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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). Bilagorna ”Administrativ stadga för finsk-svenska
gränsälvskommissionen” och ”Fiskestadgan för Torneälvens fiskeområde” är
också väsentliga delar i överenskommelsen.

Svanarna i Torneälven i Ylitornio. Foto: Matti Myllykangas
Kommissionens geografiska område består av Torne-Muonio älvars vattendistrikt i Finland och i Sverige
samt en liten del av Bottenvikens nordligaste havsområde.
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 förslag av eventuella
ordinarie sakkunniga. Utnämningsbeslutet tas av någondera avtalspart enligt Jord- och Skogsbruksministeriets eller Miljödepartementets framställan.
Gränsälvskommissionens verksamhet finansieras av
Jord- och skogsbruksministeriet i Finland och Miljödepartementet 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.
- följa upp tillämpningen av överenskommelsen och
praxis i tillståndsärenden samt uppmärksamma parterna på behov av ändringar i överenskommelsen.
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2019
Ordförande, ledamöter och ordinarie sakkunniga
Johan Antti, länsråd, länsstyrelsen i Norrbottens län, har
fungerat som kommissionens ordförande under 2019.
Timo Jokelainen, chef för ansvarsområdet miljö- och naturresurser vid Lapplands NMT-central har fungerat som
kommissionens vice ordförande under året. Pekka Räinä,
överinspektör vid Lapplands NMT-central har varit ersättare för Jokelainen och Lisa Lundstedt, chef för vattenvård vid länsstyrelsen i Norrbottens län för Johan Antti
fram till mars. Sverige utsåg ingen ny ersättare för Johan
Antti under verksamhetsåret.
Under verksamhetsåret 2019 började en ny verksamhetsperiod för kommissionens ledamöter från och med
oktober. Fram till 30 september var de finska ledamöterna Matti Myllykangas (ordinarie) från Muonio och hans
ersättare Eugen Parviainen från finska Övertorneå, Paula
Aikio-Tallgren (ordinarie ledamot) från Torneå och Kalervo Aska från Pello samt Marika Kylmämaa från Kolari
som hennes ersättare. Aikio-Tallgren avstod från sin plats
i kommissionen i augusti 2019 men hennes ersättare vikarierade för henne tills den nya kommissionen tillsattes.

narie) och hans ersättare Birgitta Isaksson från Kiruna, Pia
Hulkoff (ordinarie) från Korpikylä, Haparanda och hennes
ersättare Gunnar Björk från Risudden i Övertorneå.
Professor Kari Kinnunen fortsatte som ordinarie sakkunnig från finska sidan fram till 30/9 2019. Finland har ännu
inte utsett någon ny sakkunnig i skrivande stund. Som
svensk ordinarie sakkunnig fortsatte Andreas Broman
från länsstyrelsen i Norrbottens län även efter 30/9 2019.
Finsk-svenska gränsälvskommissionen från och med
1/10 2019:
Johan Antti, ordförande 2019
Pia Hulkoff, ersättare Brynolf Tjärner (ny)
Bengt Niska, ersättare Birgitta Isaksson
Timo Jokelainen, vice ordförande under 2019, ersättare
Pekka Räinä
Marika Kylmämaa, ersättare Kalervo Aska och Eugen
Parviainen
Elli-Maria Kultima (ny), ersättare Aino Hyöppinen (ny)
och Matti Myllykangas

Kommissionens svenska ledamöter under verksamhetsåret fram till 30/9 2019 var Bengt Niska från Pajala (ordi-

Kommissionens möten
År 2019 hade kommissionen sju egna möten. Förutom vid kansliet i Haparanda
möttes kommissionen i byahuset i svenska Korpikylä, hos Napapiirin Järvilomat
vid sjön Vietonen i finska Övertorneå och vid Storforsen i Älsby kommun i Sverige. Årets sista möte hölls i december på det nyöppnade spahotellet Cape East i
Haparanda.
Mötesdatumen var 24/1 2019, 28/2 2019, 10/4 2019, 14/6 2019, 12/9 2018, 30/10
2019 och 11/12 2019.
Årets möte nr 1, den 24/1 2019
Kommissionens bokslut för 2018 godkändes liksom
kommissionens verksamhetsberättelse för år 2018.
Naturresursinstitutet (LUKE) har ansökt om att få använda forskningsbidraget från kommissionen senare än det
beskrivits i planen. Forskningen heter “Application for
the planned telemetry project studying salmon and sea
trout migrations in the Tornionjoki/Torne älv” och svensk
översättning lyder: Uppföljning av lax och havsöring med
telemetrisk data, forskning vid Torne älv. Kommissionen
godkände Atso Romakkaniemis, LUKE, begäran.
Kommissionens uppdaterade arbetsordning godkändes
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i den form som den presenterats vid mötet 4/12 2018.
Arbetsordningen kompletterades med att ordförandena
godkänner sekreterarens resplaner och -fakturor.
Kommissionen har redan tidigare beslutat om en extern
utvärdering av verksamheten. Mötet beslutade att ordförande Johan Antti kontaktar Hans Forsström vid konsultbyrån PWC för skriva under kontraktet. Det beslutades
att ordföranden och sekreteraren diskuterar intervjuerna
med konsulten och att listan som bifogats mötets dagordning uppdateras efter detta. Inget beslut om vilka
som ska intervjuas togs ännu.
Rapporten om vandringsfiskarnas tillstånd som SLU och
LUKE tillsammans håller på att ta fram kommer först ut

på svenska. Man diskuterade översättningskostnaderna
till finska och kom fram till att kommissionen kan svara
för kostnaderna precis som tidigare.
Situationen för Torneälvs fångstrapportering diskuterades. Ordföranden sammanfattade diskussionen: kommissionen strävar efter en modern fångstrapportering.
Vikten av fångstrapportering måste förklaras för fiskarna.
		
Årets möte nr 2, den 28/2 2019
Kommissionens verksamhetsplan för 2019 godkändes.
Förslag till kommissionens budget för 2020 godkändes.
Förslag på användning av överskott diskuteras vid nästa
möte. Det konstaterades att kontraktet om extern utvärdering skrivits under med PWC.
Torneälvs fångstrapportering diskuterades. Kolari kommun kommer att ta fram ett rapporteringssystem. Arbetet utförs som projekt och förutsättningen är tvåspråkighet. Även det gemensamma fisketillståndsområdet och
Torne-Muonioälvars förening är med. Det finns ännu inget avtal mellan kommissionen och Kolari kommun.
EU-kommissionens respons gällande vattenvård och
hantering av översvämningsrisker i medlemsländerna
togs upp. Finska miljöministeriet har informerat om detta. Nya projekt som har påverkan på vattenstatus ska
granskas ingående. Enligt översvämningsdirektivet är förebyggande av skador och tydligt angivna tidsramar för
målsättningarna en skyldighet. Man ska klargöra åtgärdernas finansiering och ge tydliga tidplaner för åtgärder.
Angående samordning av vattenvård och hantering av
översvämningsrisker berättade sekreteraren att man vid
mötet den 13/2 tillsammans med regionala vattenmyndigheter diskuterat den önskade framtida målsättningsnivån för Torne älvs vattenvårdsamarbete.

re saknas. För att lösa beslutsförheten kontaktas Paula
Aikio-Tallgren per telefon.
Dagordningen kompletterades med en förteckning
över ersättningsvärden för utrotningshotade fiskarter i
Finland under punkten 7.
Kommissionens externa utvärdering, delrapport av Hans
Forsström, PWC. Hans Forsström redogjorde för detaljer
och arbetsmoment i PWC:s uppdrag. Tyngdpunkten i arbetet ligger i gränsälvsöverenskommelsens artiklar 2 och
10. Man kom överens om att resultaten ska rapporteras
vid kommissionens möte den 14/6 2019.
Perioden för ledamöter och ersättare avslutas den 30/9
2019. Kommissionen skickar brev till alla kommuner
inom Torne älvs vattenområde och ber att de föreslår nya
ledamöter för kommissionens kommande 3-årsperiod.
Finland och Sverige har kommit överens om fiske utan
att göra några förändringar jämfört med föregående år.
Det som är nytt i beslutet är fridlysning av harr som träder i kraft våren 2020.
År 2019 var Laxens år. Kommissionen beslutade att söka
bidrag från Havs- och vattenmyndigheten under Laxens
temaår för lokala åtgärder i Tornedalen, sammanlagt
80 000 kronor. Hälften av summan kommer från Havs
och vattenmyndighetens fiskekortförsäljningsintäkter
och hälften från Lapplands NMT- central.
Kommissionen beslutade att bevilja Kolari kommun bidrag till arbetet med fångstrapporteringsapplikationen.
Kari Kinnunen, kommissionens ordinarie sakkunnig kontaktar projektansvariga för att berätta om vad som förväntas av systemet.

Kommissionens överskott diskuterades. Man beslutade
Yttrandebegäran angående Torneälvens fiskestadga dis- att Johan Antti tar reda på personalresurserna inom Havs
kuterades. Finska ministeriets förslag har väckt kritik ge- och vattenmyndigheten inom Torneälvs internationella
nom att den ingripit på det traditionella fisket vid älven. vattendistrikt. Diskussion kring vattenvårdens uppgifter
Även harrens fridlysning på våren och kommissionens pågår i Sverige.
förslag på förlängning av fångsttid på hösten diskuterades. Mötet konstaterade att Torne älv är den enda älv Årets möte nr 4, den 14/6 2019
med totalt fiskeförbud från och med 15 september. Förbudets syfte är att skydda vild lax.
Vattenvårdschefen Lisa Lundstedt ska lämna länsstyrelsen för att övergå till nya uppgifter viket betyder att det
var hennes sista gång som ledamot vid kommissionens
möte. Lundstedt fick en liten gåva från kommissionen
som minne och tack för utfört arbete.
Årets möte nr 3, den 10/4 2019 i byahuset i svenska
Korpikylä
Man konstaterade att kommissionen saknar beslutsförhet eftersom en ledamot och även ledamotens ersätta-

Kommissionens möte vid sjön Vietonen i Ylitornio.
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Mötet hölls vid sjön Vietonen i Raanujärvi i finska Övertorneå kommun. Den externa utvärderingens resultat
presenterades vid mötet. Hans Forsström och Ida Pelli
från PWC berättade, att kommissionens verksamhet och
förväntningar stämmer väl överens med varandra. Kommissionens service med flera språk upplevs som positivt.
Kommissionens evenemang och möten samt bidrag till
olika aktörer anses också vara positiva saker. Ökat samarbete med kommuner är en av utvecklingspunkterna. (Ett
eget kapitel om extern utvärdering finns att läsa i verksamhetsberättelsens senare del.)
Applikationen Torneälvens fångstrapportering (webbapp) fungerar bra när det gäller teknik. Kari Kinnunen
påminde om att det är önskvärt att även fångsten från
nätfisket rapporteras genom systemet. Man föreslog att
kommissionen informerar om systemet.

metrar för vattenstatus har inte visat avvikelser jämfört
med resultaten från förra året. Gunnar Björk och Virve
Sallisalmi deltog i NASCO -laxkonferensen som hölls i
Tromsö 3-4/6 2019. Klimatförändring, laxens anpassning till förändrade levnadsförhållanden, vård av laxbestånd och laxbeståndens kommande utmaningar i
Atlanten och Stilla Havet stod på programmet i Tromsö.
Europa-konferensen INBO Europe 2019 (International
Network of Basin Organisations) kommer att arrangeras i Lahtis 17 - 19/6 2019. Timo Jokelainen kommer att
utnämnas till INBO-president. Han kommer att presentera den finsk-svenska gränsälvskommissionen och den
finsk-norska gränsvattenkommissionen vid konferensen.
Kommissionens möte nr 5, den 12/9 2019 vid
Storforsen i Älvsbyn

Havs och vattenmyndigheten har den 15/5 2019 beslutat att bevilja 80 000 kronors bidrag till kommissionen för
att den i sin tur kan dela ut bidrag i anslutning till ”Laxens år 2019”. Att bidraget kunde ansökas annonserades i
tidningar och i sociala medier och ansökningarna skulle
vara kommissionen till handa senast den 9/6. Kommissionen fick endast en ansökan och inte heller den motsvarade de ställda kriterierna. Man beslutade att Laxens
år- bidraget kan används för att stödja laxforskningsseminariet i Lappea i Kolari den 10/6. Bidrag betalas ut enligt förverkligade kostnader.

Ordförande Johan Antti öppnade mötet och önskade
alla välkomna till Storforsen. Piteälven som Storforsen
ligger i är en av Sveriges fyra nationalälvar i likhet med
Torne älv.

Lapplands NMT-central har begärt att kommissionen
utser en representant och en ersättare till Torneälvens
översvämningsskyddsgrupp. Kommissionen valde Kari
Kinnunen som representant och Virve Sallisalmi som
hans ersättare.

Löner för kansliets personal och ledamöter diskuterades.
Johan Antti kontaktar Mattis Loberg och Virve Sallisalmi
Pekka Kemppainen för att höra om mötesarvodena för
kommissionens ledamöter kan höjas eftersom arvodena
har varit oförändrade sedan 2010.

Kommissionen informerade om att Kinnunen vikarierar
kansliets personal per telefon under semesterperioden,
precis som under tidigare år.

Applikationen Torne älvens fångstrapportering fungerade bra under fiskesäsongen när det gäller teknik även
om det fortfarande finns utvecklingsbehov. Till exempel
går det inte att korrigera eller komplettera uppgifter efteråt. Att det kom så lite fångstrapporter från svenska
sidan var en besvikelse. Sekreteraren berättade att en
svensk landstäckande Laxportal-webbplats är på gång
hos länsstyrelsen i Jönköpings län och att det uppdraget
har kommit från Havs- och vattenmyndigheten.

Inkomna yttrandebegäran diskuterades. Kommissionen
beslutade att lämna yttranden om ekonomisk säkerhet
av Kaunis Iron AB:s gruva i Pajala, om Talga Graphene
Ab:s samrådsdokument angående grafitbrytning i Nunasvaara i Vittangi i Kiruna kommun och om Kolaris nya
avloppsreningsverk. Inget yttrande ska lämnas om Haparanda värmeverk.
Outokumpus kontrollrapport 2018 har skickats till kommissionen för kännedom och rapporten har vidarebefordrats för kännedom till Norrbottens länsstyrelse. Para6

Bengt Niska på väg till mötet.
Pausen vid Jockfall i september. Foto Matti Myllykangas

Kansliet har den 26/4 2019 skickat epost till kommuner
och bett att dessa utser ledamöter och ersättare till kommissionen. Svar önskades senast den 1/7 2019. Tre kommuner hade redan skickat sitt förslag till kansliet. Kansliet
skickar alla namnförslag till Miljödepartementet i Sverige
och till Jord- och skogsbruksministeriet i Finland.

Kommissionens ledamot Paula Aikio-Tallgren slutade på
egen begäran i kommissionen 1/9 2019.
Kommissionen fick aktuell information om ”Fiskeområdet Tornedalen-Haparanda skärgård” -projektet. Birgitta

Isaksson berättade att Fiskeområdet har flera olika projekt på gång. Största delen handlar om tillgänglighet av
fiskeplatser och vandringsleder.

Kommissionen söker ersättare med lämplig kompetens.
Sekretariatet annonserar ut tjänsten genom båda länders arbetsförmedlingar och regionens tidningar.

Kommissionens viceordförande Timo Jokelainen berättade att han presenterat det gränsöverskridande samarbetet i Tana-Nejden-Pasvikälv och Torne älvs vattenområde
vid INBO-Europa-konferensen i Lahtis. Seminariedeltagande kom från olika delar av Europa. INBO-konferensen
gav inget offentligt uttalande om principen ”one-out-allout” inom vattenvård som flera europeiska länder var för
men Finland emot.

Kommissionens möte hade några besökare. Först var det
Tornedalsrådets nya verksamhetsledare Tuula Ajanki som
presenterade sig. Ajanki har tillträtt sin tjänst 1 juni 2019.
Tornedalsrådets verksamhet finansieras i första hand av
kommuner och även tre norska kommuner ingår i samarbetet. Målsättningen är bl.a. att främja näringslivets
utveckling i gränsområdena samt att samarbeta över
gränsen. Ajanki ville också höra mer om kommissionens
arbete. Till slut konstaterades att informationsutbytet
mellan kommissionen och rådet ska fortsätta.

Myllykangas föreslår en skrivtävling i Tornedalens grundskolor, gymnasieskolor och yrkesskolor med temat Tornedalens betydelse för ungdomar idag och i framtiden.
Priset kunde vara ett stipendium. Texterna skulle kunna
handla om fiske, natur, turism, gruvor. Ledamöterna kan
fråga efter sina egna kommuners intresse för detta. Frågan ska behandlas vidare vid nästa möte.
I slutet av augusti mellan 30 - 31/8 2019 arrangerades
ett laxseminarium vid Olos. Det var fisketuristföreningen
som var sammankallande och Ahlstrand, Aska, Kinnunen och Myllykangas hade anmält sig samt Sallisalmi för
den ena dagen. På plats fanns även finska ministern Jari
Leppä.
Tekniska verket i Kiruna har gjort en besiktning i Keinovuopio där metallskrot, skrotbilar, batterier osv. har
dumpats alldeles intill Muonio älv. Målet är att städa området under vintern.
För kännedom meddelades att i det 3-åriga finsk-svenska Interreg-projektet i Tana älvs vattenområde görs en
gemensam vattenvårdsplan med både dricksvattendistribution och avloppshantering som en del av innehållet. Situationen för fastigheternas avloppssystem utreds
dessutom inom projektet. Projektet samarbetar med
kommunerna Karasjoki, Utsjoki och Tana.

Även Havs och vattenmyndighetens och länsstyrelsens
fiskeansvariga besökte mötet för att berätta om aktuella frågor inom fiskereglering och innehållet i uppdraget från svenska regeringen angående fiskestadgan för
2020. Det var Håkan Carlstrand (HaV), Dan Blomkvist
och Lisa Loeb (länsstyrelsen i Norrbotten) som var med.
Carlstrand berättade att de nationella myndigheterna
kommit överens om att intäkter från försäljning av fiskekort i det gemensamma tillståndsområdet ska användas dels för att stödja telemetristudier av lax och
öring och dels för uppföljning av laxens hälsotillstånd.
Möjligheten att komma överens om avvikelserna i fiskestadgan före februari-mars så som fallet varit hittills,
ska förhandlas 14 november i Helsingfors vid ett förberedande möte. Därefter ska HaV höra sig för vad dess
referensgrupp och gränsälvskommissionen tänker om
förslaget.
Övriga frågor som kommissionens ledamöter tog
upp i diskussionen var bland annat laxregalen på
finska sidan och dess härstamning från den svenska lagstiftningen samt fiske med kastsänken, blysänken, datum för nätfiske, utveckling av fångstrapportering och förbud mot allt fiske i gränsvattendrag
under hösten och fiskemöjligheterna i Kilpisjärvi området.

Årets möte nr 6, den 30/10 2019
Oktobermötet var den första för den nya kommissionen.
De ledamöter och ersättare som fanns på plats berättade om sin bakgrund när det gäller samarbete och sina
nuvarande och tidigare uppgifter. Pia Hulkoff, Marika
Kylmämaa, Pekka Räinä och Aino Hyöppinen (ny i kommissionen) var inte närvarande. Virve Sallisalmi berättade
om kommissionen och dess arbete samt om gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland som ligger
som grund för arbetet. Nästa år fyller den finsk-svenska
gränsälvsöverenskommelsen och kommissionen 10 år.
Man konstaterade också att 60 procent av Östersjölaxen härstammar från Torneå-Muonio älv eftersom fisken
leker och förökar sig i dessa älvar. Kommissionens sekreterare ska vara föräldraledig från och med årsskiftet.

Gränsälvsbidrag för 2020 kan sökas från och med november 2019. Summan och kriterierna är de samma som förra året men bidragssumman 10 000 euro kompletteras
med ”eller motsvarande summa i kronor”. Detta tillägg
gjordes på grund av kronans dåliga kurs. Även skolorna
kan nu ansöka om bidraget. Fiskekulturen kan också vara
något som bidrag kan gå till.
Förslag på kommissionens ordinarie sakkunnig från Finland skickades från kansliet till Jord- och skogsbruksministeriet 1/7 2019. Kari Kinnunen föreslogs enhälligt från
kommissionen. Ministeriet hade inte heller föreslagit något nytt namn till ordförande från finska sidan. Utnämningen av sakkunnig och ordförande har i ministeriet
satts ihop enligt lagstiftningsråd Pekka Kemppainen.
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Om utkastet till ett yttrande ”Viktiga frågor kring Bottenhavets vattenvårdsdistrikt, 2019-11-01” som sekreteraren
skrivit konstaterades att eftersom underlaget endast
finns på svenska, har till exempel de finska myndigheterna svårt att ta ställning till det. Det samma gäller till vissa
delar även för gränsälvskommissionen. Inga ändringar
gjordes i innehållet i kommissionens yttrande och den
kommer att skickas som den är till Bottenvikens vattendistrikt.
Gränsälvskommissionen beställer en upplaga till av Håvning-broschyren som Interreg-projektet Tornedalens
Sommarsik tagit fram. Målet är att dela ut broschyren till
deltagarna vid Unesco-symposiet den 26/11 2019 i Torneå.
Årets möte nr 7, den 11/12 2019
Kommissionen har sökt vikarie för Virve Sallisalmi och
fått fyra ansökningar till och med den sista ansökningsdagen. Diskussionen resulterade i att tjänsten bör annonseras ut på nytt. Samtidigt tillfrågades Kari Kinnunen
som vikarie tills den egentliga vikarien har hittats och tillträtt tjänsten. Kinnunen kontaktades och han tackade ja.
Kommissionen beslutade att påbörja en ny ansökningsrunda. De som sökt under första rundan kan om de så
vill automatiskt delta i den andra ansökningsfasen. Till
platsannonsen tilläggs att distansarbete på 20 procent
kan komma i fråga. Kari Kinnunen vikarierar fram till att
den nya vikarien har tillsatts. Ordförandena förhandlar
om detaljer med Kinnunen.
Sallisalmi föredrog kommissionen ekonomi. Efter november har cirka 90 procent av de planerade utgifterna
förverkligats. Av kommissionens årsbudget upptas cirka
80 procent av löner och möteskostnader inklusive resor
vilket betyder att det är 20 procent som man själv kan
bestämma inriktning på. Kommissionens anslag har nu
legat på samma nivå under 5 år. Kommissionens anslag
beviljas av Jord- och skogsbruksministeriet i Finland och
av Miljödepartementet i Sverige från moment gränsvattensamarbete.
Vid mötet i december gick man igenom utkastet till
verksamhetsplan för 2020 som Sallisalmi tagit fram. Det
var bland annat följande frågor som togs upp: Kommissionen fyller 10 år i slutet av planeringsperioden. Kommissionens verksamhet bör vara inriktad på avtalsområdet genom möten i området och genom studieresor. När
det gäller seminarier bör partnerskap eftersträvas för att
undvika orimlig arbetsbelastning för sekretariatet.
Yttrandebegäran kommer att handla om stora projekt så
som Outokumpu, Kaunis Iron, Hannukainen samt eventuellt Talga grafitgruva i Vittangi i Sverige.
Bidragsansökan från Lapin Kalastusmatkailu ry för att
arrangera Laxens år konferens i Olos i Muonio 30 - 31/8
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2019. Marika Kylmämaa anmälde jäv under punktens
behandling. Bidrag från kommissionen ansöktes då arrangemanget slutade med ett underskott på 1750 euro.
Myllykangas kritiserade utgifterna för evenemanget
bl.a. på grund av att man använde auditoriet på Olos
fast kommunen hade kunnat erbjuda betydligt billigare alternativ. I diskussionen framkom en önskan om att
i fortsättningen veta evenemangens budget i förväg.
Kommissionen beslutade att bevilja bidrag till Lapin Kalastusmatkailu ry enligt ansökan.
Ministeriernas och kommissionens årsmöte
Det gemensamma årsmötet mellan finsk-svenska gränsälvskommissionen, Miljödepartementet, Jord- och
skogsbruksministeriet, miljöministeriet och MSB hölls i
Stockholm 27 maj 2019. Mötet handlade om kommissionens arbete under 2019 samt aktuella frågor.
Samverkan mellan intressenter
Kommissionens externa utvärderingsrapport blev
klar under 2019. PWC utförde arbetet på uppdrag av
finsk-svenska gränsälvskommissionen. Arbetet utfördes
genom en enkät till kommissionens intressegruppers
representanter och en del intervjuades per telefon eller på plats. Målet var att utvärdera hur den nuvarande
gränsälvsöverenskommelsen förverkligas och hur överenskommelsens målsättningar nåtts. Målet var också att
identifiera eventuella utvecklingsobjekt. Hans Forsström
var konsulten som ansvarade för arbetet hos PWC. I sitt
sammandrag konstaterar PWC att:
”Gränsälvsöverenskommelsen i stora drag fungerar som
den ska utifrån parternas reglering av uppdraget.”
”Kommissionen bedriver sitt arbete i enlighet med överenskommelsen.”
”Kommissionen arbetar utifrån sitt uppdrag men att vissa frågor är givetvis mer prioriterade än andra och detta
varierar också över tid. Flera sakkunniga och ledamöter
lyfter fram prioriteringsfrågan som ett särskilt viktigt utvecklingsområde.”
”Till uppvärderingsarbete hörde också till att föreslå utvecklingsmöjligheter. Dels förslag har kommit fram via
intervjuer, dels är de resultat av PWC:s egna analyser. Förslag nedan är inte i prioriterad ordning:”
Utifrån utvärderingen och de utgångspunkter som legat till grund för denna vill vi framförallt lyfta följande:
”I artikel 2 i Gränsälvsöverenskommelsen framgår överenskommelsens syften och av utvärderingen framkommer att kommissionen på ett eller annat sätt arbetat/arbetar med dessa men att det görs i olika omfattning. Att
så är fallet kan dels bero på vilka områden som vid en tid-

punkt är aktuella samt vilka frågor som drivs både lokalt i
området samt från nationell nivå i respektive land. Vidare
framkommer av utvärderingen att det till viss del finns
otydligheter avseende hur kommissionen kommer fram
till vilka områden som ska prioriteras. Utvecklingsmöjligheter finns gällande förtydliganden hur prioritering görs
mellan olika områden som anges i syftet i överenskommelsen. Ett område som inte uppges vara lika prioriterat
som andra områden är kulturmiljöområdet, även om det
bedrivits projekt inom området som kommissionen har
stöttat.”
”Fiskeområdet upplevs av majoriteten av de intervjuade som ett prioriterat område och flertalet upplever
även att miljöfrågor prioriteras högt, liksom arbete med
översvämningsolyckor. Samtidigt menar andra att dessa
områden inte är tillräckligt högt prioriterade utifrån vilken betydelse de har för området och vilka risker de kan
medföra. Detsamma gäller frågor avseende vattenstatus
och vattenkvalitet.”
”Kommissionen har ett antal uppgifter, vilka framkommer
av kapitel 10 i Gränsälvsöverenskommelsen. Att främja
samverkan och samordning inom ett antal områden är
några av de uppgifter kommissionen har. Av utvärderingen framkommer att såväl kommissionen som flertalet av
de parter kommissionen samverkar med ser denna roll
som viktig och att kommissionen i många fall lyckats väl,
även om det fortsatt finns utvecklingspotential.”
”Gällande att ta olika befolkningsgruppers och intressentgruppers åsikter i beaktande fungerar kommissionens arbete generellt sett bra enligt de intervjuade. Det
uppges vara svårt att nå ut till ”nya” intressenter och en
del grupper såsom yngre och kvinnor. Att kommissionen
översätter underlag till nordsamiska och meänkieli upplevs som positivt. Det lyfts i sammanhanget även fram att
kommissionen kan ha svårigheter att nå intressenter i de
övre delarna av avrinningsdistriktet.”
”Samverkan, dels inom kommissionen, och dels mellan
andra parter såsom exempelvis myndigheter i respektive land är ett område som kommissionen arbetar aktivt
med. Många lyfter fram att samarbetet fungerar väl mellan länderna genom de olika kontaktytor som kommissionen samordnar och deltar i. Det framgår av intervjuer
att samverkan med kommuner, och då framförallt med
den politiska nivån, kan utvecklas, samt att kommissionen bör verka för att områden högre upp i avrinningsdistriktet blir mer involverade i de frågor de berörs av och
som har bäring på kommissionens uppdrag.”
”Avseende kommissionens nuvarande organisation och
uppdrag jämfört med den tidigare då kommissionen
även ansvarade för viss myndighetsutövning finns en
delad bild där många tycker att förändringen är positiv
och mer rättssäker, medan andra anser att makt förflyttats från lokal nivå och att demokratin därmed minskat.”

”Utvärderingen visar att kansliets roll är tydlig och att
flertalet av de som lämnat uppgifter i utvärderingen anser att samverkan med kansliet fungerar bra. Några framhåller att kansliet är sårbart med enbart två anställda och
borde ha stärkta resurser i form av personal, medan andra menar att de resurser som finns är tillräckliga utifrån
kommissionens nuvarande uppdrag.”
”Generellt fungerar informationsspridningen väl, där flera
i intervjuer lyfter fram att hemsidan är en bra källa till information. Dock framkommer i såväl intervjuer som i enkätsvar att kommissionen bör verka för att vara mer synlig
och transparent. Kommissionen behöver även informera
ytterligare om sitt uppdrag och mandat, vilket kan upplevas som oklart av framförallt intressenter i närområdet.”
”Sammantaget får vi en bild av att kommissionen med
sitt nuvarande uppdrag fyller en viktig funktion i gränsälvsområdet i sin roll som samordnande och rådgivande organ. Att ledamöterna i kommissionen har lokal
anknytning lyfts fram som viktigt och många menar att
kommissionen har en betydelsefull roll i att skapa förståelse för områdets lokala särart och kultur. ”
Utvärderingsrapporten presenterades för kommissionen
vid mötet i juni. Den har publicerats i sin helhet på kommissionens webbplats.
Samarbete med intressegrupper bedrevs som vanligt
under 2019 bl.a. med Naturresursinstitutet (LUKE), Havs
och vattenmyndigheten (HaV), länsstyrelsen i Norrbottens län, Lapplands NMT-central, Torneå och Haparanda
kommuner samt med olika föreningar. LUKEs och SLU:s
rapport ”Torneälvens bestånd av lax, havsöring och vandringssik –gemensamt svensk‐finskt biologiskt underlag
för bedömning av lämpliga fiskeregler 2019” översattes
igen till finska genom kommissionens finansiering. Båda
språkversioner publicerades på kommissionens webbplats precis som tidigare år.
I juni arrangerades ett halvdags forskarseminarium i Lappean lohi i Kolari kommun. LUKE bokade forskarna och
kommissionen bekostade marknadsföringen av arrangemanget, lokalhyran och presentationernas översättningar från engelska till finska. Några tiotal intresserade kom
på plats. Kommissionen använde bidraget för Laxens år
2019 för finansiering av arrangemanget. Forskarnas presentationer publicerades på kommissionens webbplats
efter seminariet.
Lapin Kalastusmatkailu ry arrangerade i slutet av augusti ett
Laxseminarium 2019 i Olos i Muonio. Laxens tillstånd i Torne-Muonio älvars vattenområden samt den regionala ekonomiska påverkan av näringarna i anslutning till laxen var
frågor som stod på agendan. Kommissionens ledamöter och
kansliets personal fanns bland deltagarna. Kommissionen finansierade evenemanget till en liten del och kom med bl.a.
material som seminariets deltagare kunde ta med sig.
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Möte i kansliet angående Näränperä översvämningsvall. På plats i oktober var myndigheter från Torneå, Haparanda,
länsstyrelsen i Norrbotten samt Lapplands NTM-central. Foto: Camilla Ahlstrand
I anslutning till översvämningsdirektiv anordnade och
deltog kommissionen vid möten som behandlade översvämningsvallen i Suensaari i Torneå. Förutom myndigheter från Haparanda och Torneå deltog Lapplands
NMT-central och länsstyrelsen i Norrbottens län samt
MSB (via telefon).

Mer om detta kan läsas under kapitlet information. Kommissionen samarbetade med museet även i ett projekt
där målet är att håvningstraditionen vid Kukkolaforsen
ska in i förteckningen av UNESCO:s immateriella kulturarv. I detta syfte anordnades också ett seminarium i november med gränsälvsbidrag från kommissionen.

Sekreterare Sallisalmi deltog i Skype-möten med sakkunniga från länsstyrelsen i Norrbottens län och Lapplands
NMT-central i frågor som handlade om vattenvård.

Ett möte med fiskeövervakarna arrangerades för att uppdatera kontaktuppgifter. Nedan finns en lista över alla
möten och evenemang som kommissionen har antingen
deltagit i eller varit arrangör för under 2019.

Tillsammans med Tornedalens museum genomfördes
digitalisering av en kartbok som museet förvaltar. Hela
kartboken publicerades på kommissionens webbplats.

Andra möten och evenemang 2019
2019-02-13 Översvämningsskydd, Näränperä översvämningsvall, Haparanda-Torneå. Första planeringsmöte, Torneå. Sallisalmi

2019-02-26 Extern utvärdering. Planeringsmöte,
kansliet. Hans Forström och Ida Pelli PWC, Sallisalmi och
Ahlstrand

2019-02-13 Vattenvård. Skype-möte med vattenmyndigheten i NTM-centralen i Lappland och Länsstyrelsen i
Norrbotten. Sallisalmi

2019-03-01 Kesäsiika-Sommarsik Interreg-projekt. Styrningsgruppmöte, Torneå. Sallisalmi
2019-03-01 Sälkonferens, Luleå stadshus, Johan Antti.

2019-02-21 Tornedalens landskapsmuseum, kartmaterial i kansliet. Sallisalmi, Ahlstrand
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2019-03-05 Havs och vattenmyndigheten och SLU och
kommissionen om fiskestadgan i Korpikylä. Hulkoff,
Aska, Kinnunen, Niska, Parviainen, Sallisalmi.
2019-03-18 Vattenpanel angående gruvetablering.
Kolari kommun. Sallisalmi via videolänken
2019-03-20 och 21 Laxförvaltning för Framtiden Tomorrows Salmon Management, Luleå. Björk, Sallisalmi,
Aska, Isaksson

2019-09-16 Miljöforum, Klimatförändring i norr. Länsstyrelsen i Norrbotten. Luleå Kulturens hus. Sallisalmi
2019-09-17 Översvämningsgrupp för finska Torne älv.
NTM-centralen i Lappland. Kinnunen
2019-09-18-20 HELCOM Workshop with River Basin
Management Authorities, Riga, Latvia. Sallisalmi

2019-03-26 Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård, konferens i Seskarö Haparanda, Sallisalmi

2019-09-26 och 27 Matkailuparlamentti/Besöksnäringsparlamentet, Finnish Lapland Tourism Board. Tema
hållbarhet, sommarturism, klimatanpassning inom
branschen. Torneå. Sallisalmi

2019-04-15 Kaunis Iron, myndighetsmöte om miljötillståndsansökan, NTM-centralen i Lappland, Rovaniemi
(Sallisalmi)

2019-10-08 AELCLIC Pathfinder projekt, klimatanpassning i landskapet, Torneå-Haparanda. Workshop nr. 3.
Torneå. Sallisalmi

2019-04-16 Översvämningsriskhantering, NTM-centralen, Haparanda stad, Torneå stad, Räddningstjänsten i
Lappland, Räddningstjänsten Haparanda, MSB. Haparanda, kansliet. Sallisalmi, Ahlstrand

2019-10-16 Höjning av Näränperä översvämningsvall,
myndighetsmöte om tillståndsfrågor i planeringsfas.
Torneå och Haparanda städer, Länsstyrelsen i Norrbotten, NTM-centralen i Lappland, sekretariatet. Kommissionens kansli

2019-05-07 Vattenförvaltning. Länsstyrelsen i Norrbotten, NTM-centralen i Lappland, sekreterare. Skypemöte
2019-05-09 Torne-Kalix älvarnas vattenvårdsförbund,
årstämma. Gällivare. Ahlstrand
2019-05-24 AELCLIC-projekt möte i Torneå, Sallisalmi
2019-05-27 Årsmöte. Gränsälvskommissionen, Miljöoch energidepartementet, Jord- och skogsbruksministeriet. Stockholm
2019-05-29 Näränperä översvämningsvallen, möte i
Torneå, Sallisalmi
2019-06-10 Year of the Salmon /
Laxens År, miniseminarium i Kolari.
Samarrangemang med LUKE och
kommissionen med finansiering från
HaV/fiskekort.

2019-11-13 och 14 Vattenrådens kontaktpersonmöte,
Skellefteå. Sekretariatet.
2019-11-25 Jord- och skogsbruksministeriet. Fiskerättigheterna enligt särskilda grunder och regalrätten till
laxfiske i Norra Finland – nuläge och bedömning av
eventuella ändringsbehov. Huhtala Pauliina, JSM. Sallisalmi, Aska, Kinnunen.
2019-11-26 UNESCO världsarv och fisketradition i Torne
älv, konferens. Torneå Aine konstmuseum. (Obs. Kommissionen stöder konferensen genom Gränsälvsbidrag).
Sallisalmi, Ahlstrand, Aska, Parvianen, Kinnunen.
2019-12-04 Vattenförvaltningsarbete i Torne vattendistrikt, Vattenmyndigheten i Bottenviken, NTM-centralen i Lappland, Sallisalmi. Skypemöte.

2019-06-11 Vattenförvaltning,
Torne vattendistrikt. Klassificering av
vattendragen. Skype, Länsstyrelsen,
NTM-centralen, Sallisalmi.
2019-08-30 AELCLIC, Aalto universitet. Workshop nr 2 om klimatförändring och anpassningsåtgärder i
Torneå-Haparanda. Sallisalmi
2019-08-30 och 31 Laxseminarium,
Muonio, Olos. Ahlstrand, Aska, Kinnunen,
Myllykangas, Sallisalmi
(den 31 /8)
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I juni var Lappea färdig för laxturismen. Foto: Matti Myllykangas

Yttranden som lämnats 2019
Finsk-svenska gränsälvskommissionen antog elva yttranden under 2019:
Yttrande om Torne-Muonioälvars recipientkontroll 2019-01-17
Yttrande om Torneälvens fiskestadga 2019-01-25
Yttrande om Hannukainen gruva tillståndsansökan enligt miljö- och vattenlagen 2019-02-22
Yttrande (nr 2) om Torneälvens fiskestadga 2019-02-26
Yttrande om Kaunis Iron MKB-processen i Pajala 2019-03-06
Yttrande Pajala reningsverk 2019-05-10
Yttrande Kolari reningsverk tillståndsansökan 2019-06-27
Yttrande angående Talga Graphene AB samrådsmaterial av graffitgruva i Kiruna 2019-07-01
Yttrande om ekonomisk säkerhet av Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk 2019-07-01
Yttrande_Viktiga_frågor_Bottenvikens_vattendistrikt_2021-2027_2019-10-31
Yttrande angående Torneälvens fiskestadga år 2020_ 2019-12-16
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Sammandrag av gränsälvskommissionens
yttranden
RECIPIENTKONTROLLPLAN FÖR TORNEÅMUONIOÄLVAR FÖR ÅR 2019 - 2024,
LAPELY/3391/2018 (17/1 2019)
Kommissionen föreslår att man i inledningen av
planen hänvisar till gränsälvsöverenskommelsen
mellan Finland och Sverige, eftersom den lägger
grunden för samordning av program och planer
inom vattenförvaltning i det gemensamma Torne
vattendistrikt. Kommissionen konstaterar att programmet är framtaget på ett kompakt och tydligt.
Programmets mål och syfte kunde dock klargöras
redan i inledningen. Kontrollplanens målsättningar och syfte kan dock även granskas genom att
fundera på om det enda målet i programmet är
att bokstavligt uppfylla de vattenrättsliga kraven
eller om syftet också är att kontrollera, behålla och
förbättra vattnens goda status.

grund av det svaga harrbeståndet.
Kommissionens åsikt är den samma som tidigare,
dvs. att insatser för fisketillsyn bör utökas både i
älvs- och havsområdet. Förra sommaren slopades
tydligen fisketillsyn i det svenska havsområdet
totalt efter det att laxkvoten blivit (mer än) uppfiskad. Under 2018 i delområde 31 överfiskades
den svenska vildlaxkvoten med drygt 3 700 laxar
innan fiskesäsongen stängdes, vilket betyder ca
20 % mer fångade vilda laxar än vad kvoten för
delområdet 31 tillåter. För att förebygga likadana
överskridanden av kvoten bör bättre praxis i uppföljning av laxkvoten tas med i diskussionerna
med Sverige.
Kommissionen anser att fångststatistik på lax bör
utvecklas. Ursprungsmarkering i älvsfisket med
hjälp av t.ex. gälplomb kan tas i bruk på samma
sätt som i det kommersiella fisket. På samma sätt
som i fjolårets yttrande betonar kommissionen att
Finland och Sverige ska förhandla om möjligheten att införa tillståndsvisa säsongskvoter för lax
för alla fiskargrupper inom fiskestadgans tillämpningsområde, och en skyldighet till inlämnande
av fångstuppgifter. Tillståndsbaserad säsongskvot
i Torneälvsområdet är med som åtgärd i den finska lax- och öringsstrategin från 2015.

Kommissionen uppmanar de finska och svenska tillståndspliktiga (dvs. Torne-Kalix älvars vattenvårdsförbund http://www.tkvvf.se/ och samfundet av de finska tillståndspliktiga) att öka sitt
samarbete och vid nästa planeringscykel ta fram
ett recipientkontrollprogram som på ett mer heltäckande sätt samordnar målen och de praktiska
åtgärderna i vattenkontrollen så att programmen Kukkolankoski delägarlag har vid sitt möte den 21
kompletterar varandra i det gemensamma gräs- november 2018 lämnat ett förslag om att begränvattendraget.
sa spinnflugfisket i delägarlagets område. Kommissionen uppmanar att förslaget från delägarlaFINSK-SVENSKA GRÄNSÄLVSKOMMISSIONENS get noteras och att de åtgärder som behövs för att
genomföra det under 2019 vidtas.
YTTRANDE OM TORNEÄLVS FISKESTADGA
2019, 25/1 2019
Gränsälvskommissionen konstaterar ytterligaVid stiftande av Iaxförordningen 2017 tidigare- re att det nuvarande regleringssystemet är trögt
lades laxfiskestarten i finska havsområdet för att och försiktighetsprincipen svår att tillämpa. Om
gradvis börja fr.o.m. den 1 maj. Under 2017 och laxvandringen fortsätter att vara svag borde man
2018 har mängden uppvandrande lax avsevärt kunna begränsa fisketrycket, det vill säga anpassa
minskat i Torne älv, som LUKEs datasamling om fisket till variationer i laxbeståndet. Det borde finvandringslaxar i älven tydligt visar.
nas verktyg för att under fiskesäsongen vid behov
kunna reagera på antalet uppvandrade laxar så
Kommissionen anser att detta kan ha berott på att att tillräckligt stort bestånd av lekande laxar kan
fiskestarten tidigarelagts. Fiskeansträngningen i säkerställas med åtgärder, både i havs- och älvshavet borde vara beståndspecifik istället för fiske området.
efter blandade bestånd som läget är i dag.
Totalt fiskeförbud i gränsälven efter den 15 sepKommissionen anser att fridlysning av havsöring tember är något som inte finns på andra älvar. Tobör fortsätta. Även fridlysning av harr under lek- talförbudet stoppar till exempel fisket efter gädda,
perioden i Torne-Muonio älvar är motiverat på abborre och harr under höstsäsongen. Kommis13

sionen anser att totalförbudet bör tas bort.
Kommissionen har i april 2018 bett att få tillgång
till fångststatistik för lax i Kemiälvmynningen vilket inte ansetts tillhöra den finska laxkvoten. Kommissionen förnyar härmed sin begäran att få del
av fiskestatistiken för terminalfisket i Kemi älv.
Med hänvisning till sina tidigare yttranden uppmanar gränsälvskommissionen de finska fiskemyndigheterna till ett tätare samarbete med den
svenska fiskemyndigheten och gränsälvskommissionen för att bygga upp en samsyn när det gäller
fiske i Torneälvens vattenområde.
YTTRANDE OM TILLSTÅNDSANSÖKAN ENLIGT
MILJÖ-OCHVATTENLAGEN, HANNUKAINEN
OCH RAUTUVAARA GRUVOMRÅDEN
22/2 2019
Hannukainen Mining Oy ansöker om miljö-och
vattenhushållningstillstånd för sitt gruvprojektet
i Hannukainen och Rautuvaara i Kolari kommun.
Projektområdet, ca 30 km2, ligger i Hannukainen
i Västra Lappland i Finland cirka 15 km från gränsen mellan Finland och Sverige. Avrinningsområdet omfattar Torne-Muonioälvs vattensystem och
projektets konsekvenser berör sammanlagt fem
älvars avrinningsområden, Muonioälv, Kuerjoki,
Äkäsjoki, Valkeajoki och Niesajoki. Den största
gränsöverskridande påverkan gäller verksamhetens vattenutsläpp till Muonio älv. Gränsälvskommissionen fokuserar i sitt yttrande angående
tillståndsansökan på frågor sammanknutna med
syftet av gränsälvsöverenskommelsen mellan
Finland och Sverige samt verksamhetens gränsöverskridande, kumulativa och sammanlagda påverkningar på gränsälven och dess biflöden. Kommissionen betonar vikten av att vattendistriktet
beaktas i sin helhet i tillståndsprövningen.

ton, koppar 1,9 ton, magnesium 105 ton, natrium
255 ton, nickel 0,7 ton, sink 0,5 ton, kväve 298 ton
och uran 0,3 ton per år. Muonio älv skulle påverkas mest under verksamhetens slutskede. Av de i
processen behövliga kemikalierna utgör xantater
med den årliga användningen på 3 705 ton en
potentiell risk för vattenlevande organismer även
i små mängder. Enligt ansökan består den anrikningssand som kommer att produceras av icke-syrabildande och syrabildande fraktioner. Mängden
syrabildande anrikningssand (PAF) uppskattas till
6,7 miljoner ton och mängden icke syrabildande
(NAF) till 67,5 miljoner ton. Andra avfallsfraktioner
består av 190 miljoner ton potentiellt syrabildande gråberg och 180 miljoner ton icke-syrabildande
gråberg, samt 75 miljoner ton jord. Kommissionen
vill lyfta fram de eventuella långvariga miljöriskerna som kan uppstå bl.a. under lagring av syrabildande material utan täta bottenkonstruktioner. När
det gäller en verksamhet i den här storleksklassen
måste avvecklingsplanerna vara väl genomtänkta
och inkludera pålitliga referenser och ta hänsyn
även till exceptionella förhållanden inklusive oförutsedda olyckor.
Kommissionen bedömer att med tanke på verksamhetens karaktär, omfattning och placering
intill det internationella Natura2000 vattendraget
betyder försiktighetsprincipen att planer för hantering av exceptionella situationer ska som en väsentlig del inkluderas i tillståndsansökan.
Välbefinnande av de värdefulla fiskbestånden i
vattendistriktet ska säkerställas. Recipienten är
ett internationellt vattendrag som producerar en
stor del av den vilda östersjölaxstammen. Laxen är
med och möjliggör kommersiellt fiske i havsområdet samt gränsöverskridande fisketurism och
fritidsfiske.

Miljöfarliga verksamheter och projekt som redan
finns eller är i beredningsfas (bl.a. Kaunis Iron AB:s
Muonio älv som en del av Torne-Muonio älvars gruva och expansion av två nya dagbrott i Pajala)
älvsystem ingår i Natura 2000 både i Sverige och ska noteras i tillståndsprövningen eftersom deras
Finland. Vattendraget är den utan jämförelse påverkan är av samma karaktär och belastar samstörsta producenten av vild lax i hela Östersjöom- ma recipient.
rådet. Den ytterst utrotningshotade havsöringen
hör till vattendragets fauna. Älvsystemet är tillika Kommissionen anser med hänvisning till grändet största opåverkade vattensystemet inom EU. sälvsöverenskommelsen att bedömning av poUppskattad sulfatbelastning av verksamheten tentiella miljörisker samt sammanlagda och kuskulle som högst vara 12 000 ton per år, alumini- mulativa påverkningar ska behandlas noggrant
um 3,6 ton, fosfor 3,1 ton, kalium 222 ton, klor 105 i tillståndsprövningen. Pålitlig minimering av
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riskerna som riktas mot miljön och försiktighetsprincipen borde vara de ledande grundreglerna
i tillståndsprövningen. Det är väsentligt att Muonio älv och Torne-Muonio älvars vattendistrikt vid
prövningen betraktas som en helhet, en gemensam resurs såsom det betraktas i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige. Till
slut konstaterar kommissionen med hänvisning
till de synpunkter som framförts i yttrandet att
den inte kan stöda att tillstånd enligt vattenlagen beviljas för förberedande arbeten, inte heller
att verksamheten påbörjas innan miljötillståndet
vunnit laga kraft.
FINSK-SVENSKA GRÄNSÄLVSKOMMISSIONENS YTTRANDE OM FISKESTADGA I TORNE
ÄLV FÖR ÅR 2019 (26/2 2019; andra yttrandet)
Finlands Jord-och skogsbruksministerium föreslår i sin yttrandebegäran (2017-04-04, 2018-0103) vissa avvikelser enligt de framställningar som
har lämnats som svar till ministeriets preliminära
yttrandebegäran daterad den 13 december 2018,
samt att samma fiskeregler som tillämpades 2018
skulle gälla.
Förslag om fridlysning av harr ”under isfiskesäsongen” i Torne älv nedanför Torne och Muonio älvars sammanflytning är motiverat på grund av det
svaga harrbeståndet. Kommissionen konstaterar
att den föreslagna fridlysningen mellan 1 april och
30 maj baserat på islossningsstatistik sammanfaller med försvagade isar och redan delvis isfri älv.
Fridlysning under isfiskeperioden borde anpassas
till lokala förhållanden.
När det gäller förslaget att begränsa flytnätfiske
konstaterar kommissionen att om en begränsning är motiverad nödvändig är kortare fisketid
under de dygn som står till förfogande i så fall att
föredra. Därför föreslår kommissionen att antalet
dagar för flytfiske består men att fisket kan förbjudas t.ex. mellan kl. 22:00 (23:00) och 06:00 (07:00).
Ett sådant förslag skulle kunna få större acceptans
bland fiskerättsägarna än en totalt slopad nätfiskehelg. Gränsälvskommissionen konstaterar också att nätfiske har fiskekulturell och social betydelse för fiskelagen och byarna i Torne vattendistrikt.
I likhet med sitt tidigare yttrande till MMM 25 januari 2019 konstaterar kommissionen att tidigareläggandet av startdatumen i havsfisket längs
finska kusten under 2017 och 2018 kan ha haft en

negativ påverkan på laxvandringen i gränsälven,
och anser därför att regelverket i havsfiske bör
baseras på försiktighetsprincipen. Fiskeansträngningen på havet borde tillika vara beståndspecifik
istället för fiske efter blandade bestånd som läget
är i dag. Senareläggning av havsfisket längs kusten t.ex. med 10 dygn under de kommande två
säsonger är värt att övervägas.
Ministeriets förslag angående håvfiske skulle betyda att de förlängningar av håvfiskesäsongen
som gällt under de senaste ett par åren skulle avskaffas och att en återkomst till fiskestadgans regler vore aktuell. Begränsningen av håvfiske enligt
förslaget ovan skulle i förhållande till dess ringa
andel av laxfångsten (uppskattad andel ca 2 - 4 %
av älvsfisket) vara en överdimensionerad åtgärd.
Nu när siken vandrar uppför älven senare än tidigare har håvning av lax fått en större betydelse
bl.a. för levande fiskekultur och turism. Kommissionen anser att ministeriets förslag om håvfiske
efter lax behöver lindras så att reglering av fiske
baseras förutom på skyddsbehov även på proportionalitet mellan fiskemetoderna och aktuella
fångster.
När det gäller förbud mot spinnflugfiske hänvisar
kommissionen till sitt tidigare yttrande.
Det nuvarande regleringssystemet i Torne älv är
trögt och försiktighetsprincipen svår att tillämpa.
Om laxvandringen håller på att minska borde man
kunna begränsa fisketrycket, det vill säga anpassa
fisket till variationer i fiskbeståndet.
Kommissionens åsikt är den samma som tidigare,
dvs. att insatser för fisketillsyn bör utökas både i
älvs- och havsområdet. Under 2018 i delområde
31 överfiskades den svenska vildlaxkvoten med
drygt 3 700 laxar innan fisket avslutades, vilket
betyder ca 20 % mer fångade vilda laxar än vad
kvoten för vild lax för delområde 31 medger. För
att förebygga liknande kvotöverskridanden bör
bättre praktiska metoder i uppföljning av laxkvoten tas upp i diskussionerna med Sverige.
Kommissionen anser att statistikföring över laxfångster bör förbättras. Ursprungsmarkering med
hjälp av t.ex. gälplomber kan tas i bruk i älvsfiske
på samma sätt som i det kommersiella fisket. Precis som i fjolårets yttrande tar kommissionen upp
vikten av att Finland och Sverige förhandlar om
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möjligheten till säsongkvoter för lax för alla fiskar- sen mellan Finland och Sverige. Särskilt betonar
grupper inom fiskestadgans tillämpningsområde, kommissionen vikten av en övergripande gransksamt skyldighet till fångstrapportering.
ning av hela vattendistriktet i bedömningen av
påverkningar och bedömningarnas slutsatser.
Totalt fiskeförbud i gränsälven efter den 15 september är något som inte förekommer i andra Recipienten för gruvdriftens spillvatten är Muoälvsområden. Totalförbudet förhindrar bl.a. fiske nio älv som omfattas av gränsälvsöverenskomefter gädda, abborre och harr under höstsäsong- melsen och utgör en del av Torne-Muonio älvars
en. Kommissionen anser att totalförbudet bör tas internationella vattendistrikt. Därför poängterar
bort. Det finns dock skäl att utvärdera om ett slo- kommissionen att Muonio älv bör betraktas som
pat fiskeförbud riskerar att påverka framför allt ett internationellt vattendrag vid bedömning av
harrbeståndet. Tas förbudet bort bör resurser för miljökonsekvenser. Muonio älv tillhör också Natufisketillsyn i älvsområdet utökas.
ra 2000-området både i Sverige och Finland.
Förteckningen över fångstplatser bör gås igenom Vattendraget är den största producenten av vild
i samverkan med fiskerättsinnehavarna. Fiskeplat- lax i hela Östersjöområdet. Den ytterst utrotningsserna har inte kartlagts.
hotade havsöringen hör till vattendragets fauna.
Enligt statusklassificeringen i EUs ramvattendirekKommissionen hänvisar till sitt tidigare yttrande tiv är vattenstatusen för Muonio älv hög och dess
och påminner återigen att både Finland och Sve- kemiska status god.
rige har gjort sin egen lax- och havsöringsstrategi
utan någon större samordning när det gäller Tor- Slutsatser om de faktorer som kan påverka vattneälven. Den svenska strategin har lyft fram bl.a. nens status ska presenteras på ett tydligt och
att en omfattande fiskestrategi för Torneälvens åskådligt sätt.
vattendistrikt bör tas fram för att möjliggöra en
långsiktig förvaltning. Gränsälvskommissionen Muonio älv och dess biflöden är mycket viktiga för
uppmanar att den finska parten i fortsättningen rekreation, besöksnäring och fiske.
har ett tätare samarbete med svenska fiskemyndigheter och med Finsk-svenska gränsälvskom- Torneälvslaxens betydelse och värde för Tornemissionen för att skapa en samsyn i fiskefrågor i dalen och det kommersiella fisket i flera ÖsterTorneälvens vattendistrikt.
sjöländer är stor. I Torneälvs mynning använder
Haparanda stad Torne älvs vatten som sin enda
GRÄNSÄLVSKOMMISSIONENS YTTRANDE
råvattenkälla för ca 10 000 invånare.
ANGÅENDE DELTAGANDE I MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNINGSPROCESSEN I
Klimatförändringen kan med all sannolikhet ha
KAUNISVAARA, PAJALA KOMMUN. 5/3 2019
en betydande påverkan på de naturliga yt- och
grundvattenflödena, mängden nederbörd och
Kaunis Iron AB (KIAB) bedriver gruvverksamhet i därigenom vatten som bildas i och leds från gruvTapuli dagbrott och Kaunisvaara anrikningsverk i området. För att undvika eventuella oplanerade
Pajala kommun. KIAB har som avsikt att söka nytt bräddningar vid extrema väderförhållanden ska
tillstånd för fortsatt drift av gruvan och för expan- större säkerhetsmarginaler än normalt beaktas
sion av verksamheten, samt tillstånd för föränd- vid planering av vattenreservoarer.
ringar i befintliga anrikningssand- och klarningsmagasin. Avsikten är att det nya tillståndet ska Även torrperioder och vattenhantering ska uppersätta det nu gällande tillståndet som beviljats märksammas.
av Gränsälvskommissionen i augusti 2010 (M 1109).
Fysikalisk-kemiska egenskaper av material som
lagras i anrikningssandmagasinet ska tydligt beGränsälvskommissionen fokuserar sig i sitt yttran- skrivas i MKB-rapporten och eventuell risk för
de på verksamhetens gränsöverskridande, kumu- upplösning av material ska analyseras. I det nulativa och sammansatta påverkningar samt frågor varande miljö- och vattentillståndet från 2010
kopplade till syftet av gränsälvsöverenskommel- har gränsvärden för utsläpp endast beskrivits för
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halter av suspenderade ämnen i vattnet som leds
i recipienten. Även egenskaper av byggmaterial i
planerade vallar och klarningsdam (gråberg) ska
undersökas och analyseras med tanke på eventuella risker för försämrad vattenstatus beroende
på upplösning av material. Av samrådsmaterialet
framgår att byggandet ökar översvämningar av
överskottsvatten som hamnar i Muonio älv vilket
kan leda till ökade halter av metaller och näringsämnen. Fungerande avfallshanteringslösningar
för sur anrikningssand ska betraktas med tanke
på eventuella miljörisker både under verksamhetens gång och efter avslutad verksamhet.
Kommissionen anser att den kommande MKB:n
ska presentera en vattenbalans där påverkningar av klimatförändringen i Norrbottens län, bland
annat på grund av ökad nederbörd har analyserats. Även extrema väderhållanden så som skyfall,
och kraftiga regn under vintertid samt torrperioder ska beaktas i bedömningen.
Brytning i Palotieva och Sahavaaara och hantering
av gruvavfall kan kräva ett nytt ledningsrör vid sidan av det befintliga som leder överskottsvatten
till Muonio älv, detta för att öka ledningskapaciteten av vatten från klarningsmagasinet vid snösmältning. Förändrade vattenmängder som leds
till Muonio älv ska bedömas både när det gäller
volym och påverkan på vattenkvalitet.
Egenskaper av det gråberg som uppstår vid brytning påverkar dess hantering och kvaliteten på
dag- och lakvatten genom eventuellt vittrande
och lakning vilka i sin tur påverkar valet av avfallshanteringslösningar. Botten i området med
gråberg är myrmark i naturligt tillstånd utan särskilda bottenkonstruktioner eller schaktning av
massor. Denna lösning för lagring av både icke
syrabildande och syrabildande gråberg ska analyseras på både kortare och längre sikt. I provborrningarna av de nya områdena Sahavaara och Palotieva har betydligt högre svavelhalter i malm än
i Tapuli förekommit.
Både befintliga och långt framskridna planerade
miljöfarliga verksamheter och projekt så som gruvverksamheten i Hannukainen i Kolari som nu kommit till tillståndsansökningsfasen bör beaktas när
det gäller den sammansatta påverkan då deras påverkan är av samma karaktär och riktas mot samma
vattendrag och är potentiellt gränsöverskridande.

YTTRANDE OM PAJALA RENINGSVERK,
MILJÖTILLSTÅNDSANSÖKAN –
AVGRÄNSNINGSSAMRÅD 10/5 2019

Ett nytt avloppsreningsreningsverk planeras i Pajala för att uppfylla kraven på rening och kontroll
av avloppsvatten enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:6). Det planerade reningsverket kommer att hantera avloppsvatten från Pajala
tätort samt slam från reningsverket och privata
brunnar. Verket kommer att dimensioneras för 5
000 personekvivalenter och bestå av mekanisk,
biologisk och kemisk rening samt hantering av
slam för att uppfylla gällande lagkrav på rening.
Det befintliga reningsverket drivs med ett tillstånd utfärdat av Finsk-svenska gränsälvskommissionen 1998-10-28 och verket har uppförts på
1970-talet. Kommunen borde ha begärt omprövning av tillståndet hos Finsk-svenska gransälvskommissionen 2001 då tillståndets giltighetstid
gick ut. Detta har inte skett. Därför drivs verksamheten fortfarande enligt tillståndet från 1998.
Nuvarande tillståndet har ett krav på procentuell
reduktion av fosfor (90%) och reducering av organiskt material, mätt som BOD (60%). Även för fosfor finns ett gränsvärde på 0,5 mg/l när det gäller
utgående halt. Gränsvärdet gäller för totalfosfor
beräknat som medelvärde per kalenderår.
Det nya reningsverket kommer att placeras i anslutning till det befintliga. Kommissionen vill betona att man vid planeringen av verksamheten
ska uppmärksamma de förväntade klimatförändringarnas påverkan på bl.a. väder och nederbörd.
Vid planering borde även tillståndet på det förmodligen redan på 1950-60-talet byggda avloppsnätverket kartläggas. Kommissionen förmedlar
även Lapplands NMT-centrals begäran att få delta i miljötillståndsprocessen i dess kommande
faser. NMT-centralen föreslår ett möte med Pajala kommun och reningsverkets representanter
inom snaraste framtid för att utbyta information
om projektet, reningsteknik samt reningskrav och
dylikt över gränsen. Kommissionen ger sitt varma
stöd till det aktuella initiativet och uppmuntrar
Pajala kommun att inbjuda NMT-centralen till ett
möte i samarbete med Gränsälvskommissionen.
Kommissionens uppgift är bl.a. att främja och utveckla samverkan och samarbete mellan Sverige
och Finland.
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Kommissionen anser att förhandlingsmaterialet innehåller den väsentliga informationen om
projektet i stort i miljötillståndsprocessens denna
fas. Kommissionen föreslår dock att gränsälvsöverenskommelsen nämns i tillståndsmaterialet.
(Lagen om gränsälvsöverenskommelse 2010:897,
artiklarna 15 - 22).
MILJÖTILLSTÅNDSANSÖKAN, NY AVLOPPSRENINGSVERK I KOLARI, FINLAND, 16/5 2019
Miljötillstånd ansöks för ett nytt reningsverk på
1929 personekvivalenter med nuvarande tillståndsvillkor. Kolari avloppsreningsverk tillhör de
medelstora reningsverken i det internationella
vattendistriktet i Torne-Muonio älvars område. Enligt ansökan utgör punktbelastningen från Kolari
reningsverk ca 15 procent av all punktbelastning
på den finska sidan av Torne vattendistrikt. I ansökan har behovet och betydelsen av avloppsnätets
sanering för möjliggörande av en effektiv reningsprocess redovisats. Mängden dag- och spillvatten
är i dagsläget stor. Kommissionen anser att man
i planering och byggande av reningsverket konsekvent bör sträva efter en effektiviserad reningsprocess och minskning av spillvattenvolymer.
Gränsälvskommissionen vill även påpeka att lax
(Salmo salar) som på svensk sida finns med i naturdirektivets bilaga II i Torne älvs Natura2000-beslut inte uppmärksammats i övervägandet av den
Naturabedömning som gjorts i samband med tillståndsansökan.

YTTRANDE OM SAMRÅDSUNDERLAGET,
TALGA GRAPHENE AB, 1/7 2019
Den planerade gruvan för utvinning av grafit i
form av ett dagbrott ligger nära Torne älv i byn
Vittangi i Kiruna kommun i Torne internationella
vattendistrikt, som ingår i Natura 2000 i både Sverige och Finland.
Angående samrådsmaterialet konstaterar kommissionen att gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige bör tillämpas i tillståndsprocessen för Talga Graphene AB:s verksamhet
(överenskommelsen, artiklar 15 - 22 §). Kommande miljökonsekvensbeskrivning ska utöver det
som presenteras i samrådsmaterialet även innehålla en bedömning av verksamhetens miljörisker samt de sammanlagda, kumulativa och gränsöverskridande påverkningarna. Kommissionen
påpekar vidare att dagbrottet skulle medföra en
omfattande påverkan på grundvattennivån, vilket
innebär att påverkan på älvens ekologi och fiskbestånd behöver granskas.

Torne-Muonioälv är ett lokalt, regionalt och internationellt betydelsefullt och skyddat vattendrag
med stor betydelse för den ekologiska mångfalden samt fisket, rekreationen, besöksnäringen och
lokala näringar i anslutning till dessa. Älven med
dess natur är viktig för den tornedalska kulturen och livsmiljön. Kommissionen poängterar att
möjligheten för ett hållbart nyttjande av Europas
största vattensystem i naturligt tillstånd ska säkerAndra verksamheter som belastar Muonio älv och ställas både för nu levande och kommande genesammansatt påverkan har tagits upp kortfattat i rationer med försiktighetsprincipen som ledtråd
samband med Naturabedömningen, och då kon- vid tillståndsprövning av olika verksamheter.
staterat att dessa verksamheter och reningsverket
inte har någon skadlig sammansatt påverkan på YTTRANDE ANGÅENDE ANSÖKAN AV LÄNSMuonio älv. Kommissionen konstaterar dock att STYRELSEN I NORRBOTTENS LÄN OM PRÖVdet fortfarande finns vissa osäkerheter när det NING AVSEENDE EKONOMISK SÄKERHET FÖR
gäller belastningsvärden från de befintliga eller GRUVVERKSAMHETEN I TAPULI GRUVA MED
planerade gruvverksamheterna i Muonio älvdal. ANRIKNINGSVERK VID KAUNISVAARA/,
Kommissionen anser att gränsälvsöverenskom- MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN, 1/7 2019
melsen mellan Sverige och Finland ska tillämpas
i tillståndsprocessen med tanke på eventuella Gruvan och anrikningsverket ligger i Torne vatgränsöverskridande påverkningar och hänvisar tendistrikt, som är ett Natura2000 område både
till artiklarna 15 - 22 i hantering av tillståndsären- i Sverige och Finland. Skäligt nyttjande av gränsdet.
vattendraget styrs av gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige från år 2010.
Kommissionen konstaterar att beskrivningen av av- Finsk-svenska gränsälvskommissionen konstateloppsreningsverkets verksamhet och verksamhetsmil- rar angående ansökan från Länsstyrelsen i Norrjö med tillhörande belastning är tydlig och konkret.
bottens län att kommissionen stödjer en nog18

grann omprövning av tillståndsbestämmelser för ne vattendistrikt som presenterats på finska sidan
att motsvara gruvverksamhetens allmänna eko- är innehållet om Bottenviken i samrådsunderlaget för Bottenvikens vattendistrikt av mer allmän
nomiska säkerhetspraxis.
karaktär. Specifika utmaningar för fysiska objekt i
De kostnader som orsakas efter avslutande av vattendragen nämns inte.
gruvverksamheten bör under alla omständigheter kunna täckas med en betryggande ekonomisk Bottenvikens Vattenmyndighet har identifierat de
viktigaste miljömässiga utmaningarna för vattensäkerhet.
kvaliteten i distriktet:
GRÄNSÄLVSKOMMISSIONENS YTTRANDE OM
SAMRÅDSHANDLINGAR VIKTIGA VATTENFRÅ- • Fysiska förändringar i utvinning av energi, förGOR I BOTTENVIKENS VATTENDISTRIKT,
bättring av transportvägar, ökad produktionen
31/10 2019.
inom jord- och skogsbruk samt byggnation och
bebyggelse.
I samrådsförfarandet vill Vattenmyndigheten i
Bottenviken veta vilka de största utmaningarna • Läckage av metaller och sura ämnen från sulför förbättring av vattenmiljöerna i Bottenvikens fidjordar i kustområdet i samband med deras bevattendistrikt är. Man frågar också, vilka åtgärder arbetning eller dikning.
som bör prioriteras både på lång och kort sikt för
att förbättra effekterna av vattenförvaltningen. • Omfattande påverkan från areella näringar såSamrådet är det sista inför arbetet med framtag- som skogsbruk.
ning av förvaltningsplan för 2021 - 2027. Samrådet
kring den kommer att anordnas i slutet av 2020.
• Läckage av metaller från avslutad och pågående
gruvverksamhet
När det gäller samrådsunderlaget konstaterar
kommissionen att materialet endast finns på Det behövs mera resurser i kommuner för bevaksvenska även om samrådet handlar om Torne in- ning och rådgivning kring verksamheter som påternationella vattendistrikt. Kommissionen anser verkar vattnet. Gränsälvskommissionen anser att
att underlaget borde publiceras även på finska. Ett dessa behov bör uppfyllas genom tätare samverannat strukturellt hinder för den samordning som kan, expertisstöd och utveckling av dialog mellan
överenskommelsen förutsätter kan vara att myn- tillsynsmyndigheten och kommunerna. Föreslagdigheterna på finsk sida inte finns med på sändlis- na avrinningsområdesvisa åtgärdsprogram vältan för materialet och inte heller kommissionen.
komnas.
Planeringsunderlaget för vattenvård i Torne vattendistrikt framtas och rapporteras nationellt (den
östra delen av Torne avrinningsområde på finska
sidan). Den västra delen av Torne älv (Sverige) presenteras inte på samma sätt eftersom den ingår i
Bottenvikens vattendistrikt som sträcker sig från
Norrbotten till Västerbotten. Denna begränsning
försvårar planering, rapportering och samordning
av samråd samtidigt som målet i överenskommelsens inte uppnås enligt lagens mening. I EU-kommissionens senaste respons till Sverige angående
vattenförvaltningsarbete påpekas behovet av
bättre koordinering av vattenförvaltningsplaner
och översvämningsriskhanteringsplaner, samt
tillämpning av klimatpolicy i översvämningsriskhanteringsplaner. EU-kommissionen påpekade
samma utvecklingsbehov även för Finland.
Jämfört med tidigare samrådshandlingar för Tor-

Vattenmyndighetens arbete att komplettera underlag, justera analysmetoder, uppdatera klassificeringar och ta fram nya åtgärdsförslag för
Torne vattendistrikt förutsätter ett gott fortsatt
samarbete mellan regionala vattenmyndigheter
och Gränsälvskommissionen. Vattenmyndigheten
meddelar att den gärna tar emot förslag på arbetssätt och nätverk som kan nyttjas i samverkan och
dialog i arbetet med kommande åtgärdsprogram
för vattendistriktet. Frågan förutsätter åtgärder
för att nå och engagera allmänhet. Kommissionen
har låtit ta fram en rapport om avloppshantering
i Torneälvens vattenområde inklusive förslag på
förbättrad administration och tillsyn samt utveckling av avloppsektorn i kommuner och mellan
kommuner. Rapporten kommer att publiceras på
både svenska och finska.
Vattenmyndigheten konstaterar också att hante19

ring av vattenvård och översvämningsrisker ska
koordineras med det förändrade klimatet. Det är
viktigt att granskningen är specifik för det aktuella
avrinningsområdet.

tillåtet att använda endast en krok per drag. Torne älv är en Natura2000-älv där användning av
blysänken väcker kritik. Gränsälvskommissionen
uppmanar att Finland och Sverige tillsammans
bedömer lämpligheten att använda blysänken i
Avslutningsvis konstaterar kommissionen att Torne älv med hänsyn till kända olägenheter för
samhällets nytta av rent vatten i tillräcklig mängd vattenlevande organismer och för människan.
behöver lyftas fram så som Vattenmyndigheten
föreslår. Vattenvårdsplaner och åtgärder bör ge Beträffande förvinterns fiske i Kilpisjärvi konstatestöd för skyddande av dessa värden och för håll- rar kommissionen att säsongen med fiskeförbud
bart nyttjande av vattenresurser.
är kortare än i övrigt inom gränsvattendraget beroende på bl.a. vattendragets egenskaper i vatteGRÄNSÄLVSKOMMISSIONENS YTTRANDE
nområdets övre lopp. Kommissionen uppmanar
ANGÅENDE EVENTUELLA BEHOV AV FÖRÄND- att de finska och svenska fiskemyndigheterna i
RINGAR I FISKESTADGAN FÖR ÅR 2020,
sina förhandlingar analyserar den påverkan som
16/12 2020
en eventuell ökning av fisket i oktober-november
samt ett avskaffande av den årliga fridlysningen
På grund av den fiskdödlighet som förekommit har på fiskbeståndens livskraft – sik, gädda och rösåväl i Bottenviken som Torneälven med dess ding, detta i enlighet med Kilpisjärvi byaföreningbiflöden under de senaste åren anser gränsälv- ens förslag. Både röding och sik leker i september
skommissionen att försiktighetsprincipen ska då fiskeförbudet gäller. Den negativa påverkan
styra det mellanstatliga beslutsfattandet om fis- som en uppvärmning av de arktiska vattnen orkeregler. Syftet med överenskommelsen mellan sakar för rödingsbestånden bör noga undersökas.
Finland och Sverige är bl.a. att lägga särskild vikt När det gäller fisketillsyn betonar kommissionen
vid skydd och hållbart nyttjande av fiskbestånden att en tillräcklig, synlig och trovärdig tillsyn tillliksom vid parternas roll att skydda fiskbestånden sammans med vältäckande information och en
mot sjukdomar m.m. genom vidtagande av nöd- adekvat fångstrapportering är en förutsättning
vändiga åtgärder (gränsälvsöverenskommelsen för en modern förvaltning av fiskevatten och olika
28§). Enligt artikel 66 i Förenta nationernas havs- fiskbestånd liksom vidareutveckling av den unika
rättskonvention (1982) ska stater vars floder de och internationella Torneälven som en intressant
s.k. anadroma bestånd härstammar från ha det destination för högkvalitativ fisketurism. Därför
främsta intresset av och huvudansvaret för såda- föreslår Gränsälvskommissionen precis som tidina bestånd.
gare år att resurserna för fisketillsyn bör ökas.
Kommissionen tog också upp fiskets omfattning
och dess inriktning. Överfiske av lax fortsätter i
Östersjön vilket har en negativ påverkan på uppvandring av Torneälvs lax och på förvaltningsmålet för antalet lekande laxar. Det tidigarelagda
kustfisket längs finska kusten riktar sig mot de värdefullaste lekfiskarna. Gränsälvskommissionen föreslår att fisket, vare sig det sker i älven eller i kustområdet, i huvudsak bör riktas mot den senare
delen av laxstigningen. Det skulle även innebära
att framför allt kustfisket i ökad grad skulle riktas
mot den odlade laxen, som tenderar att lekvandra
senare än vildlaxen. Fiske i för stor omfattning försvagar på ett kortsiktigt sätt både nuvarande och
kommande fiskemöjligheter.
När det gäller fiske med blysänken föreslår gränsälvskommissionen att det regleras så att det är
20

Gränsälvskommissionens biträdande sekreterare lyckade
fånga en lax (10.7 kg) i Muonioälven.
Sauli Rauhala var roddaren.

Kommunikation och pressmeddelanden
Kommissionen publicerade under året fyra egna
pressmeddelanden. Ett pressmeddelande om
gränsälvsbidragstagare publicerades 7/3 2019. Ett
meddelande om forskarseminariet som arrangerades i samarbete med Naturresursinstitutet som
en del av evenemang under Laxens år i Lappea i
Kolari publicerades den 28 maj. Fotografering och
publicering av en kartbok med gamla fiskeplatser genomfördes tillsammans med Tornedalens
museum och arbetet offentliggjordes genom ett
pressmeddelande 27/6 2019 samtidigt som fotona publicerades på kommissionens webbplats. Ett
pressmeddelande om kommissionens nya medlemmar publicerades i oktober.

Pressmeddelanden

Mest publicitet av alla kommissionens meddelanden fick pressmeddelandet om gränsälvsbidraget
och framförallt boken om Plyppi-trollet på meänkieli som delades ut till skolor. Jonna Palovaara som översatt boken till meänkieli informerade
även själv aktivt om boken. Flottartävlingen i Kattilakoski i juli fick också plats i lokal media. Unesco-världsarvsseminariet som arrangerades av Torneås och Haparandas Prosiika-projektets aktiva
medlemmar fick också Gränsälvsbidrag 2019. Att
man strävar efter att få sikhåvningen in på UNESCO:s lista blev en nyhet i samband med seminariet i slutet av november.

Kommissionen mottog totalt 21 ansökningar som
syftade till olika projekt och verksamheter i år. Ansökningar kom från båda sidor av Torneälven. Ansökningstiden upphörde den 15 februari 2019.

Övriga ämnen som kommissionen informerade
om och median uppmärksammade var forskarseminariet i Lappea i Kolari och digitalisering av
fiskeplatskartorna som kommissionen finansierade. Lounais-Lappi och Haparandabladet skrev om
det sistnämnda. Även utnämningen av kommissionens nya ledamöter fick publicitet.

Kommissionen publicerade tre pressmeddelanden på svenska år 2019:
FINSK-SVENSKA GRÄNSÄLVSKOMMISSIONENS
GRÄNSÄLVSBIDRAG TILL FYRA OLIKA
AKTÖRER
Gränsälvskommissionen beviljar årligen bidrag till
olika projekt och verksamheter som har anknytning till gränsområdets vatten, natur, fiske, kulturtraditioner eller samarbete inom dessa frågor som
omfattas av gränsälvsöverenskommelsen.

Kommissionen har beslutat att gränsälvsbidraget
på 10 000 euro delas mellan fyra sökande:
3 750 euro till att anordna ett symposium med
temat ”Gränslös levande kulturarv” under hösten
2019. Unescos immateriella kulturarv och dess
förteckning gällande Torneälvens forsfiske är huvudtema i evenemanget. Sökande är Pro Siika från
Torneå och Haparanda kommun.
2 500 euro för översättning av fiskebibliotekets
hemsida till svenska och engelska. Sökande Ari
Savikko, Finlands fiskebibliotek, Muonio.

2 100 euro till Flottningstävlingen i Kattilakoski
(deltävling i finska mästerskap) och andra inkopplade arrangemang den 20 juli 2019. Sökande TelKommissionen informerar om sin verksamhet i ma Hihnala/Napapiirin kyläyhdistys, Napapiirin
huvudsak digitalt: genom sin hemsida www.fsgk. Erä och Juoksenki fiskeområde.
se, i twitter @Tornionjoki och via epost. Kommissionens yttranden och mötenas dagordningar 1 650 euro till sökande Jonna Palovaara för utskickas via epost till media. Protokollen publiceras delning av barnböcker på meänkieli (Inga Borgs
på hemsidan efter att de blivit godkända.
Plupp-troll som är Plyppi på meänkieli). Målet är
att dela ut böcker till alla elever som går första
År 2019 användes tidningsannonser för att infor- klass i Pajala, Övertorneå, Muonio, Kolari, Pello och
mera om Laxens år –bidraget, Kolari forskarsemi- Ylitornio kommuner omfattande ca 150 elever.
narium, Gränsälvsbidraget och rekrytering av vikarie för kommissionens sekreterare.
Gränslös levande kulturarv - symposium ska redogöra Unescos immateriella kulturarv och dess
förteckning. Symposium ska anordnas under hös21

fjällandskapet och lärorika historier om årstider i
Lappland och djuren är innehållet i böckerna.
Kommissionens motivering: Projektet har språklig betydelse i Tornedalen. Plyppi-barnböcker
innehåller vatten-, fiske och miljöärenden. SökanKommissionens motivering: Vidareutveckling av den har en stark intresse för gränsområdets kultur
kulturarv i gränsälven för UNESCO immateriellt och språk. Målgrupperna är barn i 6-7 års ålder i
kulturarvslista, kunskapsöverförande i gränslan- båda länder.
det, i längre sikt en lyft för Tornedalens fisketradition i samarbete med intressenterna.
Bakgrund
ten och syftet med seminariet är att ge möjlighet
till de lokala aktörerna och intressegrupperna att
få bättre underlag att ta ställning till den möjliga
ansökningsprocessen till Unesco.

Översättning av hemsidor till Finlands fiskebibliotek. Ari Savikko sökte finansiering för att översätta
fiskebibliotekets hemsidor (när det gäller gränsälven och Sverige) till svenska och engelska. Även
annat väsentligt innehåll på hemsidor ska översättas till svenska.

Gränsälvskommissionens bidrag kan sökas för att
anordna och utveckla verksamheter eller evenemang som har anknytning till gränsområdets vatten, natur, miljö, Tornedalens och gränsområdets
kulturtradition, fisketradition eller till en annan
verksamhet i Tornedalen. Kommissionen har beviljat bidrag från och med år 2016.

Bidragssumman ska användas för översättningskostnader.
Sökande kan vara en enskild person, förening eller
en organisation. Gränsälvskommissionen beviljaKommissionens motivering: Projektet har gräns- de 10 000 euro i bidrag i år. Bidraget betalas ut reöverskridande språkligt syfte, underlättar svensk- troaktivt enligt verifierade kostnader.
språkigas möjligheter att hitta biblioteket och
dess innehåll, har förbindelse till Torneälven och En gammal kartbok om Torneälvens fiskeplatdess fiske. Fiskebiblioteket finns i Torne-Muonioäl- ser går att bläddra i på gränsälvskommissionens
vars vattenområde.
hemsida
Flottningstävling och andra evenemang i Kattilakoski, Pello. Det är fråga om Finlands mästerskap
och dess deltävling i flottningskonst, där man tar
en trästock och flottar den i Torneälven. Ytterligare andra mindre tävlingar och program i Juoksenki-by. Elever och byborna bygger gemensamt en
naturstig där tema är flottning, älven och fisket.
Även presentationer under 19-20 juli 2019.

I samarbete med Tornedalens museum och
Finsk-svenska gränsälvskommissionen har en
kartbok från tidiga 1900-talet publicerats på webben.

Finsk-svenska gränsälvskommissionen och Tornedalens museum har i samarbete digitaliserat
en kartbok som innehåller kartor om Torneälvens
fiskeområde och fångstplatser. Handritade kartaMotivering: I projektet planeras och genomförs sidor går att bläddra i på gränsälvskommissionens
ett evenemang som arrangeras vid älven. Hållbar hemsida i länken www.fsgk.se/Karttakirja.html
vattenanvändning med gränsöverskridande kulturtradition och historiskt inslag. Flera generatio- Den ursprungliga kartboken innehåller kartor
ner samarbetar vilket skapar gemenskap plane- som härstammar från den statliga kommissionen
ringsprocess och i genomförandet.
som var avsedd för att arrangera det gemensamma laxfisket mellan Sverige och Finland. KartboBarnböcker på meänkieli ska doneras och delas ken hör nuförtiden till landskapsmuseets samut i skolor i Tornedalen till ca 150 elever som går lingar.
i första klassen. Kommunerna där böckerna delas
är: Muonio, Pajala, Kolari, Pello, Övertorneå, Ylitor- Torne-, Lainio- & Muonioälvars förening har donenio. Målet är att dialekter och språk bevaras och rat boken till museet år 2015.
förstärks i Tornedalen. Sökande Jonna Palovaara
har översatt Inga Borgs Plupp-barnböcker till me- Kartboken skildrar varje by vid Torne älv. Kartaänkieli. I barnboksserien äventyrar en liten troll i bilderna börjar från Muonionalusta by och sträck22

er sig vidare ända till Torneälvs mynning. Kartorna har ritats för flottningens behov i Torneälven
i början på 1900-talet men kartorna innehåller
även information om äldre fångstplatser som har
varit i bruk. Senare har någon gjort tilläggsanteckningar med blyertspenna men om markören, anteckningarnas ålder eller markeringarnas betydelse finns ingen information.

Varje sida i fysiska kartboken har filmats isär och
sedan klistrat in som ett uppslag. Storleken på en
kartbokens sida är 90 cm x 90 cm.

Flera likadana kartböcker som det här exemplaret finns i Luleå i Norrbottens föreningsarkiv.
Donerade kartböcker i Luleå hör till Torneälvs
flottningsförenings samling. Kartböckerna i Norrbottens föreningsarkiv är en donation av års 1971
Kartbokens sidor har först fotograferats, sedan gränsälvskommission som hade bevarat dem. Då
sparats in i två olika format och i lämplig format årets 1971 gränsälvskommission avvecklades, dopublicerats på gränsälvskommissionens hemsida. nerade kommissionen alla flottningsföreningens
Man kan öppna en större (skarpare) tiff-version el- handlingar till föreningsarkiv. De skiljer sig av den
ler något mindre jpg-version. De båda formaten här filmade och publicerade versionen i det att de
är fri att använda och går att läsa via länken www. nästan helt saknar anteckningar som har något
fsgk.se/Karttakirja.html
med fisket att göra.

Gränsälvskommissionen i sitt möte i Älvsbyn i september
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FINSK-SVENSKA GRÄNSÄLVSKOMMISSIONENS LEDAMÖTER HAR UTNÄMNTS
Regeringskansliet i Sverige och Statsrådet i Finland har utnämnt ledamöter och ersättare till Finsk-svenska gränsälvskommissionen från och med den 1 oktober 2019. Förslag till ledamöter har begärts från
alla tio kommuner inom Torne internationella vattendistrikt - i Sverige Kiruna, Pajala, Övertorneå och
Haparanda och i Finland Enontekis, Muonio, Kolari, Pello, Ylitornio och Torneå.
Ledamöter och ersättare är förordnade för 3-årsperiod 1 oktober 2019 – 30 september 2022.
Sverige
Ledamöter				Ersättare
Bengt Niska, Pajala			

Birgitta Isaksson, Kiruna

Pia Hulkoff, Haparanda		

Brynolf Tjärner, Övertorneå (NY)

Finland
Elli-Maria Kultima, Enontekis (NY) Aino Hyöppinen, Torneå (NY)
					Matti Myllykangas, Muonio
Marika Kylmämaa, Kolari		
Kalervo Aska, Pello
					Eugen Parviainen, Ylitornio
Nuvarande kommissionens ordförande länsråd Johan Anttis mandatperiod upphör den 31 december
2021. Vice-ordförande Timo Jokelainens mandatperiod upphör den 31 december 2019. Ordförandeskapet i kommissionen växlar mellan parterna kalenderårsvis.
Enligt gränsälvsöverenskommelsens artikel 9 skall båda länder (Finland och Sverige) utse tre ledamöter för viss tid till kommissionen, varav en ledamot från en statlig myndighet med ansvar för vattenfrågor och en från en kommun som ligger inom överenskommelsens tillämpningsområde, samt för varje
ledamot en eller flera suppleanter. Grunderna för den tredje ledamoten har lämnats öppna i gränsälvsöverenskommelsen, men den lokala representationen ska vara stark i kommissionen.

Finsk-svenska gränsälvskommissionen från och med den 1 oktober 2019:
Johan Antti, ordförande
Pia Hulkoff, ersättare Brynolf Tjärner
Bengt Niska, ersättare Birgitta Isaksson
Timo Jokelainen, vice-ordförande år 2019, ersättare Pekka Räinä
Elli-Maria Kultima, ersättare: Aino Hyöppinen och Matti Myllykangas
Marika Kylmämaa, ersättare: Kalervo Aska och Eugen Parviainen
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Gränsälvskommissionens uppdragsområde i media 2019
Sjuka eller döda laxar var det som media skrev mest om under 2019 när det gäller ämnen som gränsälvskommissionen följer. Speciellt i juli-augusti var det flera nyheter om upptäckter och forskarnas
kommentarer.
Av kommissionen syttranden var yttrandet om förhandlingarna kring Torne älvs fiskestadga och
yttrandet om Hannukainen gruvan de som citerades mest i media. Den populäraste av de tips som
kommissionen själv gav var nyheten om boken Plyppi på meänkieli som skulle delas ut till lågstadieskolor i Tornedalen.
29.1.2019 Erä-lehti nettiuutinen, Rajajokikomissio antaisi harjuksille kuturauhan Tornionjoessa,
nyhet utifrån kommissionens yttrande
30.1.2019 Lapin Kansa, ”Kalastuksen aikaistaminen vähensi Tornionjoen lohimäärää”
Rajajokikomissio on huolissaan joen lohitilanteesta, nyhet utifrån kommissionens yttrande
1.2.2019 Haaparannanlehti, Föreslår mer regler och tillsyn för fiskare
(nyhet utifrån kommissionens yttrande till Jord- och skogsbruksministeriet)
1.2.2019 Haaparannanlehti, Kunta inventoi kotitalouksien yksityisiä viemäristöjä (Pajala) 8.2.2019
Lapin Kansa Uuden kalatalousalueen perustaminen kuohuttaa. Kalastuslaista löytyi porsaanreikä
13.2.2019 Lapin Kansa, Kaunisvaaran kaivos hakee uusia ympäristölupia.
Pajalan kaivoksen laajannetun YVA-menettelyn paperit nähtävillä rajakunnissa
13.2.2019 Norrländska Socialdemokraten NSD, Missbildade fiskar får LKAB att larma, nyhet
14.2.2019 Meän Tornionlaakso, Tornionjoen kalatalousalue jäi perustamatta, yleisönosastokirjoitus 		
Kalervo Aska
14.2.2019 Lapin Kansa, Epämuodostuneita ahvenia LKAB:n purkuvesistössä, uutinen
20.2.2019 Lapin Kansa, Jokiseura: Syy lohimäärän romahdukseen löytyy mereltä, uutinen
25.2.2019 YLE, Rajajokikomissio huolissaan kaivoksen yhteisvaikutuksista, komission lausunnon perusteella
1.3.2019 Haaparannanlehti, Gränsälvskommissionen ser stora risker med gruvor
(uutinen tehty komission Hannukaisen kaivosta koskevan lausunnon pohjalta/
nyhet gjord av kommissionens yttrande angående Hannukainen)
5.3.2019 Haaparannanlehti, Rajajokikomissio näkee kaivoksissa suuria riskejä
(suomennettu uutinen, komission lausunnon pohjalta)
6.3.2019 NSD Så slår överfisket mot Torne älv, nyhet
7.3.2019 NSD Laxvandringen ett mysterium, nyhet
8.3.2019 Lapin Kansa, Rajajokikomission avustus neljälle hankkeelle. Unesco-symposium,
Suomen kalakirjasto, tukkilaiskisat ja meänkielinen kirja jakavat 10 000 euroa.
(nyhet utifrån kommissinens pressmeddelande 7/3)
9.3.2019 Lounais-Lappi, Rajajokikomission avustus neljälle hankkeelle.7.3. tiedotteen perusteella
12.3.2019 Lapin Kansa Norrbottenilta tyrmäys Hannukaisen lupahakemukselle, nyhet
18.3.2019 YLE Korkeintaan viisi lohta kesässä? Rajajoelle suunnitellaan tiukkaa kalastuskiintiötä.
19.3.2019 Haparandabladet, Fiskeföreningar kräver hårdare regler till havs, nyhet
20.3.2019 NSD Tunga teman för laxfisket
(Luulajassa olleesta kalastusseminaarista om konferensen i Luleå 20-21 mars)
22.3.2019 Haaparannanlehti, Orsaker bakom laxsjuka utreds vidare, nyhet
22.3.2019 NSD, Oenighet om orsak till laxdöd, nyhet
22.3.2019 Lapin Kansa, Pääkirjoitus, Viidellä pärjätään. Tornionjoen lohisaaliin sääntelyä on tarkoitus 		
tiukentaa. Lopputuloksen kannalta on tärkeää, että ihmiset kokevat päätöksen järkeväksi.
1.4.2019 Maaseudun Tulevaisuus, Jään paksuuden mittausta ei voi automatisoida
2.4.2019 Lapin Kansa, Harjuksen kalastukselle uusi rajoitus Tornionjoella
3.4.2019 Maaseudun Tulevaisuus, Tornionjoella kalastus jatkuu ennallaan
10.4.2019 Lounais-Lappi ”Yhteistä vettä hoitamassa”.
Camilla Ahlstrands kolumn om gränsälvskommissionen.
25

14.4.2019
16.4.2019
25.4.2019
6.5.2019
22.5.2019
24.5.2019
24.5.2019
24.5.2019
25.5.2019
25.5.2019
27.5.2019
28.5.2019
28.5.2019
29.5.2019
29.5.2019
31.5.2019
31.5.2019
31.5.2019
31.5.2019
1.6.2019

1.6.2019
3.6.2019
4.6.2019
4.6.2019
5.6.2019
7.6.2019
7.6.2019
12.6.2019
12.6.2019
13.6.2019
17.6.2019
21.6.2019
21.6.2019
21.6.2019
21.6.2019
25.6.2019
25.6.2019
25.6.2019
25.6.2019
25.6.2019
26.6.2019
26

NSD, Pajalagruvans tillstånd dröjer till hösten, nyhet
NSD, Miljonsmäll att vänta för Pajala-gruvan, nyhet
Meän Tornionlaakso, Lohet voi tänä kesänä ilmoittaa saalissovelluksen kautta
NSD, Anmäler gruvans vattenflöde, nyhet
YLE, Ylen kuvat Pohjois-Ruotsin kiistellyltä rautakaivokselta paljastavat:
kaivos pumppaa rikastushiekkaa tulvivalle suolle Tornionjoen vesistöalueella.
Lapin Kansa, Pajalan kaivoksen luvat liipasimella. Ruotsin luonnonsuojeluvirasto on hakenut
Pajalan kaivostoimintaan liittyvien lupapäätösten osittaista perumista.
Haparandabladet, Fann kilometerlånga fiskenät olagligt utlagda
Haparandabladet, Pajalaan suunnitellaan uutta jätevedenpuhdistamoa
Lapin Kansa, Lapin kansanedustajat huolissaan Pajalan kaivoksesta
Lounais-Lappi, Kiinnostaako nousulohen seuranta?
Tuulikki Kourilehto haastatteli Luonnonvarakeskuksen Atso Romakkaniemeä
P4 Norrbotten, Finska riksdagsledamöter kräver svar om Kaunisvaara-utsläpp, nyhet
YLE Kemi, Lohenkalastuskausi alkoi Perämerellä – säännösten noudattamista valvotaan 		
maalla, merellä ja ilmassa
Haparandabladet, Löysivät laittomia kalastusverkkoja (uutinen, suomennettu)
Maaseudun Tulevaisuus, Mereltä kantautuu myös hyviä uutisia. Huippupetojen kantojen 		
elpyminen kertoo myrkkyjen vähenemisestä Itämeressä
NSD, Finska politiker slår larm efter utsläpp, nyhet
Haparandabladet, ”Översvämmad myr” var invalat sandmagasin, nyhet
Haparandabladet, Gruvbolag fick inte se bilder innan publicering, nyhet
Haparandabladet, Tulviva suo oli padottu rikastushiekka-allas, uutinen, suomennettu
Haparandabladet, Kaivosyhtiö ei saanut nähdä kuvia ennen niiden julkaisua, 			
uutinen suomennettu
Lapin Kansa, pääkirjoitus, Kaivosasiat kuntoon. Ruotsin Kaunisvaaran kaivos uhkaa saastuttaa
Itämeren tärkeimmän siika- ja lohijoen. Ruotsin on varmistettava, ettei näin voi käydä
edes teoriassa.
Lapin Kansa, uutinen, Lohiveneet lähtevät vesille jo aamusta
Lapin Kansa, Hannukainen Mining aikoo pienentää purkuvesien metallipitoisuuksia
Lapin Kansa, Kukkolan lippokrenkut pistettiin nousuveteen
Lapin Kansa, yleisönosastokirjoitus, Tornionjokea ei saa vaarantaa, Martti Kankaanranta
NSD, Kaunis Iron sjösätter plan på två nya gruvor
Maaseudun Tulevaisuus, Lohikantojen hoidosta seminaari Kolarissa
Maaseudun tulevaisuus, Ensimmäiset nousulohet on jo havaittu
Lapin Kansa, Sama huoli lohesta. Penosbscot-joella USA:ssa lohen tieltä poistettiin kolme 		
patoa (Kolarin lohiseminaarista uutisjuttu, toimittaja Tuulikki Kourilehto)
NSD, Ny teknik ska rena giftsjön, nyhet
Meän Tornionlaakso, yleisönosastokirjoitus Tornion-Muonion lohikalat eivät kestä
kaivosvuotoja, Anna Bagge
Maaseudun tulevaisuus, Uhanalaisten kalojen kalastus tehovalvontaan
Haparandabladet, Bäverdammar satte kommunen i klistret
Haparandabladet, Majavat aiheuttivat kunnalle ongelmia
Haparandabladet, Finska YLE kräver rättelse av HB-artikel om gruvan
Haparandabladet, Laxfisket väntas vara över på rekordkort tid
Haparandabladet, ”Allt laxfiske borde totalförbjudas”, säger Urban Kumpula
Haparandabladet, Kustfiskare rasar efter laxfiskestopp
Haparandabladet, Havs och vattenmyndigheten backade oväntat från laxfiskestoppet
Haparandabladet, käännös suomeksi, Rannikkokalastajat närkästyivät kiellosta
Haparandabladet, käännös suomeksi, Viranomaisen yhtäkkinen perääntyminen 			
kalastuskiellosta
NSD, nyhet, Rasar mot tidiga laxförbudet

27.6.2019 YLE, Ympäristöviranomainen tyrmää Haaparannan uuden lämpölaitoksen
– lauhdevettä johdettaisiin mahdollisesti Kaupunginlahteen Suomen puolelle
27.6.2019 YLE, Kaunisvaaran ja Tapulin luvan peruminen kiinnostaa myös Suomen puolella
Suomalaisilla on ollut mahdollista kertoa mielipiteensä Ruotsin Pajalassa sijaitsevan 		
kaivoksen ja rikastamon lupapäätöksen osittaisesta perumisesta
3.7.2019 Lapin Kansa, mielipidekirjoitus Lukijalta: Lohiasetus kaipaa kunnon remonttia,
Matti Myllykangas
3.7. 2019 Lapin Kansa, etusivulla: Lohi nousee mutta pitää syönnissä paussia Sisäsivulla:
Tornionjoki palkitsee sitkeän pyytäjän
3.7.2019 YLE, Tornionjoella lipottu lohta puolet enemmän kuin vuosi sitten
– ”Kalaa tuli tasaisesti”. Kukkolankosken koski-isäntä Risto Leinosen mukaan vesi on ollut 		
riittävän korkealla.
4.7.2019 Lapin Kansa, Rajajokikomissio: Pajalan kaivoksen toiminta tulee tarkastaa
(Kaunis Iron, komission lausunnon perusteella)
5.7.2019 Lapin Kansa, mielipidekirjoitus: Nykyistä lohiasetusta pitää muuttaa, useita huonoja vuosia
peräkkäin. Lohi ei pääse Väylään, Matti Myllykangas
5.7.2019 Lapin Kansa, Norjan lohta Narvikista junalla Kiinaan
5.7.2019 Haparandabladet, Det jäser av ilska bland yrkesfiskare. Kustfiskare punktbevakas med om		
fattande resurser
5.7.2019 Haparandabladet, svar till tidningen: ”Intensiv period när laxen vandrar” Inger Dahlgren 		
Havs och vattenmyndigheten
5.7.2019 Haparandabladet, Kräver säkerhet vad gäller gruvdrift (enligt kommissionens yttrande om
Kaunisvaara ekonomiska säkerhet)
5.7.2019 Haparandabladet, Kräver att påverkan av dagbrott skärskådas
(enligt kommissionens yttrande om Talga Graphene)
5.7.2019 Haparandabladet, Har räknat in 40000 laxar som stiger i älven
9.7.2019 Haparandabladet, uutisen käännös Kalastajat sanovat valvonnasta
11.7.2019 NSD, Ny laxstrid: ”4-5 vittjningar, sen var det slut” LULEÅ/KALIX Återigen blossar striden om
laxfiskekvoterna upp. Årets yrkesfiske efter lax i Norrbotten bröts efter tio dagar.
11.7.2019 meän Tornionlaakso, Kattilakoskella ratkotaan jälleen Suomen mestaruuksia
(komissio myönsi tapahtumalle rajajokiavustusta)
12.7.2019 ERÄ-lehti, verkkoversio, Ruokavirasto toivoo näytteitä Tornionjoen sairaista lohista
12.7.2019 YLE, Taudit kiusaavat Tornionjoen lohia tänäkin kesänä – uutena vaivana voimattomuus 		
Sairastuneista lohista ei ole kerätty näytteitä aktiivisesti tänä kesänä, mutta se voidaan 		
aloittaa tarpeen vaatiessa.
14.7.2019 Sverigesradio, Vill se större fokus på förvaltningen av fisken i Torneälven
16.7.2019 Lapin Kansa, Tornionjoessa on havaittu kuolleita lohia
16.7.2019 Haparandabladet, uutisen käännös suomeksi:
40000 lohen lasketaan ohittaneen seurantapaikan
16.7.2019 Haparandabladet, Firar Tornedalen med gränsöverskridande flagghissning
17.7.2019 Lapin Kansa, Ely-keskus: Tornionjoen vedenlaadussa ei huomattu muutoksia
– lohikeskustelu kiehuu joella, kun kalakuolemille ei löydy selitystä
17.7.2019 Lapin Kansa, Sairaita lohia on havaittu jo merellä – Tutkija ei usko, että lohikuolemien syy 		
olisi Kaunisvaaran kaivoksessa
17.7.2019 Lapin Kansa, Tornionjoen lohikuolemat kuohuttavat kalastajien keskuudessa:
”Kuluva kesä on katastrofi”
17.7.2019 SVT Meänraatio, Professor: Laxdöden är ett allvarligt problem
/ Lohikuolema oon kasvava ongelma
17.7.2019 Lounais-Lappi Tornionjoen vanha kalastuspaikkakarttakirja verkkosivuilla
(komission tiedotteen perusteella tehty juttu)
18.7.2019 Lapin Kansa, Kalastajat: Kuluva kesä on katastrofi.
Lohien sairastuminen vaikuttaa saalismääriin ja karkottaa kalastajia
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18.7.2019 Lapin Kansa, Sairastuneita lohia havaittu jo Perämerellä
18.7.2019 Lapin Kansa, Tornionjoen vettä tutkitaan jatkuvasti
18.7.2019 Lapin Kansa, Kaunis Iron jätti uuden lupahakemuksen
– yhtiö odottaa saavansa luvat ennen ensi kesää
18.7.2019 NSD Oroande rapporter för laxen. Laxdöden sprider sig i Torne älv. Många rapporter på kort
tid gör att experter nu befarar stora sjukdomsproblem för laxen den här sommaren.
19.7.2019 Lapin Kansa, pääkirjoitus: Sairaudet selvitettävä. Tutkijoilla ei ole antaa yhtä vastausta lohien 		
kuolemiin Tornionjoella. Syyt löytyvät todennäköisesti mereltä, kalat kärsivät muissakin vesissä.
19.7.2019 Haparandabladet, Digitaliserat kartor med fiskeområden
(komission lehtitiedotteen perusteella tehty uutisjuttu)
20.7.2019 Lapin Kansa, mielipidekirjoitus: Ruokaviraston kalatautitutkimusta tehdään vuoden ympäri 		
Satu Viljamaa-Dirks
21.7.2019 Helsingin Sanomat, Oudot oireet vaivaavat lohia Tornion-Muonionjoessa:
”Pahimmassa tapauksessa se tietää lohikannan menoa”, sanoo tutkija.
Tällä viikolla Kolarissa havaittiin joen rannalla myös ruskeaa mönjää, joka herätti taas
keskustelua Kaunisvaaran kiistellyn rautakaivoksen vaikutuksesta vesistöön.
Erikoistutkija ei usko lohia kiusaavien oireiden johtuvan veden laadusta.
22.7.2019 Lapin kansa, Tornionjoen lohikuolemien tutkinnassa paiskitaan hartiavoimin töitä - Maaja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo, että viranomaisyhteistyö toimii saumattomasti
22.7.2019 Lapin kansa, Kelluvia ei tietenkään syödä-Tornionjoen sairaat lohet kelpaavat tutkijan 		
mielestä ihmisravinnoksi
22.7.2019 Kaleva, pääkirjoitus,Tornionjoen lohi voi huonosti - syy on epäselvä, mutta se pitää selvittää
23.7.2019 Lapin kansa, Ministeri: Lohikuolemat vauhdilla tutkintaan
23.7.2019 Haparandabladet, käännös, Tuomioistuimella on Pajalan tulevaisuus käsissään. Kaunis Iron
jätti keskiviikkona toimilupaa koskevat hakemukset, joita yritys on työstänyt lähes vuoden ajan.
23.7.2019 Haparandabladet, käännös Digitoineet vanhoja karttoja kalastusalueista
(enligt kommissionens pressmeddelande)
23.7.2019 Haparandabladet, Sjuka och döda laxar väcker oro
23.7.2019 Haparandabladet, Sairaat lohet huolestuttavat (käännös suomeksi samasta uutisesta)
24.7.2019 SVT Nyheter, Antalet sjuka laxar i Torneälven ökar
25.7.2019 Yleisradio, ”SVT: Tornionjoen lohet ovat altistuneet ympäristömyrkylle
Eläinlääketieteellisellä laitoksella ei ole tietoa, mistä myrkystä on kyse.”
25.7.2019 Lapin Kansa, Kukkolankoskella vietetään lauantaina jälleen Siikafästejä
– nyt paikallisperinne halutaan Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.
Elävä aineeton kulttuuriperintö sävyttää Siikafästejä.
25.7.2019 NSD Laxdöd även i Kalix älv: ”Mycket oroväckande”
KALIX Laxdöden finns åter även i Kalixälven. ”Mycket oroväckande” säger Kalixbon Ingvar Wester.
25.7.2019 Meän Tornionlaakso, Tervantuoksu toivotti tervetulleeksi tukkilaiskisoihin
(komissio myönsi tapahtumalle rajajokiavustusta)
26.7.2019 YLE, Luonnonvarakeskus: Lohikuolemat ovat vakava uhka Tornionjoen lohelle
Kalastajat ovat havainneet satoja kuolleita, sairaita tai oudosti käyttäytyviä lohia.
27.7.2019 Svt nyheter, Skogsbränder härjar i Arktis – värsta säsongen någonsin
28.7.2019 Lapin Kansa, Lohikuolemat voivat olla vakava uhka koko Tornionjoen lohikannalle
– katso video rannalle ajautuneista kuolleista lohista
29.7.2019 Lapin Kansa, Lohien sairastelu on nähtävissä jo merellä
– Ruokavirasto sai luvan kulkuverkkojen käyttöön Tornionjoella
29.7.2019 Helsingin Sanomat, Pohjanlahti lämpenee ilmastonmuutoksen takia nopeammin kuin muu 		
Itämeri: Tätä kaikkea se merkitsee. Kalankasvatus, tuulivoima ja turismi pitäisi sijoittaa niin,
että herkkä luonto ei kärsi.
29.7.2019 Inside News, Global warming is pushing pacific salmon to the brink, Federal scientists warn
30.7.2019 YLE Ruokavirastolle poikkeuslupa lohien pyytämiseen kulkuverkolla Tornionjoella
– lupa tarvitaan lohikuolemien syiden selvittämiseen
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Haparandabladet, Uppmanar till att skicka in prover från sjuk lax
Haparandabladet, uutisen käännös suomeksi, Kehottaa lähettämään kuolleista lohista näytteitä
National Geographic, Dead zones, explained
YLE, Jokien koskia kunnostetaan Muoniossa taimenia varten. Kunnostettavat Kangos-,
Särki-, Jeris- ja Pakajoket ovat entisiä uittoväyliä.
YLE, Kuiva heinäkuu on laskenut vedenkorkeutta Lapin joissa. Vettä on tavanomaista
vähemmän esimerkiksi Tornion-, Ounas- ja Tenojoella.
YLE, Tornionjoella tapahtuu nyt kummia – Toimittaja Juha Kauppinen matkusti Euroopan 		
suurimmalle lohijoelle ja näki, ettei kaikki ole kunnossa
Kaleva, Puheenaihe: Voiko vesivoimaloita purkaa pohjoisessa?
YLE, Erittäin uhanalaisen meritaimenen pelastamiseksi kunnostetaan kilometreittäin
koskia Tornionjoen sivujoissa – Tutkija: ”Olen varovaisen optimistinen”
Sveriges radio, Zombielaxar och surströmmingslukt i Torneälven
Lounais-Lappi, ”Tämähän on täysi katastrofi joelle!”
- Seppo Frantti on taistellut vuosikymmeniä Tornionjoen kalakantojen puolesta
Meän Tornionlaakso, mielipidekirjoitus Kaisa Juuso ”Lohenkalastus on meille tärkeää”
Maaseudun tulevaisuus, mielipidekirjoitus Risto Tolonen Tornionjoen zombilohien syy 		
pyydä ja päästä?
Sveriges radio, Trötta laxar vänder innan de når lekplatsen
Haparandabladet, Laxdöden i älvarna: ”Vi måste hitta orsaken till bristen på tiamin”
Haparandabladet, Kräver resurser till forskning
Haparandabladet, ”Meidän täytyy löytää syy tiamiinin puutokselle” uutisen käännös suomeksi
Haparandabladet, ”Tiamiinin puutoksen tutkintaan ei aseteta riittävästi resursseja”
Uutisen käännös suomeksi
Ny Teknik, Halter av kvicksilver ökar i fisken trots minskade utsläpp
Sveriges radio, Laxsjukan oroar Tornedalen: ”Man tappar gnistan att fiska”
Lapin Kansa, Kyttyrälohta on noussut myös Näätämöjokeen		
– voimakas kala ajaa pois reviiriltään merilohet ja -taimenet
YLE, Uutta tietoa Tornionjoen kalakuolemista: ”Melkein kaikilla tutkituilla kaloilla kuolinsyy
on vesihome” – Tuntemattomia kalatauteja ei voida vielä sulkea pois
Maaseudun tulevaisuus, mielipidekirjoitus Matti Myllykangas, Lohipolitiikka tavoitteet ja 		
todellisuus ristiriidassa
meän Tornionlaakso, Joka tuhannes lohi kuolee oudosti
meän Tornionlaakso, Kesän sääolosuhteet hankaloittivat kalastusta
Lapin Kansa, Tornionjoen lohennousussa sittenkin kelpo kesä: Viimeisellä vapakalastusviik		
olla lohensoutajat toivovat saaliiksi kosseja
Lapin Kansa, Lohensoutaja toivoo kosseja kiriviikolla
NSD, Laxdöden: ”Värre än på flera år”
YLE, Ministeri Leppä vierailee Lapissa – käy kalastamassa ja puhuu seminaarissa
Lapin Kansa,Kyttyrälohien pelätään pilaavan kutuvesiä.Tenolle ei tullutkaan tittejä odotettua määrää
Lapin Kansa, Lohen poikastuotannosta Tornionjoella on huolehdittava,
linjaa ministeri Jari Leppä – tiivistäisi entisestään Suomen yhteistyötä Ruotsin kanssa
Lapin Kansa, kolumni Tuulikki Kourilehto ”Small talkia Kukkolankoskella”
Lounais-Lappi, Ilmastopallo sai tuulta alleen. Tornionjokilaakso on mukana Aalto-yliopiston 		
järjestämissä ilmastotyöpajoissa
meän Tornionlaakso, Kalastusmatkailu kehittyy, jos lohi voi hyvin
meän Tornionlaakso, Kalastuksen säätely jokivartisten näkökulmasta, toimitatja Kari Kaulanen
siteeraa Kalervo Askan puheenvuoroa, jonka Aska esitti lohiseminaarissa
Lapin Kansa, Mielipidekirjoitus Tapani Veistola Suomen luonnonsuojeluliitto
EU:n ministerineuvoston tulisi noudattaa tieteellistä neuvoa eikä komission esitystä.
Saadaanko lohen merikalastus kestäväksi?
Lapin Kansa Ruokavirasto sai vain yhden yleisönäytteen. Uusia tutkimustietoja
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lohikuolemista luvataan myöhemmin syksyllä
1.10.2019 YLE, Tornionjoen lohikuolemat on vaikea tutkittava – syy voi jopa jäädä arvoitukseksi
2.10.2019 Kemi-Tornio-lehti, Jätevesijärjestelmien uusiminen monilla tekemättä Torniossa ja
Keminmaassa
2.10.2019 Lapin Kansa, Kläpille meänkielinen satukirja. Tornionlaakson ekaluokkaliset pääsevät
tutustumaan kotiseutuunsa Plypin kanssa (juttu kirjoista, joille komissio myönsi rajajokiavustusta)
3.10.2019 meänTornionlaakso, Rajajokikomissio nimetty
(komission tiedotteen perusteella, jutussa vain suomalaiset nimet)
3.10.2019 NSD, Böcker om Plupp på meänkieli. Barnboksklassiker ska väcka nytt liv i språk
(kommissionen beviljade gränsälvsbidrag till projektet)
4.10.2019 Haparandabladet, Vill stimulera meänkieli med hjälp av barnböcker
(kommissionens gränsälvsbidrag)
4.10.2019 Lapin Kansa, Rajokikomissioon uusia jäseniä, komission tiedotteen perusteella
5.10.2019 Lapin Kansa, reportaasijuttu Voimalan vangit. Ylitornion Tengeliössä on jauhanut
vesivoimalaistos kohta 100 vuotta. Nyt säännöstely on ylittänyt kyläläisten sietokyvyn.
Vanha kyläpäällikkökin on Jasper Pääkkösen linjoilla:
pienemmät vesivoimalat pitäisi panna kiinni. Mielipidekirjoitus
8.10.2019 Haparandabladet, Haluaa elvyttää kieltä lastenkirjojen avulla
(Jonna Palovaara esitteli Plupp-peikkokirjaa meänkielellä Övertorneålla)
10.10.2019 meänTornionlaakso Plypin kotona puhutaan meänkieltä
(Jonna Palovaara esitteli ekaluokkalaisille Plyppi-kirtjaa ainovaaran koulussa)
Komission rajajokiavustus.
10.10.2019 Lapin Kansa, Kirjeenvaihto lohiregaalista jatkuu.
Ministeriössä on valmistumassa oikeudellista tilaa koskeva selvitys
14.10.2019 Lapin Kansa, Raportti: lohijoista on kadonnut puolet kaloista.
Norjalainen tutkimus osoittaa, että kalan määrä on puolittunut 1980-luvun jälkeen
16.10.2019 Lapin Kansa, Lohikiintiö pienenee hiukan. Kalastusta Itämerellä rajoitetaan tuntuvasti.
Monet kalastajat menettävät elinkeinonsa.
22.10.2019 Lapin Kansa, pääkirjoitus Kalahuoli ei hellitä. EU:n kalastusneuvosto ei taipunut tutkijoiden
suosituksiin Itämeren ensi vuoden kalastuskiintiöstä. Kompromisseilla ei pelasteta
luonnonlohta.
22.10.2019 Haparandabladet, Kvotering hårt slag mot småskaliga yrkesfiskare
25.10.2019 Lapin kansa, Perämeren hyljekanta kasvanut liian suureksi
1.11.2019 Lapin Kansa, mielipidekirjoitus Unto Eronen: Hylkeitä on pian Tornionjoessakin
14.11.2020 NSD Drömbesked om Kaunis irons miljötillstånd Mycket tyder på att de två separata
processerna-dels om att dra tillbaka miljötillståndet, dels om ett nytt, kan slås samman.
Nyhet.
25.11.2019 Lapin kansa, Lohiregaalin purku ei ole ongelmatonta
27.11.2019 Lapin kansa, Unesco yhdistää siian ja saunan. Kukkolan lippous pyrkii aineettoman
kulttuuriperinnön eliittiin. (kommissionen gav bidrag till seminarieutgifter)
28.11.2019 MeänTornionlaakso, Lohiregaali puhutti Pellossa
6.12.2019 Haparandabladet, De vill göra forsfiske till ett kulturarv, nyhet
19.1212019 Lapin Kansa, Nousulohien määrät kasvoivat Tornionjoella
20.12.2019 Haparandabladet, Plan hur havet ska användas.
Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram nya havsplaner för Sverige, nyhet
20.12.2019 Haparandabladet, Vill freda laxen på försommaren
(nyheten gjord enligt kommissionens yttrande)
20.12.2019 Haparandabladet, käännös suomeksi Rajajokikomissio toivoo alkukauden
kalastuksen rauhoitusta (uutinen komission lausunnon perusteella)
20.12.2019 Haparandabladet, Kaunis Iron sai aikaisen joululahjan
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Midnattsolen belyser gränsälvens båda stränder. Foto: Matti Myllykangas
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godkänt i mötet den 31 januari 2020 i Haparanda
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