PROTOKOLL 7/12 2015
Tid: Torsdag den 3 december kl. 15:30-18:00 svensk tid
Närvarande: Britt-Marie Häggberg, Timo Jokelainen, Johan Antti, Bengt Niska, Paula AikioTallgren, Pia Hulkoff, Kalervo Aska, Birgitta Isaksson, Gunnar Björk, Kari Kinnunen samt
Virve Sallisalmi och Camilla Ahlstrand.
Sari Keskitalo via telefon punkterna 5, 7, 12,13
Besök till Haparandas och Torneås gemensamma avloppsreningsverk (BRAB) torsdag den 3
december 2015 kl 13:00- 14:40 svensk tid.
Närvarande: Häggberg, Jokelainen, Antti, Niska, Hulkoff, Björk, Kinnunen, Isaksson,
Sallisalmi, Ahlstrand samt Haparanda och Torneå kommuners miljömyndigheter Hanski,
Nyberg, Karhunen och Virtanen.
Fredag den 4 december kl 8:35-11:23 svensk tid
Närvarande: Britt-Marie Häggberg, Pekka Räinä (fr.o.m. kl 8:50 sv tid, punkt 8), Johan Antti,
Bengt Niska, Paula Aikio-Tallgren, Pia Hulkoff, Kalervo Aska, Birgitta Isaksson, Gunnar
Björk, Kari Kinnunen samt Virve Sallisalmi och Camilla Ahlstrand
Mötesplats: Hotell Olof, Hallituskatu 16, 95400 Torneå, Finland

1.

Mötets öppnande
Ordförande Häggberg förklarade mötet öppnat kl 15:30 svensk tid.

2.

Mötets beslutsförhet
Konstaterades att mötet är beslutsför, då Sari Keskitalo med i mötet på
beslutspunkterna via telefon.

3.

Godkännande av ärendelistan
Ärendelistan godkändes. Beslutades att hantera beslutspunkterna i följd.

4.

Godkännande av föregående mötes protokoll
Godkändes.

5.

Budgetuppföljning
Sallisalmi presenterade kommissionens ekonomiska situation.
Kommissionen har använt ca 92 procent av för tidpunkten budgetterat.

6.

LOVA-bidrag (Lokala Vattenvårdsprojekt) kan sökas för
övergödningsåtgärder. Sista ansökningsdag för 2016 års projekt är den 1
februari.
Kommuner, ideella sammanslutningar, samt kommunala bolag och
ekonomiska föreningar som drivs utan vinstsyfte kan söka LOVA-bidrag
hos länsstyrelsen i det län där projektet är tänkt att genomföras.
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Bidraget beviljas av länsstyrelsen i Norrbottens län för
övergödningsåtgärder i Bottenviken och i inlandsvatten. Mer information
om LOVA-bidraget finns på Länsstyrelsens hemsida. Bidraget gäller
projekt i Sverige.
7.

Tornedalens Vattenparlament, 3-4/11 2015, Torneå, Joentalo.
Utvärdering av arrangemanget.
Sallisalmi presenterade seminariedeltagarnas svar. Det var drygt 40
personer som svarade på enkäten på plats eller efter seminariet på
webben. Enligt svaren var man nöjda med helheten på seminariet. Bengt
Niska tillade att seminariet var välrepresenterat av områdets medier.
Kommissionen har nu arrangerat vattenparlament-seminariet varje höst,
men Sallisalmi föreslog att nästa två-dagars seminarium skulle
arrangeras 2017.
Beslut: Vattenparlamentet arrangeras vartannat år, nästa gång på
hösten 2017.

8.

SALCOM (Salmon committe of the Bothnian Bay) samarbete 2016.
Mötet var den 3 november 2015 i Torneå.
Kinnunen informerade om mötets väsentliga ärenden. Ansvar för
SALCOM flyttades nu från NTM-centralen till länsstyrelsen i Norrbottens
län. Myndigheterna informerade om gångna sommarens fiskesäsong,
inklusive laxdöd. Ytterligare diskuterades om Sveriges lax- och
öringsstrategi. I Finland har man bildat en följdgrupp för Finlands
laxstrategi. Till gruppen hör bl.a. kommissionens ersättare Kalervo Aska.
Kinnunen hade föreslagit en egen lax- och öringsstrategi för Torneälven.
Enligt Kinnunen behövs en gemensam strategi för att åstadkomma en
gemensam syn för myndigheterna att förvalta lax och havsöring på
Torneälven.
Sallisalmi informerade om att Havs- och vattenmyndighetens förslag för
lax- och öringsstrategi (2015-11-03,
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag-kontakt/publikationer/publikationer/2015-11-03-forvaltning-av-lax-ochoring.html ) där HaV föreslår till svenska regeringen att Sveriges och
Finlands myndigheter skulle producera en gemensam lax- och
öringsstrategi för Torneälven samt att en referensgrupp bildas som utses
vart 5 år. I förslaget har även gränsälvskommissionen har fått uppgifter
tillsammans med fiskemyndigheter.
Kommissionen kan konstatera att Sverige har lagt sitt förslag och tagit
med synpunkter från kommissionen i ärendet. Kommissionen följer hur
förslaget går vidare.

9.

Gränsälvskommissionens samarbetsbidrag
Sista ansökningsdatum 2015-12-31. Nulägesrapport, diskussion.
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Ansökningar har ännu inte skickats. Det har kommit flera förfrågningar till
kansliet och frågeformulär har öppnats på webben närmare 30 gånger.
Länken till förfrågan är öppen ytterligare 3 veckor på kommissionens
hemsida.
Beslut: Annonsen om bidraget publiceras på nytt inom områdets finska
och svenska tidningar.
10.

Kommunseminariet 2016, vecka 14. Arrangemang, teman och inbjudan
av föreläsare.
Det blev diskussion om seminarietemat. Bärande tema kan vara
”Levnadsvillkor i Tornedalen”.
Beslut: Kansliet fortsätter med förberedelser. Man ska även se över
deltagaravgiften för seminariet.

11.

Kommissionens kommunikationsplan.
Ahlstrand presenterade plan, som är kommissionens första och kan
uppdateras vid behov. Den fungerar som verktyg vid sidan om
administrativ stadga och arbetsordning.
Beslut: Kommunikationsplan godkänns med förändringar som
diskuterades på mötet.

12.

Bedömning av kommissionens verksamhet.
Sallisalmi sade att nu har vi undersökt utomståendes åsikter om
kommissionen, nästa steg är att ställa frågor till kommissionens
ledamöter. Förfrågan görs anonymt med hjälp av webropol.
Beslut: Kommissionens ledamöter bedömer kommissionens
verksamhet, anonym webenkät vid årskiftet.

13.

Förslag om exkursion i augusti 2016 till en europeisk
gränsvattenorganisation.
Kari Kinnunen presenterar.
Besök till Estland eller Lettland kan inte arrangeras p.g.a. att
gränsvattenorganisationerna inte tar emot gäster för tillfället. Estland har
bl.a. EU-ordförandeskapet nästa år.
Andra förslag presenterades: Bornholm (fiske, laxar), Litauen (gränsälv
mellan Kaliningrad och Litauen), Norges och Finlands
gränsvattenkommission, Tweed-älv (10 månaders fiskesäsong).
Britt-Marie Häggberg gjorde ett sammandrag av diskussionen och
tackade Kari för arbetet och hon sade att det framgår att kommissionens
ledamöter har intresse för att vidga sina vyer för att studera och lära sig
vad som pågår på andra ställer och vid andra gränsälvar.
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Beslut: Kommissionens exkursion planeras vidare och ärendet tas upp
på januarimötet.

14.

UNECE möte i Budapest 17-19 november, 2015. The seventh session of
the Meeting of the Parties to the UNECE Convention on the Protection and
Use of Transboundary Watercourses and International Lakes; INBO och
COP21 Paris.
Kari Kinnunen informerade om mötet. Det vanligaste problemet i
världens gränsvattendrag är översvämningar och torka, som båda
kommer att leda till utvandring och flyktingskap världen runt.
Kinnunen hade i mötet påpekat om att gränsvattensamarbete behöver
inte nödvändigtvis ske mellan staterna utan mellan regionerna och deras
invånare. Kinnunen tycker att vår kommission kan främja den
synpunkten eftersom vi har bevis på att lokalt förankrat samarbete
fungerar.
Kinnunen kan fråga å kommissionens vägnar om UNECE:s
implementeringsmöte kan arrangeras här (inom Finsk-svenska
gränsälvskommissionens område). ECE betalar för kostnaderna. Mötets
tidpunkt vore i början av maj 2016.
Kommissionen ställde sig positiv till Kinnunens förslag.

15.

Yttrandebegäran till kommissionen samt beslutsärenden, bilaga 1
För kännedom.

16.

Möten och seminarier, för kännedom
18/11 Att hantera situationer och tid, utbildningsdag med
samhällsavdelningen i Länsstyrelsen, Luleå. Sallisalmi, Ahlstrand,
Häggberg
24/11 Översvämningsriskhanteringsplan, mötet på kansliet. E. Berg
Johansson, K. Börjessön/Länsstyrelsen i Norrbotten, A.Kurkela,
N.Karjalainen NTM-centralen.

17.

Översvämningsriskhanteringsplanerna och gränsöverskridande
samarbete. Information. Emmelie Berg Johansson, Länsstyrelsen i
Norrbotten och Anna Kurkela, NTM-centralen i Lappland presenterar
planerna.
Emmelie Berg Johansson, Anna Kurkela och Niina Karjalainen
informerade om det gränsöverskridande samarbete som gjorts med
översvämningsriskhanteringsplanerna.

18.

Övriga ärenden, för kännedom
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Länsstyrelsens extramedel till Tornedalens vattenråd har beviljats för
informationsinsatser.
Torne-Muonio älvars recipientkontrollrapport 2014 (finsk rapport) färdig.
Informationsbyte mellan den finska och svenska recipientkontroll
aktiverats. Finsk och svensk sammanfattning finns i år i båda
recipientrapporterna.
Havs- och vattenmyndighetens förslag på hur förvaltning av lax och öring
bör utformas och utvecklas. Lämnades till regeringen 3 november 2015.
https://www.havochvatten.se/hav/uppdragkontakt/publikationer/publikationer/2015-11-03-forvaltning-av-lax-ochoring.html
Fisketurismen utvecklingstrategi för Torne-Muonio älvars vattendrag.
Kolari, Pello, Muonio kommuner, Lapplands förbund, ERUF (rapport på
finska).
http://www.kolari.fi/media/liitetiedostot/lohitilastot/lohistrategia/km_strateg
ia.html

19.

Nästa sammanträde
Fastställande av år 2016 mötesdatum.
Beslut: Nästa möte den 29 januari 2016 och den 12 februari 2016.
Andra mötesdatum fastställs på kommande möten.

20.

Mötets avslutande
Häggberg tackade för gångna året och avslutade mötet kl 11:23 svensk
tid.

Timo Jokelainen
Ordförande
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Johan Antti
vice-ordförande

