PROTOKOLL 2/2016
Tid: Fredag den 12 februari kl. 10:00 -15:25 svensk tid
Plats: Gränsälvskommissionens kansli, Storgatan 92 A, Haparanda
Närvarande: Timo Jokelainen (ordförande), Johan Antti, Paula Aikio-Tallgren, Bengt Niska,
Eugen Parviainen, Pia Hulkoff, Kari Kinnunen, Karl-Erik Nilsson, Lisa Lundstedt, Virve
Sallisalmi och Camilla Ahlstrand
Kl 13:00 Svensk tid, Juha Joona (forskare) och Kajsa Wickström (tolk)

1.

Mötets öppnande och ordning
Timo Jokelainen förklarade mötet öppet kl 10:15 (svensk tid).

2.

Mötets beslutsförhet
Mötet konstaterades vara beslutsfört.

3.

Godkännande av ärendelistan
Ärendelistan blev godkänd.

4.

Godkännande av föregående mötes protokoll
Godkänd.

5.

Verksamhetsplan 2016, Bilaga 1
Diskussion om planen, några tillägg och preciseringar gjordes.
Beslut: Kommissionens förslag till verksamhetsplan för år 2016 blev godkänd
med förändringar som fastställdes på mötet.

6.

Budgetförslag för 2017, Bilaga 2
Beslut: Kommissionens förslag till budget för år 2017 godkändes. Förslaget
behåller samma nivå som år 2016.

7.

Kommunseminarium, ny tidpunkt
Beslut: 28-29/9 2016. Kansliet fortsätter med seminarieförberedelser.

8.

Samarbetsbidrag, val. Bilaga 3
Beslut: Kommissionen valde två projekt som ska få samarbetsbidrag:
Ylitornios och Övertorneås projekt som gynnar entreprenörskap. Kommissionen
beviljar 1500 euro/ 15000 kronor för projektet.
Tornion Kalamiehet ry och Haparanda Sportfiskeklubb får sammanlagt 3500
euro/35000 kronor för att rensa bort blysänken, krokar och linor som ligger på
Matkakoskis botten. Arbetet utförs i slutet av juli. Kommissionen förutsätter att
vattenområdets ägare beviljar tillstånd till operationen.
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9.

Kommissionens studieresa.
Beslut: Kommissionen har sitt möte i augusti i Tromsö. Resans tidpunkt är
31/8-2/9/2016. Resan är avsedd för ledamöterna, ersättare och sakkunniga.
Besöksmål är Artiska rådets sekretariat, universitetets arktiska
forskningsprogram, regionförvaltning, klimatpolitiken samt arktiska naturen och
miljön.

10.

En ny broschyr om den 5-åriga kommissionen
Beslut: Kansliet förbereder en ny broschyr om kommissionen.
Språkversionerna är finska, svenska, meänkieli, nord-samiska och engelska.

11.

Begäran av råd från UNECEs implementeringsgrupp angående olika tider för
fiskestart under år 2010-2015 på havsområde som är inom
gränsälvsöverenskommelsens mandat.
Beslut: Kommissionen förbereder UNECEs råd för fiskestart som sker i olika
tider inom Torneälvs mynning på havsområdet. Kommissionens finansiärer ministeriet och departement - informeras om detta i mötet den 8 mars i
Helsingfors.

12.

Yttrandebegäran/yttranden och beslutsärenden, Bilaga 4
För kännedom.

13.

Möten och seminarier
Gångna
3/2 Sommarsik styrelsegruppsmöte, Torneå-Haparanda. Sallisalmi
4/2 Planeringsmöte för kommissionens verksamhet, Haparanda. Jokelainen, Antti
Sallisalmi och Ahlstrand deltog.
5/2 Torne Roof Plan och vattenvårdsplaneringens samordning. Vattenmyndigheterna
från Länsstyrelsen och NTM-centralen. Sallisalmi, Ahlstrand
9/2 TRIWA-Life -planeringsmöte. Länsstyrelsen i Norrbotten, NTM-centralen. SveFI
Haparanda. Sallisalmi INSTÄLLD MÖTE
Kommande:
18/2 Möte om en gemensam (Finland + Sverige) åtgärdsplan för Torneälvens
vattenvård och översvämningsskydd, Stockholm. Sallisalmi deltar
24/2 Norsk-finska gränvattenkommissionens sekretariat besöker kansliet
8/3 Möte med Miljö- och energidepartementet och Jord- och skogsbruksministeriet.
Helsingfors. Berggren, Loberg, Vasama, Kemppainen. Från kommissionen Jokelainen,
Antti, Kinnunen, Sallisalmi
16/3 Videomöte om en gemensam åtgärdsplan av vattenvård och översvämningsskydd
för Torneälven, Sallisalmi deltar
17-18/3 Anpassning till klimatförändringen inom kommunerna, Kalix. Sallisalmi deltar
17/3
18/3 Sommarsik, kick-off, Torneå. Sallisalmi och Ahlstrand
6/4 MKB-dagarna 2016, Helsingfors. Sallisalmi deltar
24-25/5 Havs- och vattenforum Göteborg, Sallisalmi
27/5 Samhällsplanerare från NordPlan-90 kurs. 20-30 deltagare på besök på kansliet
Maj-juni 2016 myndighetsmöte om vattenvårdsplaneringens samordning i Torne älv.
Deltagare Miljöministeriet, Jord- och skogsbruksministeriet, Havs- och
vattenmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen i
Norrbotten, NTM-centralen i Lappland, kommissionen/sekreterare

14.

Övriga ärenden
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Kinnunen: Avvikelse från tidigare planer: UNECEs implementeringsgrupp ska
inte hålla sitt möte i Haparanda.
Svenska fiskemyndigheterna och kommissionens representanter har ett
gemensamt möte den 2 mars förmodligen i kommissonens kansli.
Havs och vattenmyndigheten/Carlstrand träffar referensgruppens
representanter den 8 mars vilket är en dag innan Finland och Sverige
har gemensamma fiskeförhandlingar ( den 9 mars).
Bengt Niska anmälde att den 19 mars spelas hockey-match där Sveriges och
Finlands hockeylegender möter varandra. Spelet arrangeras i Torneå (Toranda)
på Torneälvens is, röda linjen målas på gränsen.
15.

Nästa sammanträde den 13 april 2016 i Haparanda

16.

Utredning om Finska statens regalerätt till lax på Torneälven. Forskare Juha
Joona, Lapplands universitet, berättar om utredningens innehåll.
Jord- och skogsbruksministeriet beställde av Juha Joona en utredning om
laxäganderätt på Torneälven. I bakrunden lurar mer än flera århundradens
gamla tvist ifall laxfisket ägs av staten eller vattenområdenas ägare. Joona
undersökte om det finns en sådan historisk akt/handling som bevisar att rätten
till laxfiske hade flyttats från vattenområdets ägare till kronan.
I diskussionen med kommissionen fick Joona frågan vad innebär den här
utredningen eller forskningsresultat i längden. Enligt Joona finns det två
alternativ: antingen vattenområdenas ägare startar rättsprocess eller
lagstiftningen förändras, med andra ord, det förutsätter ett politiskt beslut.
Joona tillade att jord- och skogsbruksministeriet inte har behov att hålla kvar
regale om det bara finns grunder att avveckla den.
I slutdiskussion konstaterades att i varje fall ska man ta hand om skyddet av
vandringsfiskar oavsett vem äger laxfisket. En praktisk fråga vore sedan hur
man tilldelar t. ex. inkomster från fiskekortsförsäljning.

17.

Mötets avslutande
Jokelainen avslutade mötet kl 15:25 svensk tid.

Timo Jokelainen
ordförande
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Lisa Lundstedt
vice-ordförande

