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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 den 1 oktober 2010.
Kommissionen har sex ledamöter, tre från Sverige och tre från Finland. 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 Miljö- och
energidepartementet kommer preliminärt överens om utnämningsförslag av eventuella ordinarie
sakkunniga. Utnämningsbeslutet tas av någondera avtalspart enligt Jord- och
Skogsbruksdepartementets eller Miljödepartementets framställan.
Kommissionens uppgift enligt gränsälvsöverenskommelsen är 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.
Administrativt 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.
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Kommissionens verksamhet 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 inom Sápmi.
Meänkieli, finska och samiska är tre av Sveriges fem nationella minoritetsspråk. Samerna är det
enda urfolket inom EU. I Sverige har man erkänt att samerna är både ett folk, ett urfolk och en
nationell minoritet. i Finlands grundlag är samerna erkänt som urfolk med kulturell
självbestämmelse.
Gränsälvsöverenskommelsen finns tillgänglig på svenska, finska nordsamiska samt engelska.
Överenskommelsen och dess språkversioner finns på hemsidan www.fsgk.se
Gränsälvskommissionen är ett diskrimineringsfritt område.

2. Gränsälvskommissionens ledamöter och ordföranden 2015
Kommissionens ordförandeskap växlar årsvis mellan Sverige och Finland. Sverige hade
ordförandeskapet under 2015. Kommissionens ordförande under 2015 var Britt-Marie Häggberg,
avdelningschef vid länsstyrelsen i Norrbotten. Vice-ordförande var Timo Jokelainen, som är chef
på miljö-, och naturresursansvarsområdet på Lapplands NTM-central i Rovaniemi. Britt-Marie
Häggbergs och ersättaren Johan Anttis utnämningar gällde till och med 2015-12-31.

Kommissionen gjorde sitt första besök till övre delen av vattendistriktet, Torneträskområde i Kiruna, i början
av juni 2015 vid sitt sommarmöte.

Kommissionens finska ledamöter var företagare Paula Aikio-Tallgren från Torneå. Hennes
ersättare är Kalervo Aska från Pello och Eija Pasula från Ylitornio. Den andra ordinarie ledamoten
var Sari Keskitalo från Enontekiö. Hennes ersättare är Eugen Parviainen från Ylitornio och Pekka
Pelttari från Torneå. De finska ledamöternas mandatperiod varar fram till 30.9.2016.
Svenska ledamöter var Bengt Niska från Pajala och hans ersättare Birgitta Isaksson från Kiruna.
Den andra ledamoten var Pia Hulkoff från Korpikylä, Haparanda och hennes ersättare Gunnar
Björk från Övertorneå. De svenska ledamöternas period fortsätter fram till 30.9.2016.
Regeringskansliet utsåg Karl-Erik Nilsson som svensk ordinarie sakkunnig för kommissionen.
Nilsson började i början av augusti 2015 och hans period varar till och med 2016-12-31.
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Kari Kinnunen, kommissionens ordinarie sakkunnig från Finland var med och hans period tar slut
2016-09-30 samtidigt som alla ledamöternas period.

3. Kommissionens möten och verksamhet
Kommissionens egna möten
Kommissionen hade i år som syfte att förbättra samarbetet med kommuner inom Tornedalen.
Kommissionen hade år 2015 totalt sju möten. Av dessa arrangerades tre inom vattendistriktets
kommuner utanför Haparanda-Torneå.

Kommissionen hade landskapsfrågor på sitt ärendelista i mötet på Ylläs, Kolari kommun, i april 2015. Päivi
Magga från Samemuseum Siida ger sin presentation om samiska värdefulla kultumiljöer.

2015-01-30, årets första möte på kansliet i Haparanda. Britt-Marie Häggberg var kommissionens
ordförande år 2015. Bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2014 godkändes. Preliminär
diskussion om verksamhetsplan 2015. En arbetsgrupp bildades efter Bengt Niskas förslag att
kommissionen utlyser ett pris för att tydliggöra goda miljö- och kulturgärningar längs Torne älv.
Haparandas kommunalråd Peter Waara och riksdagsledamot Ida Karkiainen besökte kansliet efter
mötet.
2015-02-17 Möte i Pajala. Mingelkväll måndag 2015-02-16 kl 18-20 med kommun- och
organisationsrepresentanter: Johanna Alm, Evgeny Krakov och Jan Larsson från Pajala kommun
samt Maja Mella/Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset. Diskussion om aktuella frågor.
I mötet godkändes verksamhetsplan för 2015 och budgetförslag för 2016. Kommissionen beslöt att
i fortsättningen görs både kortare protokoll som publiceras på webben samt längre
minnesanteckningar. Kommunikationsplan görs och presenteras på oktobermötet. Bestäms att
sekreterare frågar finska jord och skogsbruksministeriet om kommissionens representant i
nationella laxstrategiarbetsgruppen. Efter mötet deltog kommissionen i den regionala
vattenmyndighetens möte om samråd om vattenförvaltningsplaner, mötesplats var Pajala
kommunhus.
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2015-04-16 möte i Kolari Ylläs. Kolari kommuns representanter: Esa Nordberg, Aimo Korpi, Tapio
Niittyranta, Petri Laiho, Kullervo Lauri, Äkäslompolo byaföreningens ordförande Markus Kiili och
Ylläsjärvi byaföreningens Johanna Koivumaa träffades kvällen innan, den 15 april. Diskussion om
Kolari kommuns aktuella frågor och kommissionens roll.
Kommissiones möte dagen därpå innehöll landskaps- och kulturmiljöfrågor; Päivi Magga från
Samemuseum Siida berättade om samernas värdefulla kulturmiljöer och Marjut Kokko om NTMcentralens uppgifter inom landskapsvård. Från länsstyrelsen var länsantikvarie Kerstin LundinSegerlund med i mötet via telefon. Kommissionen beslöt att den uppdaterade arbetsordningen
godkänns på juni-mötet i Kiruna. Kommissionen beviljade bidrag till KulturEkot-förening, som
arrangerar ett gränsöverskridande musik- och sommarevenemang i svenska Korpikylä. Diskussion
om fiskeregler på Torneälven under säsong 2015.
2015-06-10,09 Kiruna, Abisko Mötet var avsedd för både suppleanter och ledamöter. Vid mötet
bekantade kommissionen sig i Torneträsk & omnejd. I Abisko presenterade föreståndare Lo
Fischer från länsstyrelsen Naturum och nationalparkens särdrag. Mötet och boende ägde rum i
Björkliden. I mötet godkändes kommissionens arbetsordning. Bestämdes att i stället för pris kan
kommissionen ge bidrag till gränsöverskridande evenemang eller projekt. Kari Kinnunen berättade
om internationellt vattensamarbete vid FN:s UNECE.
Diskussion om om paravanfiske som är en förbjuden fångstmetod i alla norrländska älvar. Förslag
om eventuell studieresa år 2016 som Kinnunen utreder. Information om Havs och
vattenmyndighetens planer att myndigheterna kommer till Tornedalen och presenterar
regeringsuppdrag för lax och öringsförvaltning i Sverige. Birgitta Isaksson berättade om Kiruna
kommun och en video om kommun visades.

Vitsaniemi, Övertorneå vid midnatt en vecka före midsommar 2015.

2015-09-17 Mötet arrangerades på kansliet i Haparanda. Kommissionens nya sakkunnig Karl-Erik
Nilsson presentarede sig. Fisketillsynsman Pekka Pyykönen berättade om erfarenheterna under
sommaren 2015. Antalet fiskeövervakare på älven blev mindre än planerat. De första döda
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laxarna kom till kännedom redan under midsommarvecka på havsområdet. Informationsspridning
om fiskeregler var mer omfattande i år än någonsin: länsstyrelsen i Norrbotten publicerade en
broschyr om reglerna. På finska sidan informerade Lapplands NTM-central med pressmeddelande
och på webben. Bestämdes att Tornedalens Vattenparlament hålls den 3-4/11 i Torneå. Sallisalmi
presenterade programmet och sade att i år står gränsälvskommissionen ensam för seminariets
kostnader.
Länsstyrelsens samordnare för anpassning till förändrat klimat Micael Bredefeldt berättade om
länsstyrelsens klimatarbete och skyfall. SYKEs forskare Juho Jakkila berättade om
klimatförändringens påverkan på Torneälvens vattendistrikt i framtiden.
2015-10-20 var mötet i Haparanda. Diskussion om kommunseminariet 2016 och dess tema,
kommissionen ska arrangera det i april 2016. Diskussion om nästa års verksamhet. Möjligheten att
söka samarbetsbidrag utlyses på Vattenparlamentet i november. Kommissionen ska söka
extramedel till vattenråd (som heter Tornedalens vattenparlament) av länsstyrelsen för
informationsinsatser.
Torneås nya stadschef Timo Nousiainen besökte kommissionen efter mötet.
2015-12-04,03 mötet i Torneå. Inledningsvis besökte kommissionen på Haparandas och Torneås
gemensamma avloppsreningsverk - Bottenvikens reningsverk AB - i Haparanda. På plats var BrittMarie Häggberg, Johan Antti, Timo Jokelainen, Kari Kinnunen, Pia Hulkoff, Gunnar Björk, Bengt
Niska, Birgitta Isaksson samt Virve Sallisalmi och Camilla Ahlstrand.

Kommissionen med representanter från Torneå och Haparanda kommunerns miljöskydd på besök i
december på Bottenvikens Reningsverk AB som renar avloppsvatten från båda kommuner. Pia Waara
presenterar prosessen.

Kommissionens sammanträde i Torneå var avsedd för både ersättare och ledamöter. Beslöts att
annonsen om samarbetsbidrag publiceras på nytt i medierna. Kommissionens
kommunikationsplan godkändes. Översvämningsriskhanteringsplanerna presenterades av
Emmelie Berg-Johansson, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Anna Kurkela samt Niina
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Karjalainen från Lapplands NTM-central. Kommissionens självbedöming genomförs med webenkät
vid årskiftet.

Närvaro på kommissionens möten 2015
Både ordinarie och suppleanter var inbjudna till juni- och julmöten.
Ordinarie/ varsinaiset
jäsenet

30.1.

17.2.

16.4.

10.-11.6.

17.9.

20.10.

3.-4.12.

Britt-Marie Häggberg

x

X

x

x

x

x

x

7

Timo Jokelainen

x

0

x

x

x

x

x

6

Bengt Niska

x

X

x

x

x

0

x

6

Pia Hulkoff

x

X

x

x

x

0

x

6

Paula Aikio-Tallgren

x

0

0

0

x

0

x

3

Sari Keskitalo*

x

X

0

x*

0

0

x*

4

x

1

x

5

totalt.

Ersättare
Johan Antti
Kalervo Aska

X

x

x

x

Eija Pasula

0

Pekka Pelttari

x

Eugen Parviainen

x

Pekka Räinä

1
x

x

2
x

2

Gunnar Björk

x

x

x

3

Birgitta Isaksson

x

x

x

3

x

0

x

6

x

x

0

2

Sakkunniga
Kari Kinnunen

x

x

x

x

Karl-Erik Nilsson**

* med via telefon
**började i kommissionen den 1 augusti 2015
Sakkunniga och ersättare har ingen plikt att delta på möten om inte annat har bestämts innan.
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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.
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 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 har
helhetsansvaret för kansliets kommunikation.
Biträdande sekreteraren arbetar på uppdrag av kommissionens ordförande och sekreterare.
Biträdande sekreteraren ansvarar i samarbete med sekreteraren för mediekontakter och
medieaktiviteter. Hon ansvarar för kommissionens diarieföring och betalningar samt gör
mötesarrangemang tillsammans med sekreteraren.

Kommissionen sekreterare Virve Sallisalmi berättar om kommissionens uppgifter och
suverenintetsholmarnas historia till kulturmiljö- och biotopexperter och –myndigheter från Finland på
suveränitetsholmen Niittysaari augusti 2015.

Kommissionens ordinarie sakkunniga är vid behov tillgängliga i olika frågor som kräver expertis.
Medarbetarsamtalen och lönesättande samtalen mellan kommissionens ordförande
kanslipersonal genomfördes under året.
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och

Utbildningar för personalen
Personalen hade två utbildningsdagar: 2015-05-19 Att vara som kollega – Inger Hanssons
utbildning (Lära för livet) i Luleå och 2015-11-18 Att hantera situationer och tid, utbildningsdag
med avdelning av social hållbarhet och samhällsskydd i Länsstyrelsen, Luleå. Kansliet hade en
rekreationsdag i juli och en i september i områdets natur.
Kommissionens lokal, diarieföring
Kansliet skaffade fungerande mötesmöblemang och ökat arkiveringsutrymme för sina dokument
under året.
Kommissionens diarieföring sker genom programmet Agrandos ACTA. Diarieföring har även skett i
tabellform (excel). ACTA-system är inte ännu i vardaglig bruk. De sist inmatade handlingar på
ACTA-diariet är av år 2014 första halvåret.

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 uppmuntrat aktörer till
samarbete och till gränsöverskridande verksamhet.
I anslutning till vattenvårdsadministration ansvarar kommissionen även för Tornedalens
Vattenparlament, som är en av de svenska regionala (angående avrinningsområdet) vattendistrikt.
Distiriktet ingår i det större svenska vattenförvaltningsområde Bottenvikens vattendistrikt.
Arbetsutskottet för Tornedalens vattenparlament hade under 2015 sammanlagt 2 telefonmöten.

Vattenparlamentet den 3-4 november 2015 i Torneå Joentalo, två dagars seminarium
Kommissionen har arrangerat årligen ett seminarium där målgruppen är medlemmar i
vattenparlamentets nätverk och den stora allmänheten. Ordförande Häggberg öppnade seminariet
och berättade att nya kommissionen har nu arbetat inom 5 års tid. Kommisisonens
samarbetstbidrag utlystes av ordförade. Teman i årets seminarium var vattenvårdsplanen för 20162021, regeringsuppdrag för förvaltning av lax och öring (Sverige), havsöringens fridlysning och
dess resultat, strandskyddet i Sverige, att bygga strandnära i Finland, laxdöd under sommaren
2015, farliga ämnen i Östersjölax samt olika projekt som ska gynna området på olika sätt.
Kommissionen arrangerade seminariet utan samarbetspartner. Presentationerna simultantolkades.
Laxdöd väckte intresse samt frågan om Östersjölaxens dioxinhalter. Lägesrapport om närliggande
vattendistrikt. Föreläsarna representerade Naturresursinsitutet/Luke, NTM-centralen, Havs och
vattenmyndigheten, Institutet för miljö och hälsa (Finland) och projektorganisationer.
Utvärderingsblankett delades ut till besökare, kommisisonen fick ca 40 svar. Fritt inträde.
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Vattenparlamentet samlade ca 120 deltagare från Sverige och Finland inklusive föreläsarna.

Förutom föreläsningar visades en finsk-amerikansk dokumentär om byförankrat vattenvård
(Jukajoki). En gemensam middag arrangerades den 3 november p.g.a kommissionens fem års
jubileum, på plats var ca 40 deltagare.
År 2011 arrangerades vattenparlamentseminariet i Pajala, år 2012 i Ylläs, år 2013 i Haparanda och
2014 i Torneå. Seminarierna har alltid simultantolkats till finska och svenska.

Möten och samarbetsprojekt som kommissionen arrangerat under 2015
2015-01-14 Naturresursinstitutet/LUKE (före detta Vilt- och fiskeriforskningen) + länsstyrelsen+
Markku Vaaraniemi om Interreg-medel och Sommarsik-projektet
2015-01-15 Ordförande Häggberg och kansli, årsplanering
2015-01-22 Mark Levengood besökte kansliet, Sallisalmi hade bjudit in honom för besök i kansliet
då han var i Haparanda
2015-01-23 ordförande Britt-Marie Häggberg och vice-ordförande Timo Jokelainen samt kansli om
årsplanering och mötestider
2015-02-24 Fiskestadgan, möte om fiskefrågor, HaV, Länsstyrelsen och SLU på kansliet,
Häggberg, Kinnunen, Sallisalmi och Ahlstrand deltog
2015-02-26 Torne River Roof Plan –möte i kansliet, Lundstedt, Öhman, Räinä, Sallisalmi och
Ahlstrand deltog
2015-03-04 Möte med kommissionens finansiärer MeD och JSM, i Haparanda Korpikylä
Hulkoffgården. Se separat beskrivning senare i text.
2015-03-19 Översvämningsrisker, möte i kansliet, Lapplands NTM-central och länsstyrelsen,
Ahlstrand deltog
2015-05-08 Översvämningsmöte i kansliet, NTM-central, Länsstyrelsen, Sallisalmi och Ahlstrand
deltog
2015-05-19 På besök på länsstyrelsen: Maria Widmark (vattenskyddsområden), Karl-Erik Nilsson
om att bli ordinarie sakkunnig, Anna-Carin Ohlsson, chef för miljöskyddsenheten, Sallisalmi och
Ahlstrand deltog
2015-05-22 Tornedalens vattenparlament, arbetsutskottets telefonmöte Sallisalmi och Ahlstrand
deltog
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2015-06-03 Samordning av Torneälvens vattenvård- och översvämningsriskhanteringsplaner
mellan Finland och Sverige. Miljöministeriet arrangör. Havs- och vattenmyndigheten, jord- och
skogsbruksministerit, Länsstyrelsen i Norrbotten, Laplands NTM-central. Häggberg, Sallisalmi från
kommissionen.

I Helsingfors sammarbetsmöte i juni representanter från gränsälvskommissionen, Laplands NTM-central,
Vattenmyndigheten/Länsstyrelsen i Norrbotten möttes med Miljöministeriets, jord- och
skogsbruksministeriets, Havs- och Vattenmyndighentens och Myndighet för samhällsskydd och beredskaps
representanter för bättre samordning av förvaltningsplanerna för Torne älv i framtiden inom vattenvård och
översvämninsrisker.

2015-06-11 om Norrbotniabanan, tågtrafikens samarbete, Charlotte Reinholdt från RKM,
Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten och kansliet
2015-06-15 Jari Laitakari om fisketurismprojekt i Pello-Kolari-Muonio -kommuner, möte på kansliet
2015-06-30 Atso Romakkaniemi, LUKE om vandringsfiskar, kansliet
2015-08-28 Planeringsmöte för kommissionens verksamhet, 28/8, Haparanda. Häggberg,
Sallisalmi och Ahlstrand deltog.
2015-10-16 Kommunmöte i Kiruna samt Sametinget, Häggberg och Sallisalmi
2015-11-24 Översvämningsriskhanteringsplaner inom Torneälven, representanter av
länsstyrelsen och Lapplands NTM-central, mötet i kommissionens kansli i Haparanda, sekretariat
deltog.

5. Kommissionens och departementens gemensamma möten under 2015
Årsmöte i Korpikylä, Haparanda som arrangerades av kommissionen. Deltagare Britt-Marie
Häggberg,
Timo
Jokelainen,
Johan
Antti,
Virve
Sallisalmi,
Camilla
Ahlstrand
gränsälvskommissionen, Minna Hanski från jord- och skogsbruksministeriet samt Stefan Berggren,
Mattis Loberg och Anna Josefsson från Miljödepartementet.
I mötet med kommissionens finansiärerna den 4 mars hade man flera vattenrelaterade
samarbetsfrågor på agenda. Det konstaterades att man inte kan följa direktiv som förutsätter
gemensamma vattenförvaltnings- eller översvämningsriskshanteringsplan om båda länder håller
fast i sina egna planeringsprinciper. Eftersom man inte har likadana planeringsprocedurer, måste
man vara flexibel när det gäller principerna för Torneälvs område.
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Kommissionen har försökt främja olika aktörernas och sektorernas samverkan t ex genom att
arrangera ett öppet 2-dagars seminarium ”Lax- och vattenparlamentet” hösten 2014 (och hösten
2015). Kommissionens verksamhet ansågs vara bred och därmed omfattande enligt finansiärerna.
Konstaterades att samarbete kring fiskefrågor fungerar allt bättre och det är viktigt är att
samarbetet fungerar även mellan staterna.

Representanter från ministeriet och departementet i Korpikylä vid Matkakoski med gränsälvskommissionen
den 5 mars 2015.

Kommissionen har i sitt yttrande om Torneälvens fiskestadga lyft fram att information ska ges ut på
alla språk som talas i området. Kommissionen har föreslagit förändringar till fisketider samt
behovet av att öka fisketillsyn.
Övriga kontakter med de finansierande departementen har skett via telefon och e-post.

6. Möten som kommissionen deltagit (andra arrangörer)
2015-01-28 Interreg-seminarium på Sverigefinska folkhögskolan (Svefi), länsstyrelsen som
arrangör, Sallisalmi deltog
2015-02-3,4 Mining in the North Calotte, Nord-Kalottens gruvseminarium i Kittilä, arrangör NTMcentralen i Lappland, Sallisalmi deltog
2015-02-11-12 Bottenvikens vattenråd, workshop om vattenvård och samråd, Skellefteå, Sallisalmi
och Ahlstrand deltog
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2015-02-17 Samrådsmöte om vattenförvaltning i Pajala, kommissionens ledamöter deltog,
Länsstyrelsen i Norrbotten arrangör
2015-02-19 Sommarsik-projekt, projektworkshop i Torneå, Lapplands yrkeshögskola, Sallisalmi
deltog
2015-02-27 Samverkansmöte med forskaren Tero Mustonen (Snowchange), CAFF
biodiversitetsrapport till kommissionen, Sallisalmi deltog
2015-03-09 Infomöte om adaptiv laxförvaltning , länsstyrelsens seminarium i Luleå, Sallisalmi
deltog
2015-03-12 Lapplands och Norrbottens naturskyddsföreningar, öppet möte i Ylitornio om
mineralprospektering, gruvverksamhet (Mawson Resources) i Ylitornio, Sallisalmi deltog
2015-03-17 Torne Roof Plan utveckling i Rovaniemi, Länsstyrelsen och NTM-central som arrangör,
Sallisalmi deltog
2015-03-17 Att utveckla Karungi by (Haparanda) möte i Karungi, Haparanda kommun,
landsbygdutveckling, Sallisalmi deltog
2015-03-18 Lantmäteriet i Finland gör lantmäteriförrätning angående fiskerätter vid Torneälven,
information till fastighetsägare på stadshuset i Torneå, Sallisalmi deltog
2015-03-19,20,21,22 Barents Press Seminar i Uleåborg, nordliga journalisters seminarium,
arktiska tema samt Pyhäjoki-kärnkraftsverk, Ahlstrand deltog
2015-04-01 Fiskeområde Torneälven, årsmöte i Ylitornio, Sallisalmi deltog.
2015-04-22 Torne-Kalix-älvars vattenförbund, årsmöte i Pajala. Ahlstrand deltog
2015-05-06 Strandskyddsmöte i Kukkolaforsen, strandskyddsdelegationen arrangör, Sallisalmi,
Ahlstrand, Niska och Björk deltog
2015-05-12 Landsbygdsforum, Haparanda kommun (Svefi), Sallisalmi deltog
2015-05-20 Luleå tekniska universitet, nätverk för områdets arkivarie, Ahlstrand deltog
2015-05-26,27 Havs och vattenforum 26-27 maj, HaV arrangör i Göteborg, Sallisalmi deltog
2015-06-04, 05 Sommarsik workshop, Torneå. Interreg-projektutveckling. Sallisalmi deltog.

Sommarsik-workshop resulterade ideer till Interreg-projektet. Eila Seppänen från Laplands yrkeshögskola
och projektarbetare Jarno Niskala vid workshopens slutresultat.

2015-07-15 Sommarevenemang i Korpikylä, KulturEkot-föreningen arrangör, Häggberg, Niska och
Sallisalmi deltog, kommissionen beviljade bidrag för evenemanget
2015-08-08 Torne-Muonioälvars förening 30 år, fest i Kolari, Bengt Niska deltog
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2015-08-18,19,20 Kulturmiljö, PerinneElo och Lapplands NTM-central ordnade en exkursion till
Kainuunkyläs suveränitetsholm den 18 augusti, seminariet i Simo den 19 augusti. Sallisalmi deltog
den 18-20 augusti, Ahlstrand den 18 augusti

Finska myndigheter inom landskapskötsel- och kulturmiljöverksamhet på utflykt vid suverenitetsholmar i
Torne älv i augusti.

2015-08-23 Bildande av Fiskeområde Tornedalen-Haparanda skärgård 2020, Övertorneå,
Ahlstrand deltog
2015-08-31 Kattilakoski infomöte 31/8 2015 om lax- och öringsstartegi i Sverige, Överkalixworkshop 1/9 2015, Havs och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen och gränsälvskommissionen som
arrangör, Nilsson, Ahlstrand, Sallisalmi och Hulkoff deltog, Sallisalmi, Nilsson och Hulkoff deltog
även på på workshop i Överkalix.

Till kvällmöte i Kattilakosk kom drygt 70 deltagare för att få information om förberedningsarbete för Sveriges
lax- och öringstrategi.
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2015-09-02,03 Vattenvård- och havskyddsseminariet i Uleåborg, Finlands miljöcentral SYKE
arrangör, Sallisalmi deltog
2015-09-08,09 MKB-SMB -konferens för finska miljöförvaltningen i Uleåborg, Sallisalmi deltog
2015-09-15 Översvämningsgruppen för Torneälven, möte i Pello, Lapplands NTM-central arrangör,
Ahlstrand och Sallisalmi deltog
2015-10-06,07 Sveriges nationella Leader-träff i Haparanda, Jordbruksverket arrangör, Sallisalmi
deltog

Leader-verksamhetsledare från Sverige (Jenny Edvinsson/Leader Höga Kusten) och Finland (Anne
Anntila/Outokaira tuottamhan ry, Taina Simola/Jokivarsikumppannit ry Nina-Maria Möykkynen/Kyläkulttuuria
tuntureiden maassa ry) diskuterade tillsamman om möjliga miljöteman på Sveriges nationella Leader-träff i
Haparanda i oktober.

2015-10-21 Vattenråd, Bottenvikens kontaktpersonmöte i Piteå, Ahlstrand deltog
2015-10-22 Torneälvs recipientkontrollmöte i Kolari, Sallisalmi deltog
2015-11-03 SALCOM-möte i Torneå, före vattenparlamentet, Kari Kinnunen deltog

7. Yttranden
Yttranden har getts i de viktigaste ärenden eller i principiella frågor enligt kommissionens mandat.
Jord- och skogsbruksministeriet begärde yttrande angående förhandlingar kring fiskestadga.
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.
Kommissionen skrev under året tio (10) yttranden. Begäran om yttranden blev totalt 32. Nedan
lista om alla yttranden, ordningen är från de nyaste till de äldre.
Yttrande om Rautuvaara avloppsreningsverk som rensar Ylläs avloppsvatten 2015-12-15
Yttrande om tillståndsvillkoren för Kolari avloppsreningsverk 2015-12-10
Yttrande om bearbetningskoncession för Isovuoma torvbrytning i Övertorneå 2015-12-04
Yttrande om fiskemöjligheter på Östersjön under 2016 2015-09-08
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Yttrande om Reväsvaara vindkraftspark miljökonsekvensbeskrivning 2015-07-10
Yttrande om tillstånd för fortsatt drift av Bottenvikens Reningsverk AB i Haparanda 2015-06-01
Yttrande om Torneälvs och Bottenvikens vattenförvaltningsplan 2016-2021, utgiven 2015-04-30
Yttrande om Torneås och Haparandas översvämningsriskhanteringsplan 2015-04-30
Yttrande om Torneälvens fiskestadga år 2015, förhandlingar med Sverige 2015-02-05
Yttrande om generalplanen för vindkraftsutbyggnad i Enontekis kommun, Finland 2015-01-26

8. Kommissionens informering och media
Kommissionen informerar om sin verksamhet på sina Internet-sidor. Därtill används e-post för
kommunikation samt tidningsannonser när det gäller kommande arrangemang. 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.

Sosial media, Twitter
@Tornionjoki leder till kommissionens Twitter-konto. Tweetuppdateringar ökades i rapportsår –
speciellt återtwittrades andra aktörers tweets som hade anknytning till kommissionens breda
arbetsområde. Enligt Twitter-bolagets egna statistik twittrade kommissionen 31-64 gånger per
månad. Lugnaste månaden var augusti med 31 tweets och livligaste var december med 64
tweets. Populärt var tweeten Mark Levengoods besök på kansliet (januari, med bild),
Vandringsfiskars mängd på Torne- och Simoälvar i augusti, samt kommissionens info om
samarbetsbidrag i november (med bild).

Kommissionens samarbetsbidrag för gränsöverskridande aktiviteter annonserades i november i medier och
social media. Fika med Mark Levengood på komissionens kansli i januari noterades i social media.
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Kommissionens profil på Twitter besöktes av hundratals människor per månad- lugnaste tiden var
augusti (558 ) medan populäraste var oktober (1277). Kommissionen har för tillfället (januari 2016)
131 följare. Kommissionen har fått nya följare 2-16 per månad.
Dagordningar och kallelser till olika evenemang skickas på förhand till områdets media via e-post.
Även kommissionens yttranden skickas på samma sätt till media. Seminariepresentationer har
publicerats på kommissionens Internet-sidor efter evenemanget. Kommissionens yttranden
publiceras på kommissionens hemsidor under rubriken Yttranden.
Av komissionens yttranden blev nyheter bl. a. följande ämnesområden: Torneälvens fiskestadga,
fiskemöjligheterna
på
Östersjön,
tillståndsprocess
för
Isovuoma
torvbrytning,
översvämingsriskhanteringsplan.
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-Torniogratistidning, YLE Perämeri och YLE Lappi.

Pressmeddelande 2015
Under året informerade kommissionen om följande ärenden:
2015-03-20 Världsvattendagen firas på söndag! – Det är dags att påverka vatten på Torneälv.
Ligger din stuga eller hem i områden för översvämningsrisk?
2015-05-13 Planering av Torneås och Haparandas översvämningsriskhantering görs i samarbete
2015-07-03 Svensk sakkunnig till gränsälvskommissionen /Nilsson
2015-09-22 Torneälvens vattenparlament är gränsområdets gemensamma mötesplats vid aktuella
frågor om vatten, fiskebestånden och miljö
2015-12-03 Finsk-svenska gränsälvsöverenskommelsen fem år. Gränsälvskommissionen gör ett
besök till Haparandas och Torneås gemensamma avloppsreningsverk
2015-12-10 Miljöfarliga ämnen har undersökts i norra Bottenviken (i samarbete med länsstyrelsen
och NTM-centralen)

Kommissionen på media 2015
Haparandabladet om Torneälvens fiskestadga, Gunnar Björk intervjuades av Marianne Berglund
20.1.2015
Norrländska Socialdemokraten, om Torneälvens fiskestadga och Gunnar Björk, Linda Danhäll,
2015-01-21
Pohjolan Sanomat: Födelsedagsintervju om Kari Kinnunen, gjord av Juhani Tapio, publ. den 3
februari
Pohjolan Sanomat, ledare om översvämningsfrågor, 2015-05-26 (enligt kommissionens
pressmeddelande)
Haparandabladet, Folkmusik över gränserna ska locka fler intresserade, nyhetsartikel om
Korpikylä sommarevenemang som kommissionen gav bidrag till, reporter Anders Sjöberg. 201506-26
Pohjolan Sanomat, en notis om Östersjöfiske, enligt kommissionens yttrande 2015-09-10.
Haparandabladet, en notis om vattenparlamentets tema ”Ska diskutera laxdöd” (enligt
pressmeddelandet) 2015-09-29
Norrländska Socialdemokraten, en notis, Laxen på fokus i vattenmöte 2015-10-13 (enligt
pressmeddelandet om vattenparlamentet)
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Pohjolan Sanomat nyhetsartikel, Torneås skyddsvall måste höjas 2015-11-04, reporter Juhani
Tapio (vattenparlamentet)
Yleisradio, nyhet, Forskare förvånade inför laxdöd, Riikka Rautiainen, 2015-11-04
Sveriges Radio, nyhet om laxdöd (vattenparlamentet) 2015-11-04
Pohjolan Sanomat, nyhetsartikel, Flera laxdöd kommer att ske 2015-11-05, Juhani Tapio, (om
vattenparlamentet)
NSD Mer forskning krävs för mystisk laxdöd, reporter Linda Danhäll (vattenparlamentet), 2015-1105
Yleisradio, en notis, Samarbetsbidrag för gränsöverskridande projekt går att sökas, inga ansökan
än, Riikka Rautiainen, publ. 2015-12-04
Haparandabladet, en nyhetsartikel om förlängd bearbetningskoncession om vissa torvfyndigheter
vid Isovuoma i Övertorneå kommun (kommissionens yttrande), reporter Marianne Berglund publ.
2015-12-08
Haparandabladet, en nyhetsartiklet på meänkieli om Isovuoma torvproduktion,”Halvaa raivata
enämpi turvetta Pellossa”, reporter Marianne Berglund, översättare Bengt Pohjanen 2015-12-11
Norrländska Socialdemokraten, nyhetsartikel, Kustvattnet får vitt skilda betyg av de båda länderna,
enligt projketets pressmeddelande 2015-12-16
Haparandbladet, nyhetsartikel, Gränsälsvkommissionen besökte avloppreningsverk, Leif
Svanberg (enligt pressmeddelandet), 2015-12-18
Pohjolan Sanomat, nyhetsartikel, Bottenvikens fiskar går att äta, enligt projektets
pressmeddelande, Pekka Mauno 2015-12-19.
Områdets media hade flera nyhetsartiklar om laxdöd och –sjukdomar från sommaren till senhöst
samt nyheter om Torneälvens fisketillsyn, antalet vandringslaxar vars antal minskade. Media var
också intresserad av blyet i Matkakoski-forsens botten.
Gränsälvskommisisonen godkände Kommunikationsplan för kommissionen i sitt decembermöte.
Ett av syftena där är att även rikstäckande medier visar intresse för gränsälvskommissionen och
frågor som hör till kommissionens mandat.
Ny informationsteknik i bruk
Kommissionens kansli tog i bruk några tekniska tjänster under året. Telefonmöte-tjänsten
skaffades i början av år 2015. Systemet hade varit i bruk även tidigare vid möten med
arbetsutskottet av Tornedalens vattenparlament men kostnader betalades inte av kommissionen
utan Pajala kommun. Senare, under hösten skaffades Webropol (webbaserad program) som
används för att göra undersökningar och med hjälp av den kan man samla in t. ex.
anmälningsuppgifter, göra rapport osv. Vattenparlamentets anmälningar och besöksundersökning
gjordes med hjälp av Webropol. Ytterligare togs i bruk Skype-tjänsten för företag. Den kan
användas för videotelefonkonferenser.

Bidrag för evenemang, aktiviteter
Kommissionen gav finansiell bidrag till KulturEkot-förening i Korpikylä som arrangerade musik- och
sommarfest i Korpikylä den 15 juli på Meänflaku-dag (Tornedalingarnas flaggdag).
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På Tornedalningarnas flaggdag 15 juli träffades bl.a. gränsälvskommissionens ordförande Britt-Marie
Häggberg, verksamhetsledare Maja Mella för Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset samt
konstitutionsutskottets ordförande Andreas Norlén och svenska Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson
vid Korpikylä Sommar evenemang vid Torne älv. Kommissionens sekreterare fick uppgift att lära finska
tangos principiella steg till utskottets ordförande.

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.
-

Gemensamt förberedningsarbete inför den nästa planeringsperioden har under 2015
påbörjats med finska och svenska nationella och regionala myndigheter tillsammans med
gränsälvskommissionen och riktilinjerna ska färdiggöras före juni 2016.

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
och har årligen fört fram detta till nationella myndigheter.
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10.

Sammanfattning

Under 2015 fyllde finsk-svenska gränsälvsöverenskommelse och kommissionen fem år. Under
detta aktiva året skedde mycket positivt inom intern utveckling i kommissionen samtidigt då
kommissionens nätverk växte och kommunikation med intressenter blev tätare och gav synliga
resultat. Arbetet fortsätter i olika processer och aktiviteter till kommande åren.
De gemensamma planerna för Torne älv inom vattenvård och översvämningsriskhantering blev
flera steg närmare. En sammafattning af finska och svenska vattenvårdsplanerna blev av i form av
så kallad Roof Plan som är i slutet av 2015 nu färdig att översättas till de fyra språk som
människor kommunicerar i den gränslösa Tornedalen.

Torneträsk i Björkliden den 10 juni 2015. I bakgrunden syns Lapporten, Čuonjávággi.

29.1.2016, Haparanda

Timo Jokelainen
Ordförande

Johan Antti
viceordförande

Virve Sallisalmi
Kommissionens sekreterare
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