PROTOKOLL 5/2018
Tid: Tisdagen den 11 september kl. 13:00 - 16:00 norsk tid och onsdagen den 12 september
punkterna 11 och 12 kl 14-15 i bussen
Plats: Svanhovd, Svanvik, Norge
Närvarande: Timo Jokelainen, Lisa Lundstedt, Matti Myllykangas, Pia Hulkoff, Paula AikioTallgren, Gunnar Björk, Kari Kinnunen, Virve Sallisalmi och Camilla Ahlstrand
Gäster den 11 september: Bente Christiansen, Fylkesmannen i Finnmark/Finsk-norsk
vattendrags kommission
Besök i Skogfoss vattenkraftverk den 11 september, Pasvik Kraft, Monica Jerijærvi och Tor
Emil Beddari

1.

Mötets öppnande och ordning
Ordförande förklarade mötet öppnat kl 13:00 norsk tid.

2.

Mötets beslutsförhet
Konstaterades att mötet inte är beslutsför, eftersom en svensk ledamot saknas
men trots detta bestäms att mötet hålls.

3.

Godkännande av ärendelistan
I punkt 7 tas fram hur få igång statistikföring för de fiskar man fångar vid älven.
I punkt 14 tas fram tidtabell för personalmötet.

4.

Godkännande av föregående mötets protokoll
Protokoll av mötet den 13 juni godkänns i nästa sammanträde eftersom
kommissionen inte är beslutsför.

5.

Gränsälvskommissionens, jord- och skogsbruksministeriets, miljö-och
energidepartementets och MSB:s sammanträde i Kolari den 26-27 september.
Mötets agenda, deltagare. Diskussion och för kännedom.
Programmet och deltagarna i Äkäslompolo mötet presenterades. Deltagrna är
Kai Kaatra, Ville Keskisarja, Orian Bondestam (obekräftad), Katri Vasama,
Mattis Loberg, Anna Josefsson, Antton Keto, Barbro Näslund-Landenmark och
gränsälvskommissionen representeras av Jokelainen, Antti, Kinnunen,
Sallisalmi och Ahlstrand. LUKEs Atso Romakkaniemi presenterar telemetriforskningen. Aktuellt om Pajala gruva och Hannukainen gruvaprojekt
miljöpåverkan. Aktuellt om arbete i förebyggandet av översvämningsrisker och
vattenvård.

6.

Vattenvårdens och översvämningsriskers förvaltningsplan, dagens läge. För
kännedom.
Förslag till områden med betydande översvämningsrisker i Lappland var i
remiss i somras i Finland, kommissionen gav inget yttrande.
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Om vattenvård inom Torneälvs vattendistrikt gav kommissionen sitt yttrande
den 5 juli till NTM-central i Lappland. I Sverige blir det samråd nästa år den 1
maj medan kommundialogmötena startas den 20 september i Haparanda.
7.

Fiskesäsong 2018, vandringslaxar enligt Kattilakoski ekolod, övervakning.
Diskussion.
Ca 44000-45000 vildlaxar vandrade till Torneälven. I älven eller i havsområdet
rapporterades inga brott. Övervakningen var minimalt i Sverige efter att kvoten
hade uppfiskats. Sjuka laxar var få, å ena sidan blev även fångsterna små. Om
det gemensamma fiskekortet kommer sammanfattningen senare.
Det saknas en fungerande fångstrapportering i älvfisket. I diskussionen
poängterades övervakningens betydelse och fångstrapporteringen, som ska bli
verklighet.

8.

Hantering av avloppsvatten i Tornedalen –rapport, publiceringstid.
Rapporten ska publiceras i november. Rapporten delas till myndigheterna,
kommunledning, bibliotek. Rapporten beskriver verksamhet av sådana
reningsverk som måste ha tillstånd eller som kräver anmälan, och den skildrar
hurdana tillstånd krävs inom Torneälvens vattendistrikt samt antalet
fastigheternas enskilda avlopp. I rapport kommer upp slutsarter och görs
rekommendationer hur utveckla reningsverk .

9.

Samarbetsbidrag 2018 och 2019. Dagens läge för finansierade projekt år 2018,
planering av årets 2019 bidrag. Diskussion. Bilaga 9a, 9b, 9c
Kommissionens verksamhet har blivit mer synbar tack vare bidraget.
Biståndssumman är ganska litet. Bidraget skall delas ut även i fortsättningen
men någon form av förnyelse till bidragsföremål var alla ute efter.
Kommissionen tyckte att kansliet och ordföranden planerar till nästa möte hur
samarbetsbidraget kan utvecklas och att där diskuteras även anlitandet av
extern expert i kommissionens ärenden.

10.

Ekonomin 08/2018
I slutet av augusti har kommissionen använt 65 procent av budgeterad medel.
Diskussionen om anslaget flyttades till ett annat möte, där kommissionens
budget är i agenda.

11.

Kommissionens verksamhet, planering inför 2019. Diskussion.
Diskussion om kommissionens arbetssätt, förslag till workshops och öka
samarbete med kommunerna. Att ge ut yttranden är viktigt i kommissionens
arbete. Att köpa extern arbete, utveckla fångstrapporteringen,
intressentgruppernas deltagande kom upp i diskussionen. Kommissionen ska
börja med att uppdatera strategin.

12.

Yttrandebegäran/yttranden, beslut, pressmeddelanden. Bilaga 12
Diskussion om yttrandebegäran som kom från Jord- och skogsbruksministeriet.
Där begärs kommissionens åsikt till laxkvoten i Östersjön år 2019.
Gränsälvskommissionen poängterar försiktighetsprincipen. EU-kommissionens
förslag 104 000 laxar är oacceptabel, den är för hög. Yttrandet skrivs färdigt
enligt diskussionen den 10 september och den 11 september. Föregående
årets yttrande används som bas med punkter som är relevanta. Yttrandet skall
vara färdigt den 12 september.
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13.

Möten och seminarier. För kännedom.
På kommande:
2018-09-19 Kesäsiika-Sommarsik planeringsmöte med Pia Suonvieri, Kukkolaforsen,
Sallisalmi
2018-09-20 Haparanda, Dialogmöten i Norrbottens kommuner, vatten och vattenvård,
workshops. Vattenmyndigheten Bottenviken/länsstyrelsen Sallisalmi och Ahlstrand
2018-09-26,27 Gränsälvskommissionens, jord- och skogsbruksministeriets, miljö-och
energidepartementets och MSB:s sammanträde i Kolari. Jokelainen, Antti, Kinnunen,
Broman, Sallisalmi, Ahlstrand
2018-10-03 Utbildning ”Miljökvalitetsnormer för vatten, ekologisk status i prövning och
tillsyn”, Stockholm, Ahlstrand
Gångna:
2018-09-07,08 LIPPO-festival. Tornedalens Sommarsik-projekt arrangör, deltagarna
Aska, Sallisalmi och Ahlstrand

14.

Övriga ärenden
- Tidtabell för reform till Finlands regionförvaltning. Nya regioner börjar år 2021.
- ”Torne-Muonioälvars recipientkontroll år 2017”, rapporten färdig 08/2018. Den
här och Torne-Kalix vattenförbundets rapport skickas till Kari Kinnunen.
- En gammal kartabok i Tornedalens landskapsmuseum ska digitaliseras.
Arbetet inleds veckan 38. Diskussion om flottningföreningens kartor som kan
möjligen doneras till landskapsmuseum, ärendet förutsätter utredning om
äganderätt.

15.

Nästa sammanträde
Förslag: Den 26/10 2018 i Haparanda men tidpunkten möjligen ändras.

16.

Mötets avslutande
Mötet avslutades den 12 september kl 15:00.

Timo Jokelainen
ordförande
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Lisa Lundstedt
vice-ordförande

