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PROTOKOLL 4/2021
Tid: Tisdag den 8 juni kl. 09:05-11:05 svensk tid
Plats: Teams-möte
Närvarande: Johan Antti (ordförande), Timo Jokelainen (lämnade mötet under punkt 10), Pia
Hulkoff, Bengt Niska, Elli-Maria Kultima, Brynolf Tjärner, Kalervo Aska, Matti Myllykangas,
Aino Hyöppinen, Birgitta Isaksson samt Matti Hepola (sakkunnig) och Virve Sallisalmi, Simja
Lempinen (jävade sig i punkt 6) och Camilla Ahlstrand

1. Mötets öppnande
Ordförande Johan Antti öppnade mötet kl 9:05 svensk tid.
2. Mötets beslutsförhet
Beslut: Mötet konstateras vara beslutsför
3. Godkännande av ärendelistan
Beslut: Ärendelistan godkänns
4. Godkännande av tidigare mötets protokoll
Beslut: Protokoll av 2021-04-16 godkänns
5. Nästa sammanträden
Den 20 augusti 2021
6. Kansliets personal
Lempinen jävade sig under ärendets behandling. Enligt gränsälvsöverenskommelsen
sekreteraren, biträdande sekreterare samt övrig personal ska anställas eller
arvoderas av kommissionen. Diskussion om Lempinens fortsatta anställning.
Till kommissionens nästa möte redovisas hur kansliets arbetsfördelning ser ut.
Beslut: Vatten- och miljöingenjör Simja Lempinen fortsätter i kommissionens kansli
till slutet av maj 2022.
7. Fisketillsyn säsong 2021
På kommissionens hemsidor finns under rubriken Fiske samlat information om
Torneälvens fiske under säsongen 2021. Till exempel fisketillsynsmännens namn och
kontaktuppgifter är listade på sidorna. Tillsynsmännen har rätt att landa till Sverige
och Finland oavsett Covid19-restriktioner. När det gäller landningsskyldigheten för
fisken med fasta redskap i havsområdet har undantaget löpt ut vid årsskiftet. Om
laxfiske inte är tillåtet med fasta redskap ska inte heller fisket efter andra arter vara
tillåtet. Det kan fortfarande möjligtvis komma ett nytt beslut om undantag från EUkommissionen.
Gränsälvskommissionen yttrade sig om detta i samband med yttrande om
åtgärdsprogram för havsmiljön den 12 maj 2021. Om undantag från
landningsskyldigheten tillåts med dessa redskap orsakas laxen onödig skada och
lidande.
8. Uppföljning av målsättningar i verksamhetsplanen
Studieresa till Dal-älven. Studieresa är möjlig tidigast i slutet av september -> början
på oktober beroende av dåvarande korona-restriktioner. Kansliet förbereder resan
och i mötet den 20 augusti tas beslutet om det går att förverkliga.
Kaunis Iron -exkursion. Tillståndsfrågan är aktuell under hösten vilket innebär att
gruvans personal har hög arbetsbelastning med Mark- och miljödomstolens syn av
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verksamheten osv. Kommissionen besöker gruvan vid ett lämpligare tillfälle efter
synen har gjorts.
Beslut gjordes om preliminär tidpunkt för seminariet till den 30 mars-31 mars 2022.
Mötet varar från lunch till lunch och arrangeras i Muonio Olos. Ministerierna,
departementet och Havs- och vattenmyndigheten informeras redan i sommar.
9. Kansliets kontaktuppgifter
Beslut: Kommissionens fast telefonavtal avbryts och telefonnumret 61680 avslutas.
Detta informeras till intressenterna.
Beslut: Avtal med Postnord om postbox Box 125 sägs upp och kansliet köper en
brevlåda till kanslifastigheten. Detta informeras till intressenterna.
Beslut: En finsk GSM-anslutning införskaffas till Simja Lempinen.
10. Yttrandebegäran och beslutsärenden, för kännedom, Bilaga 10
Nya aktuella yttrandebegäran är Copperstone Viscaria AB:s planer att öppna en
gammal koppargruva i Kiruna. Svarstid till och med den 7 juli.
Ylitornio kommun planerar att bygga vindkraft till Reväsvaara. Esbo-samråd gällande
delgeneralplan varar till och med den 2 augusti.
11. Möten och seminarier
Kommande
2021-08-10 Torneälvs översvämningsgrupp, NTM-centralen arrangör, Lempinen, Ahlstrand
Gångna:
2021-04-22 Finsk-svenskt översvämningsmöte, Lapplands NTM-central som arrangör, Simja
Lempinen, Camilla Ahlstrand
2021-05-05 Årsmöte med miljödepartementet och jord-och skogsbruksministeriet, Antti,
Jokelainen, Broman, Marttila, Lempinen och Ahlstrand deltog. Protokoll delas ut till
kommissionen då det har blivit godkänt.
2021-05-25 Torneälvens översvämningsgrupp, NTM-centralen som arrangör, Simja Lempinen
2021-05-26 Torne-Kalixälvars vattenförbund, årsmöte, Ahlstrand

12. Övriga ärenden
Kansliet informerar kommissionen om personalens semesterdagar via e-post.
13. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet kl 11:05.

Johan Antti
puheenjohtaja
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Timo Jokelainen
varapuheenjohtaja

