriella kulturarv. Ordförande takkade Markku Vaaraniemi för presentationen och bad
att denna delas till kommissionen. Vaaraniemi lämnade mötet.
1. Mötets öppnande
Ordförande Timo Jokelainen öppnade mötet kl 10.15 svensk tid.
2. Mötets beslutsförhet
Beslut: Mötet konstaterades vara beslutsfört
3. Godkännande av ärendelistan
Beslut: Ärendelistan godkändes så att under Övriga ärenden hanteras Pia Hulkoffs
ärende gällande el-ledningen som korsar Torne älv och solpaneler samt ordförande
Jokelainen berättar om beslutet från Skogs- och jordbruksministeriet att utvärdera
gränsälvsöverenskommelsen.
4. Godkännande av föregående mötets protokoll.
Beslut: Protokollet godkändes.
5. Nästa sammanträden
Beslut: 28.2.2022 kl. 10:00-12:30 (TEAMS), 6.4.2022 målsättningen att hålla vanligt
sammanträde.
6. Årsredovisning 2021 och revisionsrapporten, Bilaga 6a, 6b och 6c
Biträdande sekreterare Ahlstrand presenterade kortfattat de centrala siffrorna i
årsredovisningen som inte innehöll några överraskningar. Revisorns kommentarer gällde
verksamheten och särskilt suppleanternas deltagande i sammanträdena. Suppleanternas
deltagande i sammanträdena försvarades av flertalet bl.a. med motiveringen att en bättre
representation från en vid älvdal uppnås på så sätt. Diskussionen gällande detta
fortsattes i punkt 8.
Beslut: Årsredovisningen godkändes med e-signaturer efter mötet.
7. Verksamhetsberättelsen 2021, 7a, 7b
Verksamhetsberättelsen hade delats till kommissionen i förväg. Inga förslag till
förändringar gjordes.
Beslut: Verksamhetsberättelsen motsvarar verksamheten under 2021. Kommissionen
godkände verksamhetsberättelsen som signeras elektroniskt av ordföranden och
kommissionens tf. sekreterare.
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8. Verksamhetsplan 2022, Bilaga 8a. Bilaga 8b
Lempinen presenterade verksamhetsplanen. Kommissionens hemsidor uppdateras.
Under hösten tar nuvarande kommissionens mandatperiod slut, så det kan beräknas tid
till introducering av nya ledamöter. Det planeras att göra en sammanfattning av
vattenförvaltningen i samarbete mellan vattenmyndigheterna. En studieresa till ett annat
gränsvattenområde skulle kunna vara ett bra sätt att se hur gränsvattensamarbetet
fungerar någon annanstans. Kommissionen fortsatte diskussionen gällande
suppleanternas deltagande i sammanträdena.
Beslut: Förberedelse av verksamhetsplanen fortsätter. Godkännande av
verksamhetsplanen görs i februari-sammanträdet.
9. Gränsälvskonferens
Beslut: Planerade gränsälvskonferensen senareläggs. Tidpunkten beslutas senare
under våren då förutsättningarna för ett beslut finns.
10. För kännedom. Svar 2010-10-05 till Matti Myllykangas och Juha Niemelä från Muonio,
från Riksdagens justitieombudsman till frågan om behov av fiskekort angående håvning
och nätfiske i Torne älv. Bilaga 10a,10b, 10c, 10d.
Myllykangas presenterade frågan kortfattat. Han och Niemelä har fäst uppmärksamhet
vid att alla som fiskar i Torneälvsområdet inte behöver köpa fisketillstånd.
11. Yttrandebegäran och beslutsärenden, för kännedom, Bilaga 11
Lempinen presenterade vilka remisser som är aktuella. Birgitta Isaksson lämnade mötet.
12. Möten och seminarier
Kommande
2022.02.09 Nya hemsidor, mötet antingen ett distansmöte eller i Luleå, Lempinen, Ahlstrand

Gångna:
2022.1.20 Informationsmöte, omprövning Ekfors kraftverk, Lempinen & Ahlstrand

13. Övriga ärenden
Pia Hulkoff berättade om Aurora-kraftledningen som har väckt diskussioner i Sverige då
den påverkar landskapsbilden. Kansliet fick i uppdrag att ta reda på tidsschemat både i
Finland och Sverige. Diskussion om solpanel-ärendet flyttas till ett senare tillfälle.
Ordförande Jokelainen berättade att SJM har beslutat att tillsätta en utredare, Seppo
Rekolainen, för att utreda tillämpningen av gränsälvsöverenskommelsen. Tidsramen för
Rekolainens arbete är 2022.2.1 – 2023.1.31 och han gör en lägesrapport till årsmötet
mellan MD och SJM. SJMs beslutsbrev översätts till svenska och bägge
språkversionerna förmedlas till kommissionen.
14. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet kl 12:30 svensk tid.
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