22.1.2017

PROTOKOLL 2/2019
Tid: Torsdagen den 28 februari kl. 10:07-14:55 svensk tid
Plats: Gränsälvskommissionens kansli, Storgatan 92A, Haparanda
Närvarande: Timo Jokelainen (ordförande), Lisa Lundstedt, Matti Myllykangas, Bengt Niska,
Pia Hulkoff, Kalervo Aska (jävade sig i punkt 10), punkt 10 Marika Kylmämaa med i mötet
(via telefon), Kari Kinnunen, Andreas Broman, Virve Sallisalmi och Camilla Ahlstrand

1.

Mötets öppnande
Mötets ordförande Timo Jokelainen förklarade mötet öppnat kl 10.07 svensk tid.
Timo Jokelainen är ordförande i mötet eftersom Johan Antti hade fått förhinder.

2.

Mötets beslutsförhet
Mötets beslutsförhet konstaterades. Kalervo Aska jävade sig i punkt 10, och
istället deltar Marika Kylmämaa mötet via telefon som ersättere till Aska vid
denna punkt.

3.

Godkännande av ärendelistan
Förslagen om att fiskestadgan behandlas vid Övriga ärenden, såsom EUkommissionens synpunkter angående vattenvård i EU medlemsstaterna och
fångstrapportering. Beslöts att behandla förslagen i punkt 13 Övriga ärenden.

4.

Godkännande av föregående mötets protokoll
Godkändes.

5.

Verksamhetsplan för 2019, Bilaga 5a, 5b verksamhetsplan.
Beslut: Verksamhetsplan för 2019 godkändes.

6.

Budgetförslag för 2020, Bilaga 6
Beslut: Budget för 2020 godkändes.Användning av överskottet behandlas i
nästa möte.

7.

Utnämningsprocessen av kommissionens ledamöter och ersättare fr.o.m. 201910-01.
Beslut: Kommissionens kansli skickar begäran till kommunerna i
gränsälvsöverenskommelsen tillämpningsområde. Kommissionen ber att
kommunerna föreslår ledamöter och två personliga ersättare för
mandatperioden fr.o.m. 2019-10-01.

8.

Utnämning av kommissionens ordinarie sakkunniga fr.o.m. 2019-10-01
Beslut: Kommissionens kansli skickar begäran till Miljödepartementet i Sverige
och jord- och skogsbruksministeriet i Finland att utnämna en svensk och en
finsk ordinarie sakkunnig till kommissionen fr.o.m. 2019-10-01. Båda nuvarande
sakkunniga har visat vilja för fortsatt uppdrag.

9.

Utnämning av kommissionens finsk ordförande och ersättare fr.o.m. 2020-0101
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Beslut: Kommissionens kansli skickar begäran till jord- och
skogsbruksministeriet i Finland för att utnämna kommissionens finska
ordförande och ersättare fr.o.m. 2020-01-01.
10.

Gränsälvsbidraget 2019. Bilaga 10. Sekretariatets förslag om beviljandet av
bidraget 2019.
Beslut: Beviljades 3 750 euro till att anordna ett symposium med temat
”Gränslös levande kulturarv”, syfte är att Torneälvens forsfiske kommer med i
Unescos immateriella kulturarv och dess förteckning. 2 500 euro för
översättning av fiskebibliotekets hemsida till svenska och engelska. 2 100 euro
till Flottningstävlingen i Kattilakoski den 20 juli 2019 och 1 650 euro till
utdelning av barnböcker på meänkieli (Inga Borgs Plupp-troll som heter Plyppi
på meänkieli).

11.

Yttrandebegäran till kommissionen samt beslutsärenden, för kännedom.
Bilaga 11.
Konstaterades att kommissionens yttrande till HaV är samtidigt yttrande till
finska tillståndsmyndigheter (Norra Finlands regionförvaltningsverk) i
Hannukainen gruvans vatten- och miljötillståndsansökan.

12.

Möten och seminarier, för kännedom
På kommande
2019-03-05 Havs och vattenmyndigheten och SLU och kommissionen om
fiskestadgan. Korpikylä. Hulkoff, Aska, Kinnunen, Niska, Parviainen, Sallisalmi.
-SLU och Lukes rapport är färdigt på svenska. Både svensk och finskspråkig
rapport publiceras på kommissionens hemsida . Deltagare fick råd att läsa
kommissionens yttranden och rapporten före mötet.
2019-03-01 Kesäsiika-Sommarsik Interreg-projekt. Styrningsgruppmöte,
Torneå. Sallisalmi
2019-03-01 Sälkonferens, Luleå stadshus, Johan Antti.
2019-03-18 Vattenpanel angående gruvetablering. Kolari, Kolari kommunhus,
livestream.
2019-03-20, 21 Laxförvaltning för Framtiden - Tomorrows Salmon
Management, Luleå. Björk, Sallisalmi, Aska, Isaksson.
2019-04-03 Fiskeforum, Stockholm. Sallisalmi
Gångna:
2019-02-13 Översvämningsskydd, Näränperä översvämningsvall, HaparandaTorneå. Första planeringsmöte, Torneå. Sallisalmi
2019-02-13 Vattenvård. Skype-möte med vattenmyndigheten i NTM-centralen i
Lappland och Länsstyrelsen i Norrbotten. Sallisalmi
2019-02-21 Tornedalens landskapsmuseum, kartmaterial i kansliet.
26.2.2019 Extern utvärdering. Planeringsmöte, kansliet. Hans Forström och Ida
Pelli PWC, Sallisalmi och Ahlstrand

13.

Övriga ärenden
Avtal med pwc undertecknat.
Världvattendagen den 22 mars. Sallisalmi sade att som mål är att publicera
avloppsrapporten då.
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Omvärldsbevakning som en del av kommissionens strategi behandlas i nästa
möte.
Diskussion om Torneälvens fångstrapportering. Kolari kommun skulle vara
ansvarig för att skapa rapporteringssystem. Projektet ska vara tvåspråkigt. Det
gemensamma fiskekortet och Torne-Muonioälvars förening är med i initiativet.
Avtal mellan kommissionen och Kolari kommun finns inte än.
EU-kommissionens ärende, respons om vattenvård och
översvämningsriskhantering . Finlands miljöministerium har informerat om
detta. Kontroll av recipientkontroll, nya projekt som har påverkan till
vattenstatus skall grundligt bedömmas. Översvämningsdirektiv förpliktar att
skador förebyggas. Redigering av tydligare tidtabell för åtgärder och deras
finansiering ska tydliggöras. Vattenförsörjning och översvämningsriskhantering
ska samordnas.
I mötet mellan regionala vattenmyndigheter och kommissionens sekreterare
den 13 februari diskuterades ambitionsnivån i samarbete inom Torneälven
vattenvård.
Diskussion om Torneälvens fiskestadga och yttrandebegäran. Finska
ministeriets förslag att förändra traditionellt fiske hade irriterat folk.
Harrens vårfridlysning och kommissionens förslag att förlänga fisketid under
hösten diskuterades. Torneälven är den enda älv där är totalförbud från och
med 15 september. Syftet är att skydda vildlaxen.
14.

Nästa sammanträde
Beslut: Den 10 april 2019.

15.

Mötets avslutande
Vattenvårdsdirektör Lisa Lundstedt ska avsluta sin tjänst på länsstyrelsen så
hon deltar sista gång som ledamot i mötet. Lundstedt fick blommor och en liten
minnesgåva från kommissionen. Ordförande avslutade mötet kl 14:55 svensk
tid.

Timo Jokelainen
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Johan Antti i stället för
Lisa Lundstedt

