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Inledning
Finsk-svenska gränsälvskommissionen är ett mellanstatligt samarbetsorgan,
vars verksamhet regleras av gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och
Finland från 17 september 2010 (SSK 722/2010 och 816/2010 i Finland resp.
SFS 2010:297 i Sverige), samt bilagorna ”Administrativ stadga för finsk-svenska gränsälvskommissionen” och ”Fiskestadgan för Torneälvens fiskeområde”.

Kommissionens geografiska område består av Torne-Muonio älvarnas vattendistrikt i Finland och i Sverige samt en
liten del av Bottenvikens nordligaste havsområde. En ny
Finsk-svenska gränsälvskommission inledde 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 avtalsparterna kalenderårsvis. 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 Skogsbruksministeriets eller
Miljödepartementets framställan.
Gränsälvskommissionens verksamhet finansieras av Jordoch skogsbruksministeriet i Finland och Miljö- och energidepartementet i Sverige. Sekretariatet befinner sig i
Haparanda.
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 av överenskommelsen och praxis i tillståndsärenden samt uppmärksamma parterna på
behov av ändringar i överenskommelsen.
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2017
Ordföranden, ledamöter och ordinarie sakkunniga
Kommissionens ordförandeskap växlar årsvis mellan
Sverige och Finland. Kommissionens ordförande under
2017 var länsrådet Johan Antti från Länsstyrelsen i Norrbottens län. Vice-ordförande var Timo Jokelainen, som är
chef direktör på miljö-, och naturresursansvarsområdet
på Lapplands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-central) i Rovaniemi. Johan Anttis ersättare är vattenvårdsdirektör Lisa Lundstedt på länsstyrelsen i Norrbottens
län. Jokelainens ersättare är överinspektör Pekka Räinä i
Lapplands NTM-central.
Kommissionens ledamöter år 2017 var Bengt Niska från

Pajala och hans ersättare Birgitta Isaksson från Kiruna.
Den andra ordinarie ledamot var Pia Hulkoff från Korpikylä, Haparanda, och hennes ersättare Gunnar Björk från
Övertorneå. Finska ledamöter i kommissionen var Matti
Myllykangas (ordinarie ledamot) och hans ersättare var
Sari Keskitalo från Enontekis och Eugen Parviainen från
Ylitornio. Paula Aikio-Tallgren från Torneå var ordinarie
ledamot och hennes ersättare var Kalervo Aska från Pello
och Marika Kylmämaa från Kolari.
Kari Kinnunen fortsatte som ordinarie sakkunnig i Finland. Andreas Broman började i ordinarie sakkunniges
uppgift i början av år 2017. Broman kommer från vatten-och fiske-enheten på Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Kommissionens egna sammanträden
Under 2017 hade kommissionen sju möten. Ett av mötena arrangerades
i maj i Övertorneå Juoksengi by, septembermötet hölls i Kilpisjärvi, Finland, och årets sista möte i Kukkola by, norr om Torneå. De fyra övriga
möten anordnades i kommissionens kansli i Haparanda.
2017-01-31 Haparanda
Kommissionens verksamhetsberättelse för år 2016 godkändes.
Kommissionens bokslut och årsredovisning diskuterades kort och därefter godkändes bokslutet för år 2016.
Konstaterades att i kommissionens informationsmöte
om kommande avloppsvattenutredning i Kolari lockade
tillsammans 24 deltagare från alla älvdalens kommuner.
Konsulten gör en enkät som ska skickas till ansvariga för
kommunernas reningsverk samt till kommunernas miljöansvariga.
Jord- och skogsbruksministeriets yttrandebegäran om
Finlands och Sveriges förhandlingar om fiskestadgan.
Sekretariat ber av ministeriet att begäran skickas även på
svenska till kansliet.
2017-03-01 Haparanda
Kommissionens verksamhetsplan för år 2017 godkändes.
Kommissionen föreslår att sitt anslagsbegäran för 2018
behålls på samma nivå som den varit för 2016.
Kommissionen fattade beslut om samarbetsbidragstagare. Samarbetsbidrag beviljades till två olika projekt.
Sven Keskitalo ska tillsammans med kulturskolor i Norrbotten arrangera en koncert på Victoriatorget den 26
augusti när det är 100 dagar kvar till Finlands hundrade
självständighetsdag. Med en koncert på gränsen hyllas
det 100-åriga Finland. Bidragssumman är 15 000 kronor
och betalas efteråt enligt verifierade kostnader. Grund4

skollärare Anne Keisus idé om festbyte mellan Seskarö
skola i Haparanda och Näätsaari skola i Torneå får 1 000
euro för bl.a. busstransport. Samarbetsbidraget betalas
efteråt enligt verifierade kostnader.
Kommissionens strategi uppdaterades.
Finsk-svenska gränsälvskommissionen beslöt ge bidrag
till Hietaniemi hantverksmarknad. Bidraget är 10 000
svenska kronor för marknadsföringsinsatser. Kommissionen betalar bidraget mot verifierade kostnader i efterhand.
Kommissionens sekreterare deltog en laxkonferens i
Umeå där hon som gränsälvskommissionens representant presenterade fisketurismens regionala och ekonomiska betydelse i Tornedalen. Under middagen hade sekreteraren en diskussion med kung Carl Gustav XVI bl.a.
om fiskefrågor i Torne älv.
2017-05-04 Juoksengi, Övertorneå
Resultat av förhandlingarna mellan Finland och Sverige
om fiskestadgan 2017 för kännedom till kommissionen.
Kommissionen följer utveckling inom förvaltning av laxfiske. Kommissionen hävdade att beslut om avvikelser
från fiskestadgan skall tas före den 1 april, att betydelsen
av övervakning ökar med fiskarvisa laxkvoter i havsområdet. Ytterligare konstaterades att enligt överenskommelsen har kommissionen rätt att få information. En skrivelse om ovannämnda frågor ska skickas till Jord- och
skogsbruksministeriet, NTM-centralen och en kopia till
HaV.

2017-11-09 Haparanda
Kommissionen tog et titt på Vattenparlamentets kostnader och feedback. Utvärderingen var främst positiv,
medeltalet i bedömningarna var 4 i femgradig skala.
Vattenparlamentet besöktes av 108 deltagare.Vattenparlamentet och dess teman noterades bättre på finska
2017-06-15 Haparanda
En uppdaterad ansökan för finansiering ett forsknings- massmedier än på de svenska. Artiklar eller tv-klipp beprojekt hade kommit till kommissionen: ”Application for handlade: kommande seminariet och dess innehåll (YLE
funding of the project ecological status of coastal water- Kemi), om forskaren Jeffrey Duda och återämtning av
bodies within the International Torne River Basin District”. Elwha älv efter borttagninga av tre vattenkraftsdammar
Sökande var Länsstyrelsen i Norrbotten och NTM-cen- med följder till älvnaturen (YLE Lappi), preliminära forsktralen i Lappland. Kommissionen beviljade finansiering ningsresultat av laxbeståndet (Lapin Kansa). I Sverige
till projektet från Outokumpufonden enligt ansökan: till- rapporterade Haparandabladet om klimatförändringens
sammans 22 799 euro för tre år. Sökanden skall informe- påverkan i Norrbotten.
ra kommissionen i olika skeden under
projektets gång.
Kommissionen diskuterade om kommunernas deltagande i seminariet.
Ledamöter önskar mer samarbete
ÅF-Infrastructure Abs (tidigare Vatten
både med kommuner och med Toroch Miljöbyrån) konsult Ewa Westin
nedalsrådet.
presenterade forskningsmetoder och
preliminära resultat från avloppsutredningen.
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) hade skickat en remiss gällande översyn av områden
Finlands och Sveriges fisketillsynsmän
med betydande översvämningsrisk.
presenterade övervakningsinsatser i
Kommissionen hade skickat yttranBottenviken under kommande fiskesäsong. >
det till MSB samt översättning till finska myndigheter. MSBs förslag var att
2017-09-14 Kilpisjärvi, Finland
Haparanda skulle tas bort från områden med betydande översvämningsOm nominering av kommissionens
risk.
finska ordförande från och med år
2018 konstaterades att sekretariatet
lämnar begäran på utnämning av finska ordförande till 2017-12-15 Kukkola, Torneå
Före mötet presenterades Tornedalens sommarsik -projord- och skogsbruksministeriet i Finland.
jekt Interreg-Nord och dess resultat samt kommande åtI diskussion om årets fiskesäsong konstaterades att vat- gärder av Markku Vaaraniemi och Rolf Lahti.
tennivån var hög hela sommaren vilket försvårade fisket i
älven. Kommissionens ordinarie sakkunnig Andreas Bro- Kommissionen enades om att kommissionen ska ta upp
man presenterade preliminär laxstatistik.
frågan om traditionella fiskemetoder såsom laxpatabygget i sin verksamhetsplan.
Frågan om sakkunniga tas fram i förhandlingar med miGenomgång av kostnadsställen i kommissionens annisterierna vid mötet under 2018.
slagsanvändning. Diskussion om kostnadernas utveckling. Diskussion om Outokumpufondets medel och användningsmöjligheter.
Inbjudna gäster på mötet var koordinator för Naturskyddsföreningen i Norrbottens län Urpo Taskinen och
anställd, adjungerad till styrelsen Tarja Leinonen som berättade om Naturskyddsföreningens verksamhet.

Genomgång av revisionspromemoria 2016 samt års
2018 planering.
Konstaterades att Statsrådet i Finland har utnämnt Timo
Jokelainen till kommissionens ordförande för tiden
1.1.2018 -31.12.2019 samt Pekka Räinä till hans ersättare
under samma tidsperiod.

Kilpisjärvi biologiska stationen, dess verksamhet och forskningsprojekt presenterades till kommissionen före mötet. I
slutet av mötesresan fick man även höra om fisket i Könkameno-Karesuando-området.

NTM-centralen har fastställt nya fiskeområden för kännedom till kommissionen. NTM-centralen fastställde
nya fiskeområden den 13 december 2017. I Torneälvens
vattendistrikt finns två fiskeområden: Enontekis och Tor5

ne-Muonioälven. Utreds hur kommissionen kan hur kommissionen kan ta del i samarbetsgruppen i Lappland.
Årsmöte mellan ministerierna och kommissionen
Finsk-svenska gränsälvskommissionens, Miljö- och energidepartementets och Jord- och skogsbruksdepartementets årsmöte 2017 hölls i Kiruna den 21-22 mars. Efter
mötet deltagarna kunde bekantade sig med Kiruna stadsflytt och stadsplanering samt verksamheten i Jukkasjärvi
Ishotell. Minnesanteckningarna skrivs av Miljö- och energidepartementet.

Annika Nilsson och Mattis Loberg (MED), Kai Kaatra, Katri Vasama och Pekka Kemppainen (MMM), samt Johan Antti, Timo
Jokelainen, Virve Sallisalmi och Camilla Ahlstrand (FSGK).

Jukkasjärvi ishotell byggs av Torneälvs is. Kommissionens ordföranden Johan Antti och Timo Jokelainen i bild.

Närvaro i kommissionens sammanträden/ Läsnäolo komission omissa kokouksissa 2017
Syyskuun ja joulukuun kokouksiin kutsu;in sekä varsinaiset e<ä varajäsenet/
Både ordinarie och suppleanter var inbjudna Cll septembers och decembers möte.
Ordinarie/ varsinaiset jäsenet
31.1.
1.3.
4.5.
15.6.
14.9.
9.11.
15.12.
Johan An; UV
x
x
x
x
x
0
x
Timo Jokelainen U
x
x
x
x
x
x
x
Bengt Niska
x
0
x
x
x
x
0
Pia Hulkoﬀ V
x
x
x
x
x
x
x
Ma; Myllykangas U
x
0
x
x
x
x
0
Paula Aikio-Tallgren V
x*
0
0
x
0
x
x
Ersä<are/ varajäsenet:
Kalervo Aska UV
0
x
x
0
x
0
x
Eugen Parviainen V
0
x
0
0
x
0
x
Birgi<a Isaksson UV
0
x
0
0
x
0
x*
Sari Keskitalo
0
0
0
0
x
0
0
Gunnar Björk V
0
0
0
x
0
0
0
Marika Kylmämaa
0
0
0
0
0
0
0
Lisa Lundstedt UV
0
0
0
0
0
x
0
Pekka Räinä V
0
0
0
0
0
0
0
Sakkunniga/asiantunCjat
Kari Kinnunen UV
x
0
x
x
x
x
x
Andreas Broman
x
x
x
x
x
x
x
* Med via telefon
U=UNECE-seminariet/seminaari 2017-05-23 deltagare/osallistujat
V= Va<enparlamentet/ Vesiparlamen; 2017-10-25 deltagare/osallistujat
Sakkunniga och ersä<are har ingen plikt a< delta i möten om inte annat har bestämts innan./
AsiantunCjoilla tai varajäsenillä ei ole velvollisuu<a osallistua kokouksiin, ellei toisin sovi<u.
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Andra möten 2017

Fiskeförvaltningsmöte i Torneå den 26 oktober. Forskare Jeffery Duda från USA geologiska forskningscentrum
håller sin presentation.
16/1 2017 JSM, UNECE-UNESCO Finlands gränsvattenrapportering, möte i Helsingfors, Sallisalmi
20/1 2017 Planeringsmöte för kommissionens verksamhet, Haparanda. Jokelainen, Antti Sallisalmi och Ahlstrand
1-2/2 2017 Levande laxälvar, seminariet i Umeå, presentation om fisketurism i Torne älv av Sallisalmi
23/2 2017 Tornedalens sommarsik, sommarsikgala i Övertorneå, Sallisalmi och Ahlstrand
7/3 2017 Havs och vattenmyndigheten bjöd in på ett möte
med kommissionen. Ärendena var fiskestadgan och fiskbestånd. Deltagare: Aska, Parviainen, Niska, Hulkoff, Björk, Sallisalmi och Ahlstrand
21-22/3 2017 Årsmöte med Miljö- och energidepartementet och Jord- och skogsbruksministeriet i Kiruna. Antti,
Jokelainen, Sallisalmi och Ahlstrand
28/3 2017 Bengt Aili, Armasjärvi-Puostijoki vattenvårdsåtgärder, informationsmöte om ett möjligt projekt för restaurering, Sallisalmi och Ahlstrand.
4/4 2017 Eva Juntti-Berggren och Ann-Charlotte Lundkvist
om Hedenäsets marknad, kansliet, Sallisalmi och Ahlstrand
25/4 2017 Översvämningsrisker, möte i kansliet. Länsstyrelsen, Haparanda kommun, NTM-centralen, MSB via telefon. Sallisalmi och Ahlstrand
25/4 2017 Outokumpu och informering om aktuella ärenden. Miljöchef Juha Kekäläinen, Kirsi-Marja Fyhr, Sallisalmi
och Ahlstrand

23-24/5 2017 UNECE Vattenkonvention-seminarium och
implementeringskommitté hade sitt möte i Haparanda,
Antti, Jokelainen, Kinnunen, Lundstedt, Aska, Myllykangas,
Isaksson, Sallisalmi och Ahlstrand
30/5 2017 Att förebygga översvämningsrisker, beredning av infobroschyr Haparanda-Torneå. Länsstyrelsen,
NTM-centralen. Mötet i kansliet, Sallisalmi och Ahlstrand.
31/5 2017 Läheltä-Luonnosta. Konkurrenskraft från närproducerad mat och statistiska verktyg för besöksnäring i
Lappland. Kvällsträff i Kukkolankoski. Flera arrangörer. Sallisalmi
1/6 2017 Sommarsik-Kesäsiika styrelsegrupp, Kukkola. Sallisalmi
5/6 2017 Fisketillsyn. Pyykönen Pekka och Savola Petri/
NTM-centralen i Egentliga Finland, kansliet. Ahlstrand
9/6 2017 Action Plan, webbenkät till intressenter om vattenvård inom Torne vattendistrikt, beredning i samarbete
men Länsstyrelsen, NTM-centralen. Kansliet, Haparanda.
13/6 2017 Outokumpu stålverk, aktuellt om miljötillståndsprocess. Outokumpus representanter samt från Sverige
Havs och vattenmyndighetens och Länsstyrelsens representanter Sallisalmi och Ahlstrand
14/6 2017 Översvämningsriskhantering, beredning av infobroschyr för Haparanda-Torneå. Länsstyrelsen, NTM-centralen. Kansliet, Haparanda, Sallisalmi
15-16/6 2017 ’A sustainable Arctic – innovative approaches’, Oulu, Finland. The European Commission som arrangör. Sallisalmi
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29/8 2017 Laxseminariet i Kolari Lappea.
Sallisalmi och Kinnunen.

31/10 2017 Sommarsik-projekt, styrningsgruppen, Korpikylä, Sallisalmi

30-31/8 2017 Vattenrådsdagarna i Luleå, Länsstyrelsen i
Norrbotten, Sallisalmi och Ahlstrand

14-16/11 2017 Rovaniemi Arctic Spirit 2017,Lappia Hall,
Rovaniemi. Sallisalmi

16/10 2017 Öppet möte: Internationella gränsvattenöverenskommelser och deras nordiska tillämpning, Pohjola-Norden, Rovaniemi, Kinnunen

23/11 2017 Fiskebibliotekets inledningsseminarium i
Olos,Muonio. Matti Myllykangas
28/11 2017 SALCOM -möte, Haparanda kansliet, Sallisalmi

26/10 2017 Fiskemöte mellan fiskemyndigheter, det gemensamma fiskekortsförening, forskare, fisketurismutvecklare och kommissionens representanter.i Torneå
Park-hotell. Räinä, Sallisalmi och Kinnunen (gränsälvskommissionen), Håkan Carlstrand, Monica Blidner, Jakob Granit
(Havs och vattenmyndigheten), Orian Bondestam och Tapio Hakaste (Jord- och skogsbruksministeriet), Lars Sundqvist (NTM-centralen i Egentliga Finland), Dan Blomkvist
(länsstyrelsen i Norrbotten), Daniel Melin (Jordbruksverket), Tapani Pakarinen (LUKE), Elias Teriö (Kolari kommun),
Ilkka Paaso och Bror-Erland Härmä (Det gemensamma fiskekortet).

29/11 2017 Länsstyrelsen i Norrbotten och Näringsdepartementet i Haparanda, Sallisalmi
11-12/12 2017 Arktisk MKB, Tomorrow’s Arctic EIA.
Workshop. Rovaniemi. Sallisalmi

Sågad is i Torneälven framför Torneå centrum de 14 maj 2017.
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Konferenser
Gränsälvskommissionen arrangerade under året två konferenser: i samband
med UNECEs årsmöte den 23 maj ett internationellt vattendragskonferens i
Haparanda och i oktober Vattenparlamentet i Torneå.

UNECEs representanter vid Kukkolaforsen den 23 maj 2017.

UNECE gränsvattenkonventionens implementeringskommitté (Implementation Committee) hade
sitt årsmöte den 23-24 maj 2017 i Haparanda i Sverige. Finsk-svenska gränsälvskommissionen arrangerade på förmiddagen den 23 maj en konferens
om internationella vattensamarbete. Konferensen
var öppet för inbjudna gäster och media. På plats
i Sverigefinska folkhögskolan var ca 40 deltagare.
UNECE gränsvattenkonvention är ett internationell
avtal som har ratifierats av 40 länder och av Europeiska Unionen. Konventionen ska trygga gränsvattnens hållbart och jämlikt bruk genom att minimera
gränsöverskridande skadliga påverkningar samt att
främja gränsöverskridande samarbete. Konferensen
presenterade UNECE gränsvattenkonventionen, implementeringskommitténs arbete och utveckling
av internationella gränsvattensamarbete från 90-talet till 2017. Ytterligare presenterades erfarenheter
av det praktiska samarbetet i Sverige, Finland och
Vitryssland. Kanslichef Hannele Pokka på finska Miljöministeriet öppnade konferensen. Gränsälvskommissionens ordinarie sakkunnig, professor Kari Kinnunen är ledamot i implementeringskommité.

Program den 23 maj 2017

09:00 Inledning / Kanslichef Hannele Pokka, Miljöministeriet i Finland
09:10 UNECE Water Convention / sekreterare av
“ Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes”,
Francesca Bernardini
09:25 Implementerigskommitté / Ordförande av
“Implementation Committee”, Attila Tanzi 09:45 Recent progress in international water law and transboundary water cooperation & the Water Convention / ledamot inom Implementerigskommitté,
Stephen McCaffrey*
10:40 Vattensamarbete mellan Finland och Sverige / Ordförande Finsk-svenska gränsälvskommissionen, Johan Antti
11:00 Finskt-norskt vattensamarbete / Ordförande
FI-NO kommissionen, Timo Jokelainen
11:20 Finskt-rysskt vattensamarbete / Chef för Internationell vattensamverkan, Jord-och skogsbruksministeriet i Finland, Seppo Rekolainen
11:55 Diskussion
12:30 Avslutning
*Professor StephenMcCaffrey mottagare av årets
Stockholm vattenpris (Stockholm Water Prize) presenterade utveckling inom internationella vattenlagstiftning och vattensamverkan.
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108 deltog i Vattenparlamentet. Havs och vattenmyndighetens generaldirektör Jakob Granit har mikrofon i handen.

Vattenparlamentet den 25 oktober
Onsdagen den 25 oktober mer än 110 vatten- och
fiskeorienterade konferensgäster från Sverige och
Finland deltog i Tornedalens vattenparlament i
Torneå, Finland. Seminariet var öppen för stora allmänheten och den simultantolkades till finska,
svenska och engelska. Vattenparlamentet invigdes
av generaldirektör Jakob Granit i Havs- och vattenmyndigheten och Lea Kauppi, generaldirektör
i Finlands miljöcentral. Före seminariet förevisades
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dokumentfilm The Return of the River, som berättar
om Elwha-älven i USAs västkust. Elwha-älvens ekosystem har återhämtats efter bortrivning av vattenkraftsverkets dammar. Älvnaturens återhämtningsprocess belysades av forskaren, ekologen Jeff Duda
som arbetar på USAs geologiska forskningsanstalt.

Vattenparlamentets program
12.00 finsk tid Välkommen. Länsrådet Johan Antti,
Finsk-svenska gränsälvskommissionen.
12:10 Vattenförvaltningen i Sverige, med våra grannländer och globalt – utmaningar och möjligheter GD
Jakob Granit, Havs- och vattenmyndigheten.
12:40 Finlands miljöcentral och dess roll i gränsvattensamarbete GD Lea Kauppi, Finlands miljöcentral
SYKE.
13:10 Internationellt samarbete i gränsvattenfrågor
– Nordisk modell Ordinarie sakkunnig Kari Kinnunen, Finsk-svenska gränsälvskommissionen
14:00 Dam removal on the Elwha River: Salmon, sediment, and the rebirth of a river Research Ecologist
Jeffrey Duda U.S. Geological Survey - Western Fisheries Research Center / Elwha älv, Washington delstat
14:50 Klimatförändring i Norrbottens län – konsekvenser och anpassning för areella näringar och
ekosystemtjänster, Micael Bredefeldt, Enheten för
social hållbarhet och samhällsskydd, Länsstyrelsen
i Norrbotten.
15:15 Behandling av avloppsvatten inom Torne vattendistrikt, utredning om nuläget, vägen framåt Eva
Westin, ÅF, Infrastructure, Luleå.

15:45 Kommentar I till föregående Risto Romakkaniemi, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland.
16:00 Kommentar II Virve Sallisalmi, Finsk-svenska
gränsälvskommissionen
16:30 Tid för bättre vatten!
Lisa Lundstedt, Vattenmyndigheten i Bottenviken,
Länsstyrelsen i Norrbotten
16:50 På gång: Enkät om vattenförvaltning och
översvämningsriskhantering samt prioriteringar i
Torne vattendistrikt – Dags att påverka! Jukka Ylikörkkö, Närings-, trafik- och miljöcentral i Lappland.
17:00 Översvämningsguide för Tornedalen, Niina
Karjalainen, Närings-, trafik- och miljöcentral i Lappland & Henrik Larsson, Länsstyrelsen i Norrbotten
17:15 Torne lax- och öringsbestånden - säsongens
2017 preliminära slutsatser, specialforskare Atso Romakkaniemi & Stefan Palm (tba), LUKE & SLU
17:40 Diskussion om dagens teman
18:00 finsk tid: Avslutning på Vattenparlamentet
Nästa vattenparlament hålls hösten 2019.
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Yttranden
Kommissionen gav år 2017 totalt fem yttranden. Kommissionen mottog 14
yttrandebegäran. Kommissionen gav yttranden om de mest betydande ärendena i linje med överenskommelsens syfte och enligt kommissionens mandat. Kommissionens yttranden skrivs på svenska och finska och de publiceras
på kommissionens hemsida. På hemsidan finns alla yttranden kommissionen
har gett tidigare. Kommissionens sekreteriat skickar kommissionens yttranden till media för kännedom.
Under år 2017 behandlade kommissionen i sina yttranden bl.a. Sveriges och Finlands förhandlingar om fiskestadgan som reglerar fisket i Torneälvens vattendistrikt.
Gränsälvskommissionen har årligen gett sitt yttrande till
jord- och skogsbruksministeriet om fisket och kommissionen har satt vikt på försiktighetsprincipen, hållbart fiske,
kulturellt viktiga fisketraditioner, följning av fiskbestånd
samt tillräcklig fisketillsyn samt nationella lax- och öringsstrategins sammanställning mellan länderna.
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Gränsälvskommissionen gav sitt yttrande till jord- och
skogsbruksministeriet om laxförordning i Finland, som i
fortsättning har betydelse för antal vildlaxar som kommer
att vandra till Torneälven. Kommissionen poängterade
betydelse av de inklusive undantagssituationer i ett förändrat klimat är nyckelfrågor för gruvdrift vid Torneälvens internationella vattendrag. Kommissionen påminde
om att ansvar för vattnets goda status inom gränsvattendistriktet mellan Finland och Sverige är gemensamt. Gränsälvsöverenkommelsen tryggar möjligheter till skäligt
nyttjande av gränsälvarna för båda parter på ett sätt som
främjar gränsregionens intressen. Särskild vikt i överenskommelsen fästas vid att bl.a. uppnå gemensamma kvalitetsmål för yt- och grundvatten, natur- och miljöskydd
och hållbart nyttjande och skydd av vattenresurserna och
fiskbestånden.

I sitt yttrande till Jord- och skogsbruksministeriet om fiskekvot för 2018 i Östersjön hänvisade gränsälvskommissionen till den internationella havsforskningsinstitutet
ICES vetenskapliga rådgivning och behovet att minska
kvot i delområden 22-31, vilket tydligt strider mot EU-kommissionens förslag till kvoten. Gränsälvskommissionen
lyfte fram faktumet att under de senaste tre åren har sjuka
och döda laxar funnits både i Torne älv och i Bottenviken
samt ökad dödlighet av M74 sjukdom bland laxarna har
upptäckts. Kommissionen betonade försiktighetsprincip
i nyttjande av laxbestånden. Kommissionen ansåg att
EU-kommissionens förslag kan leda till ohållbart fiske
samt att den kan leda till sämre fiskemöjligheter i framtiden. Att höja kvoten kunde försvåra för såväl Sverige som
Finland att nå förvaltningsmålen i ländernas vildlaxälvar.
Gränsälvskommissionen anser att den bedömning som
ICES har gjort gällande fiskemöjligheter i Östersjön är utomordentligt bra motiverad.
Till slut konstaterade gränsälvskommissionen att i stället
för att öka fiskekvoten på lax borde EU-kommissionen på
allvar fokusera på åtgärder mot felrapportering av fångster, rikta tillräckliga resurser för spårbarhet av laxfångsterna samt effektivt motverka olagligt fiske i Östersjön.

I yttrande om översyn av områden med betydande
översvämningsrisk till MSB (i Sverige), hänvisade gränsälvskommissionen till gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland och dess betydelse i översvämningsskydd. Kommissionen anser att i MSB:s preliminär
rapport som var på remissrundan inte tog fram de förhållanden som kommer från gränsälvsöverenskommelsen. När det gäller förebyggandet av översvämningsrisker har gränsöverskridande samarbete och samordning
pågått fr.o.m. 2010 och även tidigare under årtiondena.
Kommissionen poängterade risken för översvämning
p.g.a. isproppar som förebyggts med issågning i Torne
älv. Efter den närliggande förvaltningsreformen i Finland
överförs ansvar för förebyggande av isproppsöversvämning med issågning från finska staten till kommunerna.
Frågan om kostnadsansvar i issågning vid Haparandas
och Torneås stränder bör hanteras i god tid före vår 2019
mellan svenska och finska nationella myndigheter och i
samarbete med Haparanda kommun och Torneå stad.
Samarbete med kommunerna Haparanda och Torneå
(båda bedömda som riskområden för översvämning), i
samverkan mellan Länsstyrelsen i Norrbotten, Myndighet
för samhällskydd och beredskap och Närings-, trafik- och
miljöcentralen i Lappland samt gränsälvskommissionen
har varit varaktigt under den nuvarande planeringscykeln
med goda resultat. Enligt kommissionen är klimatförändring ett faktum och beredning för ovanliga översvämningsförhållanden under ovanliga årstider är särskilt viktigt i detta vattendistrikt.
Kommissionen anser att Haparanda även fortsättningsvis ska betraktas som ett område med betydande översvämningsrisk på grund av risk för vildlaxar som tidigast
vandrar upp till älven, och vad minskning av fisket i början
av säsongen samt inom Kemi terminalområde har betydelse för laxproduktion. Kommissionen fästade uppmärksamhet i syftet på den nationella lax- och öringsstrategin,
såsom bl.a. att minska fisket efter blandade bestånd, att
utforma återhämtningsplaner för havsöring samt att sätta
sanktionsvärde för olaga fångst. En av de uppgifterna för
stater som är ansvariga för fiskbestånden är att säkerställa
uppföljning av fiskbestånden. I sitt yttrande uppmuntrade kommissionen till märkning av fångst på vildax för att
säkerställa spårbarheten av fångst ända till konsumenten.
Kommissionen stötte även på att trygga resurser för fisketillsyn.
Gränsälvskommissionen har i sitt yttrande till Naturvårdsverket om Hannukainen delgeneralplan för gruvområde (som en del av processen gällande gränsöverskridande påverkan i gränsälvsöverenskommelsen, §15-22) tagit
fram synpunkter om vatten- och fiskebeståndsfrågor som
har gränsöverskridande påverkningar. Kommissionen har
tidigare uttalat sig om MKB-program i 2011, om MKB-rapport 2013 samt om bearbetsningskoncessionsansökan i
2014 och 2016. Kommissionen har i sina tidigare yttranden om gruvaprojektet uppmärksammat bl.a. kvaliteten
på hydrologiska analys, vattenbalans, påverkan på fiskbestånden, hantering av farliga ämnen (bl.a. nitrat, kadmium,

kobolt, krom, nickel, kvicksilver och uran), såsom Torne älv
som råvattentäkt för Haparanda kommun.
Kommissionen anser att hantering av verksamhetens risker och vattenbalans, kontrollerad lagring och ledning av
vatten under verksamhetens olika skeden isproppar och
tidigare betydande översvämningar i området fast Haparanda uppfyller inte alla nationella översvämningsriskkriterier. Gränsälvskommissionen anmodade Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap med hänvisning till
remissmaterialet notera den finsk-svenska gränsälvsöverenskommelsen när översvämningsrisk inom det internationella vattendistriktet bedöms.

Lista om kommissionens yttranden år 2017:
Yttrande om MSB rapport om områden med betydande
översvämningsrisk 2017-11-06
Yttrande om års 2018 fiskekvot i Östersjön 2017-09-11
Yttrande om förslag till Hannukainen gruvområde delgeneralplan i Kolari kommun 2017-03-28
Yttrande om förordingar (Finland) som reglerar laxfisket 2017-02-28
Yttrande om förhandlingarna mellan Finland och Sverige angående Torneälvens fiskestadga 2017, datum 2017-0224
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Informering och pressmeddelanden
Kommissionen informerar om sin verksamhet via flera kanal: via Twitter, på
sina Internet-sidor och via e-post. Därtill används tidningsannonser när det
gäller kommande arrangemang såsom seminarier eller t.ex. utlysning av samarbetsbidraget. Aktuella hemsidor finns på finska www.srrjk.fi och svenska
www.fsgk.se. Adresserna www.rajajokikomissio.fi och www.gransalvskommissionen.se leder också till kommissionens hemsidor.
År 2017 beställde kommissionen gränsälvsöverenskommelsens översättning till meänkieli. Hemsidor på meänkieli publicerades i slutet av juni 2017. Översättningen
gjordes av författaren Bengt Pohjanen och bekostades av
Miljö- och energidepartementet i Sverige.
Kommissionens hemsidor finns på finska, svenska, meänkieli och engelska. Gränsälvsöverenskommelsen är översatt till nordsamiska, och den finns på hemsidorna. Publicering av kommissionens hemsidor på nordsamiska är
på kommande.
Under året informerade kommissionen om fem olika
ärenden med pressmeddelande:
Pressmeddelande 2017-03-02 FINSK-SVENSKA GRÄNSÄLVSKOMMISSIONENS SAMARBETSPRIS FÖR BARN
OCH UNGDOMAR Gränsälvskommissionen bidrar till att
utveckla verksamheter och projekt som främjar samarbete över gränsen. I sitt möte den 1 mars beslöt kommissionen att samarbetsbidrag betalas ut till två verksamheter.
Totalt 15000 kronor till konsert som arrangeras den 26
augusti på Victoriatorget Rajalla-På Gränsen området.
Då kommer Norrbottens kultuskolor för att gratulera
Finlands 100 år som ett självständigt land. Totalt 10 000
kronor beviljades till Näätsaari skola i Torneå och Seskarö
skola i Haparanda för ”festbyte”. Näätsaari skola och Seskarö skola ska göra samarbete genom att Näätsaari skola
tar med sig Finlands 100-år jubileum till Seskarö skola och
Seskarö skola tar med sig Lucia-fest till Näätsaari.

rättighet. Första gång togs frågan upp i 1977 i FN:s Vattenkonferens i Mar del Plata.
Finsk-svenska gränsälvskommissionen utreder samhällens och glesbygdens avloppsvattenhantering i Tornedalen. Gränsälvsvkommissionen samlar in information
om nuläge av avloppsvattenhantering i reningsverk
inom Torne vattendistrikt i Sverige och Finland. Samtidigt
granskas omfattning av enskilda avloppsanläggningar
samt tas en titt på avloppsledningsnät och slamhantering
i de tio tornedalskommuner som avbördas till gränsälvarna. Uppdraget genomförs av Vatten & Miljöbyrån från
Luleå.
Pressmeddelande 2017-05-11 UNECEs gränsvattenkonvention 25 år - Konventionens implementeringskommitté har sitt vårmöte i Haparanda UNECE gränsvattenkonventionens* implementeringskommitté (Implementation
Committee) har sitt årsmöte den 23-24 maj 2017 i Haparanda i Sverige, inom Torne älvs internationella vattendistrikt.
Finsk-svenska gränsälvskommissionen arrangerar på förmiddagen den 23 maj ett seminarium om internationella
vattensamarbete. Seminariet är öppet för inbjudna gäster
och media.
UNECE gränsvattenkonvention är ett internationell avtal
som har ratifierats av 40 länder och av Europeiska Unionen. Konventionen ska trygga gränsvattnens hållbart och
jämlikt bruk genom att minimera gränsöverskridande
skadliga påverkningar samt att främja gränsöverskridande samarbete. Konventionen förutsätter inrättande av
gemensamma gränsvattenkommissioner. Överenskommelsen mellan Finland och Sverige följer UNECEs gränsvattenkonventionens principer.
* Formellt heter organisationen FN:s ekonomiska kommission för Europa, som förkortas UNECE eller bara ECE.
Avtalet på engelska: ”Convention on the protection and
use of transboundary watercources and international lakes”Mer info: www.unece.org/env/water

Norrbottens kulturskolor hyllade 100 åriga Finland.
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Pressmeddelande 2017-03-17 VÄRLDSVATTENDAGEN DEN 22 MARS 2017 -ÅRETS VÄRLDSVATTENDAG
FOKUSERAR PÅ AVLOPPSVATTEN Största delen av världens avloppsvatten från hushåll, städer, industri och jordbruket släpps ut orenat eller utan återvinning tillbaka till
naturen. Med en ordentlig avloppsvattenrening skydds
människor och vattendrag. Rent vatten är en mänsklig

Före UNECE implementeringskommitte möte arrangerar
Finsk-svenska gränsälvskommissionen ett seminarium
för inbjudna intressenter. Seminariet presenterar UNECE
gränsvattenkonventionen, implementeringskommitténs
arbete och utveckling av internationella gränsvattensamarbete från 1990-talet till 2017. Ytterligare presenterars
erfarenheter av det praktiska samarbetet i Sverige, Finland och Vitryssland.

Kanslichef Hannele Pokka på finska Miljöministeriet öppnar seminariet. Professor StephenMcCaffrey, mottagare
av årets Stockholm vattenpris (Stockholm Water Prize),
presenterar utveckling inom internationella vattenlagstiftning och vattensamverkan. Övriga seminarieföreläsarna kommer från Implementeringskommittén och gränsvatten-organisationerna. Seminariespråket är engelska.
Pressmeddelande 2017-06-27 GRÄNSÄLVSÖVERENSKOMMELSEN HAR ÖVERSATTS TILL MEÄNKIELI
- FINSK-SVENSKA GRÄNSÄLVSKOMMISSIONEN ÖPPNAR HEMSIDOR PÅ MEÄNKIELI Finsk-svenska gränsälvskommissionen publicerar gränsälvsöverenskommelsen
samt dess bilaga Torneälvs fiskestadga på meänkieli, dvs
på Tornedalens eget språk som är ett av minoritetspråken
i Sverige. Kommissionen beställde översättningsarbete av
författaren Bengt Pohjanen.
Överenskommelsen mellan Finland och Sverige fick i laga
kraft år 2010. Överenskommelsen i sin helhet har funnits
på finska, svenska, nordsamiskan och engelskan på kommissionens hemsida. I samband med överenskommelsens
publicering öppnar kommissionen även sina hemsidor på
meänkieli. Hemsidorna har samma ämnesområden som
överenskommelsen.
Miljö- och energidepartementet i Sverige ansvarar för
gränsälvsöverenskommelsens översättningskostnader
till meänkieli. Finlands jord- och skogsbruksministerium
har producerat nordsamiska och engelska översättningar
tidigare.
Pressmeddelande 2017-10-23 INTERNATIONELLA
VATTENSPECIALISTER SAMLAS IN I TORNEDALENS
VATTENPARLAMENT DEN 25 OKTOBER Onsdagen den
25 oktober ska mer än 100 vatten- och fiskeorienterade
seminariegäster delta i Tornedalens vattenparlament i
Torneå, Finland. Vattenparlamentet invigs av Finlands och
Sveriges ansvariga vattenvårdsmyndigheter: generaldirektör Jakob Granit i Havs- och vattenmyndigheten och

Lea Kauppi, överdirektör i Finlands miljöcentral. De ska
presentera aktuella frågor inom internationella vattenförvaltningen, om dess möjligheter och utmaningar.
Före seminariets presentationer kan vattenparlamentets
deltagare titta på dokumentfilm The Return of the River,
som berättar om Elwha-älven i västkust i USA. Elwha-älvens ekosystem med sin rika fiskbestånd har återhämtats
efter bortrivning av vattenkraftsverkets dammar. Älvnaturens återhämtningsprocess belysas av forskaren, ekologen Jeff Duda i seminariet. Han arbetar på USAs geologiska forskningsanstalt i delstat Washington.
I Vattenparlamentet presenteras även hur Lapplands
NTM-central och Länsstyrelsen i Norrbottens län har i samarbete med Finsk-svenska gränsälvskommissionen redigerat en gemensam guide för att förebygga översvämningsrisker och den är avsedd alla invånare och stugägare
inom Torneälvens vattendistrikt. Guiden publiceras på
svenska och finska. Ett annat exempel på gränsöverskridande samarbete är en aktuell enkät ”Påverka vattnen”
– enkäten är öppen för alla invånare och aktörer inom
vattendistriktet att lämna synpunkter. Frågorna gäller vattenvård och översvämningsriskhantering.
Micael Bredefeldt från Länsstyrelsen i Norrbotten presenterar innehållet av en färsk rapport om klimatförändringens påverkan på areella näringar som är beroende av
naturmiljö och ekosystemstjänster i Norrbotten (bl.a. jordbruk, fiske, rennäring, skogsbruk, turism, friluftsiv).
Resultat är underlag för klimatanpassningsåtgärder i länet. I Vattenparlamentet presenteras preliminära resultat
av Torneälvens avloppsutredning. Utredning som gränsälvskommissionen beställde av en svensk konsult är nu
i skissform och publiceras på finska och svenska i början
av 2018.
Den innehållsmässigt rika dagen avslutas med LUKEs och
SLU:s gemensamma presentation om Torneälvens vandringsfiskbestånd.

Rajaväyläsopimus oon käänetty meänkielele ja
rajaväyläkomišuuni aukasi meänkieliset nettisivut 2017- 06-27
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Media och gränsälvskommissionen 2017
Media var mest intresserad av frågor som Östersjölaxens vandring, uppfiskade fiskekvoten och vildlaxarnas sjukdomar av sådana ämnen som gränsälvskommissionen följer. Även vattenstatus, avloppsvatten och avlopp väckte mediaintresse. Kommissionen använder även sitt Twitter konto @Tornionjoki och
den har 320 efterföljare.
2017-03-03 Haparandabladet, insändare: Avloppen strömmar fritt i älven (Tore Hjort)
2017-03.10 Haparandabladet, kommissionens svar till Tore Hjorts insändare: Vi utreder redan hela gränsälven
2017-05-23 SVT Sisuradio, Gränsälvskommissionens internationella vattenseminarium i Haparanda,
reporter Teija Nurminen
2017-05-24 Lapin Kansa Tornionjokea valvotaan kansainvälisellä sopimuksella.
(Internationell avtal övervakar Torneälven) Reporter Hannele Kenttä
2017-06-17 Norrbottens-Kuriren: Nu drar laxfisket på gång, reporter Anna Hörnell
2017-06-23 Lapin Kansa: Lohisaalis ensimmäisillä kulkuverkoilla-Tornionjoen perinteisellä kulleeli kulkuverkkopyynnille varattu 3 pyyntijaksoa kesällä, reporter Sari Pelttari-Heikka
2017-06-28 Lounais-Lappi: Rajajokisopimus käännetty meänkielelle (pikku-uutinen tiedotteen perusteella), en notis
2017-06-28 Maaseudun tulevaisuus: Lippokalastus houkuttelee Kukkolan elävään museoon, reporter Suvi Jylhänlehto
2017-06-28 Lounais-Lappi: Perämeren tila on hyvä –paitsi rannikolla, reporter Teija Laurinolli
2017-06-30 Haparandabladet: Gränsälvsöverenskommelsen översatt till meänkieli
(pikku-uutinen tiedotteen perusteella)
2017-06-30 Sverigesradio: Gränsälvsöverenskommelsen på meänkieli, intervju av Bengt Pohjanen
2017-06-30 Nordnytt: Gränsälvsöverenskommelsen på meänkieli, intervju av Bengt Pohjanen
2017-07-04 Haparandabladet: Siker står i rampljuset, reporter Matilda Forsberg
2017-07-13 Meän Tornionlaakso: Lohiluvat hämmentävät kalastajia Väylällä, reporter Pasi Romakkaniemi
2017-07-20 Lapin Kansa: Tornionjoella lohi saa etsiä nousukaveria reporter Tapani Wallen
2017-07-21 Haparandabladet: Alla laxkvoter är fyllda, reporter Nönne Engelbrecht
2017-08-18 Norrländska Socialdemokraten: Därför är det färre laxar i Norrbotten, reporter Elina Holmgren Tyskling
2017-08-22 Lapin Kansa: Taimenkanta parantunut vähän Naamijoella, reporter Aino-Helena Hietala
2017-08-23 Norrländska Socialdemokraten: Sportfiskare slår larm om döda laxar, reporter Herman Öberg
24.8.2017 Norrländska Socialdemokraten: Handlar egentligen om ekologin i hela Östersjön. Det saknas pengar. Därför
kan inte SVA göra nya undersökningar om laxdöden i Tornedalen. reporter Herman Öberg
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2017-09-02 Lounais-Lappi: Kärnä kieltäisi lohen kaupallisen merikalastuksen (en notis)

Lisa Lundstedt intervjuades av SVT Norrbotten den 9 november om översvämningsfrågor.
2017-09-07 Meän Tornionlaakso: Lohesta riitti puhetta Lappean seminaarissa (seminariet den 29 augusti)
2017-09-15 Haparandabladet: Ny konflikt om laxkvoten (enligt kommissionens yttrande om Östersjö-kvoten),
reporter Eva Spiik
2017-09-19 Haparandabladet: Uusi ristiriita lohikiintiöstä (komission Itämeren-kiintiö lausunnosta), reporter Eva Spiik
2017-10-04 Lapin Kansa: Päästöjen pelko näkyy kaivoslausunnoissa, reporter Milla Sallinen
2017-10-05 NSD: Fotoutställning visar ett Tornedalen i förändring, reporter Herman Öberg
2017-10-06 Lapin Kansa: Tornionlaakson toiset kasvot esille Mikon kuvissa, reporter Sari Pelttari-Heikka
2017-10-24 SVT Meänraatio: Kommissionens sekreterare Virve Sallisalmi intervjuades om Vattenparlamentetes ärenden
2017-10-24 Haparandabladet: Vill säkra vattenkvalitet, reporter Lisette Olsson
2017-10-25 Yle Kemi: Vesiparlamentti Torniossa, reporter Riikka Rautiainen
2017-10-26 Lapin Kansa: Tornionjoen lohikuolemille ei löydy selkeitä syitä (Laxfrågor i vattenparlamentet),
reporter Sari Pelttari-Heikka
2017-10-26 Yle: Vesivoimalaitosten purkaminen ja tutkija Jeffrey Duda, reporter Tapani Leisti
2017-10-31 Haparandabladet: Älvens vatten i fokus (om vattenparlamentet) reporter Lisette Olsson
2017-11-03 Haparandabladet: Joen vesi keskipisteenä (översättning, vesiparlamentista juttu ) reporter Lisette Olssson
2017-11-09 SVT: Översvämningsfrågor och MSB, Lisa Lundstedt intervjuades
2017-11-14 Lapin Kansa: Pidetään huoli Tornionjoesta, insändare
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Verksamhetsberättelsen för 2017
godkänt i Haparanda den 31 januari 2018

Timo Jokelainen
ordförande

Virve Sallisalmi
sekreterare
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Johan Antti
vice-ordförande

