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Finsk-svenska gränsälvskommissionens verksamhetsberättelse för 2014

1. Finsk-svenska gränsälvskommissionen

Inledning
Finsk-svenska gränsälvskommissionen är ett mellanstatligt samarbetsorgan, vars verksamhet
regleras av gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland från 17 september 2010 som
gäller som svensk och finsk lag (SSK 722/2010 och 816/2010 resp. SFS 2010:297), samt
bilagorna Administrativ stadga för finsk-svenska gränsälvskommissionen och Fiskestadgan för
Torne älvens fiskeområde.
Kommissionens geografiska område består av Torne – Muonio älvens vattenområde i Finland och
Sverige samt en del av Bottenvikens nordligaste område. Den nya kommissionen startade sin
verksamhet 1.10.2010.
Kommissionen har sex ledamöter, tre från vartdera avtalsland, och varje ledamot har 1-2
ersättare. Kommissionens ordförandeskap växlar mellan avtalsparter enligt kalenderår.
Kommissionens finska medlemmar tillsätts av Statsrådet och de svenska medlemmarna av
Regeringskansliet. Kommissionen, Jord- och skogsbruksministeriet samt Miljödepartementet
kommer preliminärt överens om utnämningsförslag av eventuella ordinarie sakkunniga.
Utnämningsbeslutet tas av någondera avtalspart enligt Jord- och Skogsbruksdepartementets eller
Miljödepartementets framställan.
Kommissionens uppgift är enligt gränsälvsöverenskommelsen att


utveckla samarbetet mellan parterna i avrinningsdistriktet;



främja samverkan mellan parternas myndigheter med avsikt att samordna de program,
planer och åtgärder vars syfte är att uppnå kvalitetsmålen för vattenmiljön och att följa
vattenstatusen;



främja samordningen av parternas myndigheters och kommuners arbete med planer för att
förebygga översvämnings- och miljöolyckor i gränsälvarna;



främja samordningen av parternas myndigheters och kommuners arbete med
naturskyddsplaner för gränsälvarna;
ansvara för att gemensam information ges och att gemensamma informationsmöten hålls
om de program och planer som anges i denna artikel; samt




antingen tillstyrka eller avstyrka förslag till program och planer för avrinningsdistriktet; samt



följa upp tillämpningen och överenskommelsen och praxis i tillståndsärenden och
uppmärksamma parterna på behov av ändringar i överenskommelsen.

Enligt kommissionens arbetsbeskrivning ansvarar kommissionen för organisation, beslut,
delegering av beslutanderätt, hantering av ärenden och verksamhetssätten i övrigt, samt över
kommissionen verksamhetsplan och budget.
Gränsälvskommissionen har under sina fyra första verksamhetsår skapat praxisen för sin
verksamhet. I fortsättningen kommer kommissionens verksamhet i större utsträckning än tidigare
fokusera på uppehåll och utveckling av gränsöverskridande samarbete samt delgivning och
nyttjande av aktuell kunskap och information på ett för bägge länder jämlikt sätt. Administrativt
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arbete och arbete som påverkar områdets olika processer är en del av kommissionens
verksamhetsområde. Parallellt med detta ökar samarbetet, sammankomsterna, evenemangen och
samarbete med projektaktörer och mångsidig informationsutbyte.

Verksamheten sker huvudsakligen på finska och svenska språk
och i hela Torne älvens avrinningsområde, på båda sidor av den
cirka 500 kilometer långa älven. Inom Torneälvens vattendistrikt
talas förutom finska och svenska även meänkieli och
nordsamiska, två av Sveriges nationella minoritetsspråk.
Gränsälvsöverenskommelsen finns tillgänglig på svenska, finska
nordsamiska samt engelska.
Gränsälvskommissionen är ett diskrimineringsfritt område.

2. Gränsälvskommissionens ledamöter och ordföranden 2014
Kommissionens ordförande under 2014 var Timo Jokelainen och viceordförande fram till 30.9.2014
Johan Antti. Svenska regeringskansliet utsåg Britt-Marie Häggberg, avdelningschef vid
länsstyrelsen, till svensk ordförande och länsrådet Johan Antti till hennes ersättare. Utnämningen
trädde i kraft 1.10.2014.

Kommissionens ordförande Timo Jokelainen (till höger), ledamot Bengt Niska och suppleant Kalervo Aska i
Ylitornio Aavasaksa ansluter sig till landskapsfrågorna.
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Timo Jokelainens utnämning fortsätter fram till 31.12.2017 liksom hans ersättare överinspektör
Pekka Räinäs utnämning. Britt-Marie Häggbergs och ersättaren Johan Anttis utnämningar gäller till
och med 31.12.2015.
Kommissionens ordförandeskap växlar årsvis mellan Sverige och Finland. Sverige har
ordförandeskapet under 2015.
Så gott som alla kommissionens finska ledamöter byttes ut i början av 2014. Finska statsrådet
utsåg följande personer till kommissionens finska ledamöter: företagare Paula Aikio-Tallgren från
Torneå fortsätter och till hennes ersättare utsågs Kalervo Aska från Pello och Eija Pasula från
Ylitornio. Den andra ordinarie ledamoten är Sari Keskitalo från Enontekiö. Hennes ersättare är
Eugen Parviainen från Ylitornio och Pekka Pelttari från Torneå. De finska ledamöternas period
började 1.1.2014 och varar fram till 30.9.2016.
Svenska ledamöter är förutom Häggberg och Antti, Bengt Niska från Pajala och hans ersättare
Birgitta Isaksson från Kiruna. Pia Hulkoff från Korpikylä, Haparanda är kommissionens ordinarie
ledamot och Hulkoffs ersättare är Gunnar Björk från Övertorneå. De svenska ledamöternas period
började tidigare än de finska ledamöternas, 1.10.2013, och fortsätter fram till 30.9.2016.
Kari Kinnunen, kommissionens ordinarie sakkunnig, utnämndes till att fortsätta med sin uppgift
under perioden 1.1.2014 - 30.9.2016 dvs. under de finska ledamöternas hela period.

3. Kommissionens möten och verksamhet
Kommissionens egna möten
Under 2014 hade gränsälvskommissionen sju sammanträden, dvs. ett möte färre än under 20112013. Under 2014 har man haft följande möten:


30.1.2014. Kommissionen godkände bokslutet och årsberättelsen för år 2013. Till årets
första möte kallades både ordinarie ledamöter och deras ersättare för att introducera de
nya ledamöterna. Mötet beslutade också att kalla både ordinarie ledamöter och ersättare till
kommissionens sommar- och julsammanträden. Till kommissionens övriga möten kallas
ordinarie ledamöter och endast vid deras förhinder ersättarna. Man beslutade att
kommunrundan i området genomförs så att grannkommunerna/städerna tvärs över älven i
de båda länderna kallas samtidigt till möten.



26.2.2014 verksamhetsplanen för 2014 och kommissionens förslag till budget för 2015
godkändes. Landskapsfrågor och kommissionens uppgifter diskuterades. Frågan om
landskapet har aktualiserats på grund av vindkraftsprojekt i älvdalen. Man beslutade att ha
ett markanvändningsseminarium med myndigheter i samband med oktober sammanträdet.
Det årliga vattenparlamentet äger rum 12.11.2014 i Torneå. Till kommissionens aprilmöte
kallades kommunledning från Haparanda och Torneå samt beslutsfattare inom miljö och
teknik.



9.4.2014 I sammanträdet deltog representanter för Torneå och Haparanda (sammanlagt 4
personer). Aktuella miljöfrågor för Torneå och Haparanda togs upp.
Kommissionen beslutade att bekanta sig med laxfisket under tillåtna fångstdagar före
midsommar vid kommissionsledamoten Gunnar Björks gård. Det konstaterades att en del
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av de förslag som kommissionens tagit upp i sina yttranden har uppmärksammats i
fiskebestämmelser för fiskeperioden 2014, men att man ännu inte kunnat enas om en
gemensam starttid för laxfiske vid älvmynningen. Olika starttider för fiske i Sverige och
Finland strider fortfarande mot gränsälvöverenskommelsens anda på avtalsparternas lika
behandling.


23.5.2014 Man konstaterade att landskapsfrågorna ingår i kommissionens mandat
(gränsälvsöverenskommelsen 1§a, 2b och d, 10d, 11§, 16§,) om projektet har
konsekvenser för Torne älvens huvudfåra och om konsekvenserna för landskapet med
sannolikhet är betydande. Fiskerättigheter i Torneälvsområdet diskuterades bl.a. utifrån
riksdagsmannen Simo Rundgrens riksdagsfråga till minister samt det svar som jord- och
skogsbruksministeriet gav. Kommissionsledamotens ersättare Kalervo Aska gav historisk
bakgrundsinformation om internationell havslag och Östersjölaxens fiskekvot. I Finland är
det endast i Torne älv som laxen tillhör staten och inte vattenområdets ägare.



25.-26.8.2014 mötesplatsen var Helenan Kievari i Ylitornio. Fiskekontrollanten Pekka
Pyykönen berättade om sina erfarenheter som kontrollant under den gångna fiskeperioden.
Den rekorderliga laxsommaren och laxdöden längs älven i mitten av sommaren var några
av diskussionsämnena. Ett konstaterande var att kontroll av fiske längs Europas och
Östersjöns största vildlaxproducerande 500 kilometer långa älv är alldeles otillräcklig.
Kalervo Aska presenterade FN:s havsrättskonvention. Efter mötet gjordes ett besök på
älvdalens traditionella kulturmål Luppioberget som fått en nystart och en helt ny restaurang.

Kommissionen besökte Luppioberget vid sitt möte i augusti 2014

Tisdagen 26.8.2014 hade kommissionen ett eftermiddagsseminarium med
kommunledningen och tjänstemän från Ylitornio, Övertorneå och Pelllo kommuner samt
myndigheter som hanterar miljöfrågor för Ylitornio och Pello kommuner från Rovaniemi.
Temat för seminariet var aktuella vatten- och miljöfrågor
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Seminariet med kommunrepresentanter från Ylitornio, Övertorneå och Pello kommun samt
miljöskyddsmyndigheten för Pello och Ylitornio från Rovaniemi den 26 augusti 2014.


9.10.2014 Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda. Kommissionens nya svenska
ordförande, avdelningschef vid Länsstyrelsen i Norrbottens län Britt-Marie Häggberg
hälsades välkommen. Det konstaterades att det finns ett behov av att fondera eventuellt
överskott från kommissionens pågående verksamhetsår för att kunna ta fram bl.a.
regionala utredningar och delta i projekt. Man beslutade att göra en förstudie över den
aktuella vattenförsörjningssituationen (hantering av avloppsvatten) i Torne älvs område på
svenska och finska sidan. Laxsommaren diskuterades. Enligt RKTL passerade mer än
100 600 laxar ekolodet i Kattilakoski. Man konstaterade att samrådstiden för Torne älvens
vattenvård för planeringsperioden 2016-2012 samt hanteringsplan för översvämningsrisker
har inletts på finska sidan 1.10. och fortsätter fram till slutet av mars.
På eftermiddagen hölls ett markanvändningsseminarium, där Lapplands förbund,
Länsstyrelsen, Haparanda kommun och Torne stad deltog. Temat var planläggning på olika
nivåer och i praktiken samt strandskydd och strandnära byggande.

Ordförande Timo Jokelainen öppnar eftermiddagsseminariet om markanvändning och planering
den 9 oktober 2014 i Haparanda. Representanter från Torneå och Haparanda städer, NTMcentralen, Lapplands förbund och Länsstyrelsen i Norrbotten medverkar och deltar.
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2.-3.12.2014 kommissionen hade sitt möte vid svenska sidan av Kukkolaforsen. Mötet var
riktat till både ordinarie ledamöter och deras ersättare. Kommissionen godkände yttrandet
om programmet för Miljökonsekvensbeskrivning av den planerade vindkraftparken i
Reväsvaara i Ylitornio. Kommissionen godkände kommissionens egna strategidokument.
Eira Luokkanen från Lapplands ELY-central och Camilla Öhman från länsstyrelsen i
Norrbottens län/vattenmyndigheten var med under 2.12 för att presentera den
gemensamma svensk-finska vattenvårdsplanen för Torne älvens vattenområde (Roof Plan)
som är under beredning. Planen kommer för sin del att förverkliga den harmonisering och
den informationsuppgift av program som gränsälvsöverenskommelsen förutsätter.

Torneälvens gemensamma ”Roof Plan” och dess innehåll presenteras för kommissionen i december
i Kukkolaforsen, Haparanda.


Under onsdagen gästades kommissionens möte av Pertti Itkonen från Metsähallitus och
Markku Vaaraniemi från Prosiika föreningen för att betätta om projekt som ansöker
finansiering och kommer att påbörjas. Itkonen presenterade projektet LIFE IP, vars
åtgärder omfattar Torne älvens biflöden Naamijoki och Äkäsjoki. Målet för projektet som
Vaaraniemi presenterade är att sommarsiken återvänder till Torne älven. Projektets mål är
också att samla in kunskaper och traditioner kring fiskekultur och att locka ungdomar att
delta i fiske.

4. Kommissionens kansli
Finska-svenska kommissionens kansli ligger i Haparanda i Sverige. Kansliet har sedan början av
2012 verkat på adressen Storgatan 92 A.
Kommissionen har två medarbetare på heltid: kommissionens sekreterare, miljöingenjör Virve
Sallisalmi och biträdande sekreterare FM Camilla Ahlstrand. Löneadministration och
bokföringstjänster köps utifrån från och med februari 2012. För närvarande anlitas PWC med
kontor i Haparanda.
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Vid kontakter med gränsälvskommissionen kan antingen finska eller svenska användas.
Kommissionens handlingar, protokoll, yttranden, beslut, meddelanden och Internet-sidor upprättas
på båda språken. För det mesta har handlingarna översatts av kansliets egen personal. Externa
tolkar har anlitats vid större seminarier och externa översättare för brådskande översättningar.
Kommissionens presentationsbrochyr finns tillgänglig även på nordsamiska och meänkieli
Kommissionens sekreterare ansvarar för kansliets verksamhet och kansliets personal- och
arbetsmiljöfrågor samt planering och uppföljning av kommissionens verksamhet,
verksamhetsberättelse och budget samt för verksamhetens vidareutveckling. Sekreteraren
fungerar som föredragande när det gäller kommissionens ställningstaganden, yttranden och
eventuella överklaganden. Sekreteraren ansvarar för att kansliets verksamhet överensstämmer
med kommissionens uppgifter och mål som fastställts i gränsälvsöverenskommelsen och att
verksamheten följer gällande lagar. Sekreteraren har helhetsansvaret för kansliets kommunikation.

Kommissionens sekreterare Virve Sallisalmi vid rensning av sik i september 2014.
Biträdande sekreteraren arbetar på uppdrag av kommissionens ordförande och sekreterare och
ansvarar för sin del att hennes verksamhet överensstämmer med kommissionens arbetsordning
och att verksamheten följer gränsälvsöverenskommelsen, gällande lagar och är i enlighet med
kommissionens arbetssätt. Biträdande sekreteraren ansvarar i samarbete med sekreteraren för
mediekontakter och medieaktiviteter. I hennes uppgifter ingår att informera om aktuella frågor till
allmänheten, kontaktgrupper och media samt att följa upp och informera om det som har att göra
med kommissionens verksamhetsmiljö, samt upprätthålla och uppdatera kommissionens Internetsidor på olika språk. Till biträdande sekreterarens uppgifter ingår även att upprätthålla och
uppdatera Internet-sidor. Biträdande sekreteraren ansvarar för kommissionens diarieföring och
betalningar samt gör mötesarrangemang tillsammans med sekreteraren.
Kommissionens ordinarie sakkunnig är vid behov tillgänglig i olika frågor som krävt expertis. År
2014 var Kari Kinnunen kommissionens ordinarie sakkunnig. Kinnunen deltog aktivt i
kommissionens möten, hjälpte sekreteran i framtagandet av presentationsmaterial, arbetade med
praktiska uppgifter i samband med lax- och vattenseminariet i Torneå samt berättade om
kommissionens uppgifter till en forskargrupp som i somras besökte Kukkolaforsen. Dessutom är
Kinnunen gränsälvskommissionens representant i den regionala SALCOM-gruppen.
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I november 2014 genomfördes medarbetarsamtalen mellan kommissionens kanslipersonal och
kommissionens ordförande.
Kommissionens diarieföring sker genom programmet Agrandon ACTA. Diarieföring har även skett i
tabellform (exel). ACTA togs i bruk år 2013 och den kompletterades retroaktivt från och med år
2011. Under verksamhetsberättelseåret har ärenden diarieförts i ACTA-diariet farm till november
2013. Det finns ännu en del kvar att spara, och därför används Excel-fil ännu vid sidan om.

Utveckling av samarbete
Enligt Gränsälvsöverenskommelsens uppgiftsbeskrivning har kommissionen främjat samarbete
mellan avtalsparter inom avrinningsområdet. Samarbetsformerna har bestått av möten (både i
egen regi och deltagande i möten arrangerade av andra aktörer), seminarier, förhandlingar och
diskussioner samt skapande av samarbetsnätverk. Man har också uppmuntrar aktörer till
samarbete och gränsöverskridande verksamhet.
I anslutning till vattenvårdsadministration ansvarar kommissionen i Norrbotten även för
Tornedalens Vattenparlament, som är en av de regionala (angående avrinningsområdet)
vattendistrikt, som ingår i det större svenska området Bottenvikens vattendistrikt. Arbetsutskottet
för Tornedalens vattenparlament hade under 2014 sammanlagt 7 telefonmöten: 19.2.2014,
4.4.2014, 9.5.2014, 25.6.2014, 21.8.2014, 24.9.2014 och 27.11.2014.
Kommissionen arrangerar årligen ett seminarium där målgruppen är medlemmar i
vattenparlamentets nätverk och den stora allmänheten. År 2014 arrangerades seminariet 11.-12.
november i Torneå under namnet Lax- och Vattenparlament och temat var bl.a. laxbestånden och
deras hälsotillstånd samt olika förvaltningsformer för laxfiske, gruvverksamhetens påverkan för
vatten samt samråd kring vattenvård. Arrangörer för seminariet var SALCOM-gruppen (Bothnian
Bay Salmon Committee) och finansiärer Finsk-svenska gränsälvskommissionen samt Lapplands
förbund, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Lapplands NTM-central, Kommunförbundet Norrbotten
och Tornedalsrådet. Föreläsarna representerade Lapplands NTM-central, Länsstyrelsen i
Norrbottens län, Vilt- och fiskeriforskningen, SLU, Evira, Jord- och skogsbruksministeriet i Finland
och Torne-Muonio älvars förening. ’

Kommissionens ledamot Bengt Niska förankrar Lax- och Vattenparlamentet till Tornedalen i seminariets
första stunder.
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Seminariet hade 120 deltagare från Sverige och Finland inklusive föreläsarna. Till seminariets
kostnader bidrog förutom gränsälvskommissionen Lapplands förbund, Länsstyrelsen i Norrbottens
län, Lapplands ELY-central, Torneldalsrådet och Kommunförbundet Norrbotten.
Tilläggsprogrammet bestod av filmen DamNation som berättar om restaurering av älvar i
Nordamerika samt en gemensam middag
År 2011 arrangerades vattenparlamentseminariet i Pajala, år 2102 i Ylläs och år 2013 i Haparanda.
Seminarierna har alltid simultantolkats till finska och svenska.

Vattenförvaltning i fokus, Ingemar Perä Länsstyrelsen i Norrbotten/Vattenmyndigheten uppmanar att
påverka i samråd år 2015 för bra vattenkvalitet i avrinningsdistriktet.

Möten och samarbetsprojekt som kommissionen arrangerat eller medverkat i under
2014
Kommissionen arrangerade eller medverkade i följande möten under 2014:








20.1.2014 Jord- och skogsbruksministeriet och kommissionen, vid ministeriet i Helsingfors.
Kinnunen och Sallisalmi deltog.
21.1.2014 kommissionens planeringsmöte i kansliet. Medverkande Jokelainen, Antti,
Sallisalmi och Ahlstrand.
23.1.2014 Bothnian Bay Salmon Committee, i kansliet i Haparanda, Kinnunen och
Ahlstrand deltog.
19.2.2014 Arbetsutskottet för Tornedalens vattenparlament, telefonmöte, Sallisalmi och
Ahlstrand deltog.
24.2.2014 möte på kansliet kring Poukama-projektets (Iso Siika) erfarenheter med Elina
Vehkala, chef för Maaseudun sivistysliitto Norra Finland och projektarbetare Anne-Maaria
Saransalmi, Sallisalmi och Ahlstrand deltog
25.2.2014 Havs och vattenmyndigheten och kommissionen, möte om förhandlingar kring
fiskeregler på kansliet, kvällssammankomst, Johan Antti, Kinnunen, Sallisalmi och
Ahlstrand deltog
18.3.2014 MD, MMM och kommissionen har ett gemensamt möte i Stockholm.
Jokelainen, Antti, Sallisalmi och Kinnunen deltog.
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4.4.2014 Tornedalens Vattenparlament, arbetsutskott, telefonmöte, Ahlstrand och Sallisalmi
deltog
28.4.2014 Salmon Committee of the Bothnian Bay, på kansliet, Kinnunen och Sallisalmi
deltog
9.5.2014 Vattenparlamentets arbetsutskott, telefonmöte, Ahlstrand och Sallisalmi
16.5.2014 SALCOM –möte, kommissionens kansli, Sallisalmi och Ahlstrand deltog
21.5.2014 sammanträde om möjligheten att nyttja gamla flottningskartor, författaren Mika
Kulju i kansliet, Sallisalmi och Ahlstrand
26.5.2014 Framtagande och samrådsförfarande av ett gemensamt dokument för
Torneälvens vattenvård, planeringsmöte på kansliet, länsstyrelsen och Lapplands ELYcentral medverkade, Sallisalmi och Ahlstrand deltog.
5.6.2014 Heikki Lind och Jaakko Haapala (utredare) från lantmäteriverket deltog vid ett
möte på kansliet, utredning av fiskerättigheter, MMM finansierar, Sallisalmi, Ahlstrand, Aska
deltog
17.-18.6.2014 Laxfiske i Risudden, Gunnar Björk arrangerade, kommissionen bidrog och
även tjänstemän från Havs och vattenmyndigheten var med. Frågor kring laxfiske
diskuterades och man fick se hur man fiskar med kullenät i Torne. Aska, Kinnunen,
Sallisalmi och Ahlstrand deltog.

Granskning av flytnätfiske i Vitsaniemi före midsommar, svenska sidan börjar sin fisketur kl 18:00
efter ett fiskedygn för finska fiskare. Monica Blidner, Håkan Carlstrand och Jens Persson (HaV) samt
suppleant Gunnar Björk och ledamot Pia Hulkoff (Fi-sve gränsälvskommissionen).






25.6.2014 Tornedalens vattenparlament, arbetsutskottets telefonmöte, Ahlstrand och
Sallisalmi deltog.
26.6.2014 Juha Kekäläinen, miljöchef för Outokumpu stålverk besökte kansliet för att få
information om kommissionens verksamhet, Sallisalmi och Ahlstrand.
27.6.2014 Pekka Pyykönen berättade om planen för fiskekontroll för säsongen, som han
tagit fram tillsammans med den svenska kontrollanten Jesper Larsson. Larson kunde inte
närvara.
2.7.2014 aktuella fiskefrågor med Atso Romakkaniemi från RKTL, Pekka Pyykönen var
också med. Kinnunen, Sallisalmi och Ahlstrand från kansliet.
8.8.2014 Peter Hagström från Tornedalsrådet besökte kansliet för att diskutera samarbetet
kring höstens vattenparlament.
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12.8.2014 Hantering av översvämningsrisker, planeringsmöte för svenska sidans rapport
på kansliet i Haparanda. Niina Karjalainen från Lapplands ELY-central och Emmelie Berg
Johansson från länsstyrelsen i Norrbottens län var med samt Ahlstrand från kansliet.
21.8.2014 Tornedalens vattenparlament, arbetsutskottets telefonmöte, Ahlstrand och
Sallisalmi deltog.
2.9.2014 Besök i Äkäsjokisuu i Kolari, Kengisfors och Vasikkavuoma och Muonioälven vid
Kaunisvaara gruva i Pajala med fiskeövervakare Pekka Pyykönen. Ahlstrand och Sallisalmi
deltog.

Vatten från Tapuligruvas klarningsbassäng i Pajala leds till Muonio älv, besöket vid älven
i början av september 2014.






24.9.2014 Tornedalens vattenparlament, arbetsutskottets telefonmöte, Ahlstrand och
Sallisalmi deltog.
7.10.2014 SALCOM-möte på kansliet, Sallisalmi, Kinnunen och Ahlstrand deltog
14.10.2014 kommissionens verksamhet presenterades för Svefi:s vuxenstuderande,
Ahlstrand ansvarade för presentationen som samlade cirka 12 personer på Svefi.
27.10.2014 Framtagande och samråd för gemensamt dokument för Torneälvsområdets
vattenvård, mötesplats kansliet, länsstyrelsen tog fram planen, även Lapplands ELY-central
var med, Sallisalmi och Ahlstrand deltog.
27.11.2014 Tornedalens vattenparlament, arbetsutskottets telefonmöte, Ahlstrand och
Sallisalmi deltog.

Förhandlingar, samarbete, arrangemang
Kommissionen har representerats i följande sammanhang under 2014:




22.-23.1.2014 Seminariet Vattenvård i skogar, Svenska skogsstyrelsen och
vattenmyndigheter från Umeå, Sallisalmi deltog 23.1.2014.
22.-23.1.2014 Torne älven till ett internationellt vattenvårdsområde, länsstyrelsen i
Norrbottens läns och ELY-centralens arrangemang på Svefi i Haparanda. Ahlstrand och
Sallisalmi deltog 22.1.2014
27.1.2014 Möte om fiskestadgan med Lapplands ELY-central och MMM
(videoförhandlingar) i Rovaniemi, Jokelainen, Sallisalmi och Kinnunen deltog.
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Finsk-svenska gränsälvskommissionens verksamhetsberättelse för 2014


14.2.2014 Öppet möte för allmänheten om laxen i Bottenviken, dioxiner och miljögifter i
Luleå. Miljöpartiet med europarlamentariker Isabella Löven, Lantbruksuniversitets forskare.
Sallisalmi deltog.

Paneldiskussion om Bottenvikens lax och miljögifter intresserade Luleå den 14 februari.







11.3.2014 Algblomning, slemalg, marinekologi, Karin Johansson, forskare från SLU
föreläste vid länsstyrelsen i Norrbottens län i Luleå, Ahlstrand deltog.
19.3.2014 Miljökonsekvensbeskrivning, YVA föreningens 20 –års jubileumsseminarium i
Helsingfors, Sallisalmi deltog.
20.3.2014 Tornedalsrådets styrelsemöte (kommundirektörer/-råd från Tornedalen) möte i
Torneå, Sallisalmi presenterade kommissionens verksamhet och uppgifter.
26.3.2014 Torne älven till ett internationellt vattenvårdsområde –motion, länsstyrelsen och
Lapplands ELY-central, videoförhandling, Sallisalmi och Ahlstrand deltog i videomötet i
Luleå.
27.3.2014 Gemensamt möte för kontaktpersoner i Bottenvikens vattenråd i Skellefteå,
länsstyrelsen arrangerade, Sallisalmi och Ahlstrand deltog.
3.4.2014 Torneälvens översvämningsgrupp, möte i Ylitornio, Ahlstrand och Sallisalmi deltog

Vårens översvämning 2014 vid älvkanten i Torneå.
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 24.-27.4.2014 Barents Press International, årsmöte och seminarium i Kirkenäs i Norge,
Ahlstrand deltog
 6.-7.5.2014 Vårseminarium för Bottenvikens vattenråd i Lycksele, Sallisalmi och Ahlstrand
deltog
 13.-14.5.2014 Triwa III –projektets slutseminarium i Övertorneå; Sallisalmi, Ahlstrand, Björk
från kommissionen deltog.
 20.5.2014 Lokal nytta av vindkraft, vindkraftsseminarium i Övertorneå, arrangör Piteå
kommun, Sallisalmi deltog

Vindkraftsetablering i Maevaara, Övertorneå på gång av bolaget OX2.



31.7.2014 METLA från Uleåborg arrangerade konferens och utflykt till Lappland, Kinnunen
presenterade kommissionens verksamhet i bussen från Torneå till Kukkola samt vid
Kukkolaforsen.
23.-24.8.2014 Norrbottens Naturskyddsförening arrangerade en exkursion i Norrbotten,
stängda gruvor, nedlagda och övergivna samhällen, skogsbruk och skogsarter,
naturskydd, riksdagsvalens teman och panel för kandidater. Sallisalmi deltog och
berättade även om kommissionens verksamhet.

Okontrollerad avrinning av skogens vatten pga skogsmaskinernas körskador vid exkursion.
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29.8.2014 Outokumpu Tornio Works miljöavdelning inbjöd kansliets personal (Sallisalmi
och Ahlstrand) till stålverket i Röyttä för att informera om företagets miljö- och vattenfrågor.

Besök hos Outokumpu stålverket i Torneå, vatten- och miljöfrågor i industriområdet.


17.-20.9.2014 konferens om östlig fisketradition i Sevettijärvi i Finland, Sallisalmi deltog.

Att demonstrera notfiske efter sik i Sevettijärvi lyckades. Deltagare från Finland, Ryssland, Sverige
och USA vid traditionellt viske med skoltsamer.



19.9.2014 Torne älvens översvämningsgrupps möte i Torneå, förslaget till åtgärdsprogram
för hantering av översvämningsrisker i Torne älv godkändes, Ahlstrand deltog.
2.10.2014 naturresursdagar i Rovaniemi, Lapplands ELY-central arrangerade, Sallisalmi
deltog.
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16.10.2014 Miljöfrågor för Northlands gruva i Pajala, exkursion till gruvan i Kaunisvaara.
Lapplands ELY och länsstyrelsen, Sallisalmi deltog.

Besök till sandmagasinet i Kaunisvaara gruva i oktober 2014 med representanter från Northland
Resources, Pajala kommun, Länsstyrelsen i Norrbotten, NTM-centralen i Lapland och
gränsälvskommissionen.






21.10.2014 miljölagstiftning i Sverige, utbildningsdag i Stockholm, Ahlstrand deltog.
21.10.2014 Gruvornas miljöskyddsdagar i PSAVI i Uleåborg, Sallisalmi deltog under 1.
dagen.
22.10.2014 Möte för Bottenvikens vattenråds kontaktpersoner i Piteå, Sallisalmi och
Ahlstrand deltog.
22.10.2014 Vi värnar om våra vattendrag – kvällsföreläsning i Piteå, Gunnar Westrin
föreläste, länsstyrelsen i Västerbottens län arrangerade, Sallisalmi deltog
17.-19.11.2014 Interreg Nord 2014-2020 Kick-off seminarium i Tromsö, Sallisalmi deltog.

Den nya EU Interreg-programperiod presenterades I Tromsö för alla intressenter i Nord-Kalotten.
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Kommissionens och departementens gemensamma möten under 2014


Mötet vid jord- och skogsbruksministeriet 20.1.2014 om frågor kring fiske. Ministeriet
representerades av Kai Kaatra, Minna Hanski och Pekka Kemppainen och kommissionen
av Sallisalmi och Kinnunen.



Möte i Stockholm 18.3.2014. Timo Jokelainen, Virve Sallisalmi, Johan Antti och Kari
Kinnunen från gränsälvskommissionen, Kai Kaatra, Minna Hanski och Pekka Kemppainen
från jord- och skogsbruksministeriet samt Stefan Berggren och Mattis Loberg från
Miljödepartementet som fungerade som värdar vid mötet.
Övriga kontakter med de finansierande departementen har skett via telefon och e-post.

Yttranden och information om beslut
Yttranden har getts i de viktigaste ärenden eller i principiella frågor enligt kommissionens mandat.
Jord- och skogsbruksministeriet har begärt ett yttrande angående förhandlingar kring fiskestadga.
Motsvarande yttrandebegäran i fiskefrågor har inte ännu kommit från Sverige.
Kommissionens yttranden har skrivits på finska och svenska och de har publicerats på
kommissionens Interner-sidor samt skickats via e-post till områdets media för kännedom.
En förteckning över yttrandebegäran under 2014 finns i bilaga 1. Under 2014 har kommissionen
gett 12 yttranden som har handlat om Torneälvens fiskestadga, havsvård, hantering av
översvämningsrisker, Finlands nya fiskelag, MKB-förfaranden kring vindkraftparker, Östersjöns
laxkvot, torvproduktion samt miljötillstånd.

Kommissionens yttranden under 2014
Yttrande om MKB-programmet för Reväsvaara vindpark i Ylitornio 4.12.2014
Yttrande om framtagande av program för hantering av översvämningsrisker i Haparanda 15.10.2014
Yttrande om föreslagen laxkvot för Östersjön under 2015 18.9.2014
Yttrande om miljötillstånd för Haparanda avloppsreningsverk 4.7.2014
Yttrande om Neova AB:s planer för torvtäktsområde i Isovuoma 27.6.2014
Yttrande om miljötillståndsansökan för Northlands gruva i Kaunisvaara 25.6.2014
Yttrande om miljötillstånd för torvtäkt i Leväjänkkä 13.6.2014
Yttrande om förslag till uppföljningsplan för Finlands havsvårdsplan 23.5.2014
17
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Yttrande om Finlands nationella laxstrategi för MMM 28.2.2014
Yttrande till Tukes angående gruvdistriktet Hannukainen och Rautuvaara 7.2.2014
Yttrande angående förhandlingar om Torneälvens fiskestadga 5.2.2014
Yttrande om regeringens utkast till förslag för Finlands nya fiskelag 3.2.2014
Kommissionen till sociala medier
Kommissionen informerar om sin verksamhet på sina Internet-sidor. Därtill används e-post för
kommunikation samt tidningsannonser när det gäller kommande arrangemang. Kommissionens
hemsidor uppdateras regelbundet av kansliet. På kommissionens hemsidor publiceras aktuell
information från olika sektorer (arrangemang, vattenvård, översvämningsfrågor, fiske,
kommissionens yttranden, naturvård osv.). Hemsidan har både finsk och svensk adress:
www.fsgk.se och www.srrjk.se. Adresserna www.rajajokikomissio.fi och
www.gransalvskommissionen.se leder också till kommissionens sidor.
Kommissionen skaffade ett Twitterkonto den 15 oktober 2014. @Tornionjoki leder till
kommissionens konto. Tweetar skrivs på svenska och finska. Det är inte möjligt att skriva alla
tweet som gäller samma fråga på båda språken, till exempel när man länkar från någon annan
aktörs material, som har skrivits på endast ett språk. Kommissionens egna tweetar skrivs på båda
språken. Kommissionens tweetar kan även läsas på hemsidan utan att man behöver logga in på
ett Twitter-konto.
Dagordningar och kallelser till kommissionens möten skickas på förhand till områdets media via epost. Även kommissionens yttranden skickas på samma sätt till media. Seminarieföreläsningar har
på efterhand publicerats på kommissionens Internet-sidor. Föreläsningarna från Lax- och
vattenparlamentet 2014 publicerades även på hemsidorna av Lapplands förbund.
Kommissionens yttranden publiceras på kommissionens hemsidor under rubriken ”Yttranden” på
svenska och under ”Lausunnot” på finska. När de är färska publiceras de även under Aktuellt på
kommissionens hemsidor. Yttranden har alltid skickats förutom till den aktuella myndigheten även
som kopia till områdets media.

Tidningarna tog upp bl.a. laxen, fiskefrågor och vattenstatus år 2014.
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Av komissionens yttranden blev nyheter bl a följande ämnesområden: Förhandlingar om
fiskestadgan på Torneälven, Finlands nya fiskelag samt förberedelser för Finlands laxstrategi.
Även Kaunisvaara gruvans ansökan om miljötillstånd och Ylitornio Reväsvaara vindkraftspark togs
fram på media. Medier som följer gränsälvskommissionen regelbundet är: Norrländska
Socialdemokraten (NSD), Norrbottens Kuriren, Haparandabladet, Sveriges radio (Haparanda och
Pajala), webbtidningen tornedal.se, Pohjolan Sanomat, Meän Tornionlaakso, Lounais-Lappi,
Luoteis-Lappi, Kemi-Tornio- gratistidning, YLE Perämeri och YLE Lappi.
Under året som verksamhetsberättelsen avser informerade kommissionen om följande ärenden:
Utnämnandet av kommissionens finska ledamöter, SALCOM-samarbetet, det stora antalet
vandringslaxar (tillsammans med RKTL), Häggbergs utnämning till svensk ordförande, lax- och
vattenparlament (seminariet) och kommissionens strategi.
Sommaren 2014 informerade kommissionen i samarbete med RKTL om laxdöden i Torneälv,
genomförda undersökningar och eventuella orsak till fiskeansvariga vid länsstyrelsen i Norrbottens
län. Lax- och vattenparlamentet bevakades av alla områdets massmedier (10 nyhetsartiklar eller
sändningar).
Kommissionen begärde rättelse (24.2.2014) av tidningen NSD angående ett fel i en nyhet som
utgick från två yttranden angående fiske som kommissionen hade skickat för kännedom till
tidningen. NSD har inte publicerat någon rättelse. NSD:s nyhet hade refererats i den svenska
tidningen Allt om Flugfiske som kommissionens viceordförande kontaktade. Tidningen publicerade
rättelsen i sitt nästa nummer.
Kommissionen skickade ett svar till en insändareinglägg om laxsommaren i tidningen Pohjolan
Sanomat under fria ord 10.6.2014. Kommissionens svar: Finland och Sverige kommer tillsammans
överens om fiske i Bottenviken och i Torne älv. Svaret publicerades 11.6.

Stöd till evenemang
Under sommaren sponsrade kommissionen för andra gången evenemanget Midnight Sun
Canoeing. Det handlar om högsommarens paddlingsevenemang utan tävlingsmoment där
deltagarna paddlar olika långa etapper under en veckas tid längs Torne älven. Under
verksamhetsåret var det ingen från kommissionen som deltog.

Torneälven i decembersolen.
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9. Uppföljning av överenskommelsens tillämpning och
tillståndsförfaranden, behovet av förändringar i överenskommelsen
Kommissionen ska följa upp gränsälvsöverenskommelsens tillämpning och tillståndsförfaranden i
de båda länderna och identifiera överenskommelsens eventuella förändringsbehov.
På finska sidan är Torne älvens område ett eget vattendistrikt medan det i Sverige tillhör ett större
vattenområde, Bottenvikens vattendistrikt. Detta leder till att vattenvårdshandlingar färdigställs vid
olika tider i de båda länderna och att samrådstiderna avviker från varandra. Harmonisering av
vattenformationer och vattenstatus har genomförts. Vattenvårdsåtgärder (ansvariga och åtgärder)
har inte harmoniserats i avrinningsområdet.
-

På svenska sidan håller man på med en beredning vars syfte är att Torne älven ska bilda
ett eget, internationellt vattendistrikt (för närvarande en del av Bottenvikens vattendistrikt) i
enlighet med finsk regional indelning. Gränsälvskommissionen har gett sitt stöd för
beredningen. Länsstyrelsen i Norrbottens län har kontakt med Havs- och
Vattenmyndigheten i ärendet.

-

I december 2014 gav Havs och Vattenmyndigheten sitt svar till länsstyrelsens initiativ som
gränsälvskommissionen stöttat. HaV anser inte att det finns något behov av att den
svenska sidan av Torne älvsområdet skulle bilda ett eget internationellt vattendistrikt
tillsammans med finska sidan. Torne älvens vattenområde är därmed fortfarande en del av
Bottenvikens vattenvårdsområde i Sverige.

Starttiden för fiske efter lax i den nordligaste delen av Bottenviken är olika i Sverige och Finland.
-

Fisket i kust-/havsområdet har inletts vid olika tider varje år under den nya kommissionens
verksamhetstid. I Sverige har man startat cirka en vecka tidigare än i Finland, dvs. veckan
före midsommar.

-

Kommissionens anser att tiderna för kust-/havsfisket ska harmoniseras mellan länderna.

Hanteringsnivån för avfallsvatten skiljer sig mellan länder och regioner.
-

I Finland har man strävat efter centraliserad hantering av avloppsvatten bl.a. genom
regionala vattenvårdsplaner.

-

I Sverige finns det flera avloppsreningsverk inom Torne älvens vattenområde. Dessa
fungerar enligt, delvis tillsvidare gällande, tillstånd från gamla gränsälvskommissionen. En
del av dessa tillstånd härstammar från 1970-, 1980- och 1990-talen.

Flytten av den gamla kommissionens arkiv till Härnösand - i strid mot gränsälvsöverenskommelsen
- orsakade oförväntade kostnader för den nya kommissionen, som endast Finland deltog i.
Kostnaderna för arkivets flytt orsakades av den av Svenska kammarkollegiets tillsatta svenska
utredarens åtgärder.
-

Eventuella kostnader i anslutning till det gamla arkivet ska i fortsättningen delas lika mellan
avtalsländer.

När det gäller kommissionens namn är det befogat att fundera på om det finns behov att ändra
gränsälvskommissionens namn till gränsvattenkommission för att bättre överensstämma med dess
geografiska verksamhetsområde.
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Samarbete mellan nationella vattenmyndigheten och gränsälvskommissionen i praktiken, denna gång i
kansliet. Flera planeringsmöten under året om samordning av vattenförvaltning för kommande
vattenförvaltingsperioden 2016-2021 och för att åstadkomma en gemensam handling.

I slutet av året: Haparandas och Torneås gemensamma Victoriatorg i väntan på Barents Center och hotell.

30.1.2015, Haparanda

Britt Marie Häggberg
Ordförande

Timo Jokelainen
viceordförande

Virve Sallisalmi
Kommissionens sekreterare
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BILAGA 1 Yttrandebegäran till kommissionen 2014
BILAGA 2 Kommissionens strategi och vision 2014
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BILAGA 1
Tabell 1. Kommissionens yttrandebegäran under 2014.

Yttrandebegäran/Ärende
Gruvdistriktet Hannukainen i
Kolari, Northland Mines projekt

Kommissionens
yttranden/svarsdatum

Från/datum

Ja/7.2.2014
Tukes/4.12.2013

Andra yttrandebegäran
Länsstyrelsen i Norrbottens
angående utökat strandskydd i län/4.12.2013
Haparanda och Övertorneå
kommuner

Nej

Ändringsförslag av fiskelag i
Finland

Jord- och skogsbruksministeriet
/5.12.2013 tog kommissionen
yttrandet för beredning

Ja/3.2.2014

Ansökan omprövning av
tillståndsvillkoren i den gamla
gränsälvskommissionens
tillstånd för torvtäkt och
utsläpp av processvatten från
Kaartivuoma torvtäktområdet
i Haparanda och Övertorneå

Länsstyrelsen i Norrbottens
län/22.1.2014

Nej

Finlands nationella laxstrategi

Jord- och
skogsbruksministeriet/23.1.2014

Ja/28.2.2014

Ansökan om förlängning av
båtledens upprustning genom
muddring, ansökande bl.a.
Kaakamo-Ruottala
samfällighet mm., Torneå

PSAVI/13.3.2014

Nej

Samråd enligt Esbokonventionen om
delöversiktsplan för
Hannukainens område och
detaljplan för Rautuvaara
industriområde i Kolari
kommun

Naturvårdsverket/17.3.2014
Nej
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Delvis upphävning av KemiTorneå områdets
landskapsplan för kärnkraft

Lapplands förbund/25.3.2014

Nej

Förslag till
verksamhetsdirektiv för
Finlands havsvårdsplan

Lapplands ELY/7.4.2014

Ja 23.5.2014

Granskning av
tillståndsföreskrifter för Nopes
Oy:s verksamhet i
torvtäktområdet Leväjänkkä,
Torneå och Ylitornio

PSAVI/

Ja 13.6.2014

Program för
Miljökonsekvensbeskrivning
för Palovaara-Ahkiovaara
vindpark

Lapplands ELY-central/15.5.2014

Ja 4.7.2014

Program för
miljökonsekvensbeskrivning
för Palovaara-Ahkiovaara
vindpark

Naturvårdsverket/20.5.2014

Ja 4.7.2014

Tillståndsansökan för
gruvbolaget Northland
Resources gruvverksamhet i
Kaunisvaara i Pajala kommun

Umeå Tingsrätt/30.5.2014

Ja 27.6.2014

Kunggörelse för förlängning av
åtgärdstillståndsansökan för
energitorvtäktområdet
Isovuoma i Övertorneå
kommun

Uvat Ab/ 9.6.2014

Ja 27.6.2014

Samråd kring Bottenvikens
reningsverk i Haparanda, vars
tillstånd gäller t.o.m.
31.12.2014.

Vatten och miljöbyrån/19.6.2014

Ja 4.7.2014

Muddring vid fastigheten
Övre Vojakkala 7:11, i
Haparanda

Länsstyrelsen i Norrbottens
län/4.8.2014

Nej

Angående anmälan om
vattenverksamhet på
Leppikari i Haparanda

Länsstyrelsen i Norrbottens län
/4.8.2014

Nej

9.5.2014
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kommun
Delvis upphävning av KemiTorneå-områdets
landskapsplan för kärnkraft

Lapplands förbund/8.8.2014

Nej

Omprövning av
tillståndsföreskrifter i
Tervavuoma
torvtäktsområdets
miljötillstånds och
vattenledningstillstånds
tillståndsföreskrifter, utökat
produktionsområde och
tillstånd för verksamhetsstart,
Kolari kommun
Talga Mining ansöker om
tillstånd för provbrytningar i
Nunasvaara i Kiruna kommun

Regionalförvaltningsverket i
norra Finland /8.8.2014

Nej

/25.8.2013

Nej

Yttrandebegäran angående
EU-kommissionens förslag till
Östersjöns fiskemöjligheter år
2015

MMM/4.9.2014

Ja/18.9.2014

Remiss gällande Havs och
vattenmyndighetens föreskrift
HVMFS 2014-xx om ändring i
Havs och vattenmyndighetens
föreskrifter (HVMFS 2013:19)
om klassificering och
miljökvalitetsnormer
avseende ytvatten

Havs och
vattenmyndigheten/4.9.2014

Nej

Program för
miljökonsekvensbeskrivning
av vindparken i Reväsvaara

Lapplands ELY-central/12.9.2014

Ja/4.12.2014

Miljökonsekvensbeskrivning
för vindkraftparken
Reväsvaara i Ylitornio

Naturvårdsverket/23.9.2014

Ja/4.12.2014

Preliminärt samråd kring
hanteringsplan av
översvämningsrisker i

Länsstyrelsen i Norrbottens
län/25.9.2014

Ja/15.10.2014
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Haparanda
Byggande i vattenområde vid
fastigheten Vuono S:14,
Haparanda kommun

Länsstyrelsen i Norrbottens
län/30.9.2014

Nej

Utkast till vård- och
användningsplan för Malla
naturskyddsområde

Metsähallitus/30.9.2014

Nej

Yttrandebegäran om förslag
till vattenvårdsplaner för
2016–2021 i Torne älvens
vattenområde

Lapplands Ely-central/1.10.2014

Ja, under bearbetning

Förslag till hanteringsplan av
översvämningsrisker i Torne
älvens vattenområde 20162021. Samrådstid 1.10.2014–
31.3.2015.

Lapplands ELY-central/1.10.2014

Ja, under bearbetning

Samråd enligt Esbokonventionen om att arbetet
med framtagandet av
delöversiktsplan för
Reväsvaara vindpark har
inletts i Finland

Naturvårdsverket/10.10.2014

Under bearbetning

Muddring vid fastigheten
Övre Vojakkala 7:19, i
Haparanda kommun

Länsstyrelsen/23.10.2014

Nej

Yttrandebegäran angående
hanteringsplan för
översvämningsrisker i Kemi,
Ivalo och Torne-Muonioälvar
inklusive miljöbeskrivningar

Lapplands ELYcentral/29.10.2014

JA, under bearbetning

Förslag till åtgärdsprogram,
miljökvalitetsnormer och
förvaltningsplan 2015-2021 i
Bottenvikens vattenområde

Länsstyrelsen i Norrbottens län
/6.11.2014

Ja, under bearbetning

Förslag till kontrollprogram för
yttre miljö vid
gruvverksamhetens

Länsstyrelsen /13.11.2014

Svar 4.12., inget yttrande
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upphörande i Tapuli
Erosionsskydd vid väg 395 vid
Torne älvens strand, samråd

Trafikverket/19.11.2014

Nej

Ändring av
tillståndsbestämmelser 20 och
30 i Outokumpu Stainless och
Outokumpu Chrome Oy:s
miljötillstånd nr 83/12/1,
Torneå

PSAVI/16.12.2014

Nej

Enontekiö kommuns
delöversiktsplan för vindpark

Naturvårdsverket/17.12.2014

Ja, den 26 jan 2015

För kännedom,
miljökonsekvensbeskrivning
av åtgärdsprogrammet för
finska sidan av Torne älv

Naturvårdsverket /18.12.2014

Under bearbetning
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Bilaga 2

STRATEGI

godkänt på mötet den 2/12/2014

Kommissionens uppgift
Finsk-svenska gränsälvskommissionen har inrättats genom en mellanstatlig
överenskommelse mellan Sverige och Finland och är ett regionalt samarbetsorgan för
Torne- Muonio älvars vattenområde som finansieras gemensamt av staterna.
Överenskommelsens uppgift är att främja gränsöverskridande samarbete i vatten- och
fiskeärenden samt trygga möjligheterna för skäligt nyttjande av gränsälvarna på ett sätt
som främjar gränsregionens intresse.
Kommissionen verkställer gränsälvsöverenskommelsens uppgifter och genomför
överenskommelsens principer genom att utveckla gränsöverskridande samarbete och
dialog samt främjar samverkan inom planläggande, program och åtgärder på sitt område.
Vattnets goda status och statusbevakning, förebyggande av översvämningsskador,
fiskeärenden samt naturskydd framhävs i kommissionens uppgifter.
Gränsälvskommissionen representerar sitt område och gränsvattendrag som en
mellanstatlig regional aktör och är verksam inom sitt mandat som ett rådgivade
samarbetsorgan. Kommissionen samlar information på sitt område och förmedlar det.
Kommissionen följer överenskommelsens förverkligande, skriver yttrande, gör initiativ och
lyfter fram ärenden som är viktiga inom sitt mandat. Vid behov kan kommissionen söka
ändringar till tillståndsärenden inom vatten- och miljölagstiftningen som påverkar
gränsälvarna eller kustområdets tillstånd och användning.
Inom gränsälvskommissionens verksamhet poängteras miljösynvinkel samt miljöns och
naturresursers hållbart nyttjande och långsiktig påverkan. Kommissionen främjar
gränsvattendragets goda status, naturens mångfald och bra livsmiljö och
verksamhetsområde samt dess bevarande för nuvarande och kommande generationer.

Verksamhetsidé
Gränsälvskommissionen är en gemensam regional resurs för två suveräna stater som
styrs av gränsälvsöverenskommelsen vilken i båda länder är i lagstiftningen.
Kommissionen arbetar för att Torne-Muonio älvars område, dess natur och människornas
synpunkter lyfts fram i olika sammanhang. Kommissionen beaktar i sin verksamhet olika
befolkningsgruppers och intressentgruppers åsikter.
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Kommissionen beaktar både miljöansvar och gränsälvars lika behandling i sina
ställningstaganden. Kommissionen arbetar på ett konsekvent och tillförlitligt sätt och
motiverar sina åsikter. Gränsälvskommissionens verksamhet utgår från ett öppet och
likvärdigt samarbete samt en förmåga att hantera och förstå miljöns särprägel och
gränsområdets speciella karaktär där riksgränsen mellan Finland och Sverige utgör ett
gemensamt område med flera språk och kulturer.
Kommissionen samarbetar öppet med olika aktörer såsom myndigheter, medborgare och
områdets organisationer. Kommissionen hjälper till, förmedlar information och främjar
partnerskap över gränsen. Kommissionen fungerar som en kulturell brobyggare både
lokalt, regionalt och nationellt. Kommissionen samarbetar även med andra
gränsöverskridande gränsvattenorganisationer.
Kommissionen kan välja olika teman eller prioriteringar för sin verksamhet under olika
verksamhetsperioder, allt utifrån tillgängliga resurser. Kommissionen har en aktuell och
effektiv informationsförsörjning och en synlig och transparent verksamhet. Kommissionen
samarbetar aktivt med områdets aktörer och kommissionen upplevs som en värdefull
resurs i sitt verksamhetsområde.

Värden
Samarbetsaktör, ansvarsfull och jämlik partner, erkänd expert, gränsälvens och
invånarnas förespråkare

Vision
Finsk-svenska gränsälvskommissionen arbetar för god vattenstatus, naturens
mångfald och en bra livsmiljö och verksamhetsområde för nuvarande och
kommande generationer på internationella Torne-Muonioälvens vattendistrikt.
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