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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.
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 Miljödepartementet 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
statliga medlen: I Finland av Jord- och skogsbruksministeriets framställan och i Sverige av Miljödepartementets. 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.

Finska gränsen mellan Haparanda och Torneå stängdes i mars. Bild: Virve Sallisalmi
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Kommissionens ledamöter 2020

Under verksamhetsåret 2020 hade kommissionen
följande ledamöter:
Timo Jokelainen, ordförande 2020, ersättare Pekka Räinä
Marika Kylmämaa,
ersättarna Kalervo Aska och Eugen Parviainen
Elli-Maria Kultima,
ersättarna Aino Hyöppinen och Matti Myllykangas
Pia Hulkoff, ersättare Brynolf Tjärner
Johan Antti, viceordförande 2020,
ersättare Eva Sundin från och med 26/3 2020
Bengt Niska, ersättare Birgitta Isaksson

Under 2020 skedde tillfälliga personalförändringar i
kansliet. Professor Kari Kinnunen vikarierade för Virve
Sallisalmi som kommissionens sekreterare 1/1 -30/4
2020 och civilingenjör Simja Lempinen från och med
24/4 2020. Camilla Ahlstrand fortsatte som biträdande
sekreterare i kansliet.
Finland utsåg ingen ordinarie sakkunnig för kommissionen under 2020. Mer om detta i anslutning till årets
sista möte 10/12.
Andreas Broman från länsstyrelsen i Norrbottens läns
fortsatte som svensk ordinarie sakkunnig.

Kommissionens möten
År 2020 hade kommissionen åtta egna ordinarie möten. Av dessa var det endast möten i januari och februari som var normala fysiska möten. Övriga hölls
på distans (Teams).
Mötesdatumen var 31/1 2020, 28/2 2020, 17/4 2020, 4/6 2020, 1/9 2020, 8/10 2020,
12/11 2020 och 10/12 2020.
Utöver dessa hade kommissionen i maj två möten med endast finska ledamöter. De
hölls via Teams 5/5 och 14/5 2020 och frågan som behandlades vid de båda mötena
var utnämningen av ordinarie sakkunnig från Finland.
Kommissionens ledamöter och ersättare kallades från och med februari till alla möten.

Årets 1:a möte 31/1 2020
Kommissionens bokslut för år 2019 godkändes liksom
verksamhetsberättelsen för 2019.
Tf. sekreterare Kari Kinnunen redogjorde för läget i sökandet av en vikarie till kommissionens sekreterare. Andra
sökrundan resulterade i 8 nya sökanden jämfört med
höstens första annonsering då 4 personer lämnade sin
ansökan. Av alla sökandena presenterade Kinnunen fyra
mer ingående och föreslog att dessa skulle kallas till intervjuer som sekretariatet och ordföranden skulle utföra.
Val av tillförordnad sekreterare bestämdes ske vid mötet
den 28 februari.
Myllykangas tog på nytt upp sitt förslag på en skrivtävling. Han ansåg att en skrivtävling skulle passa bra för
jubileumsåret (10 år hösten 2020). Han föreslog att man
skulle arrangera en skrivtävling med Torneälven som
tema och att grundskolans 8:e och gymnasiets 2:a års4

kurser skulle utgöra målgruppen. Man kom överens om
att låta Myllykangas ta fram en plan för utförandet och
presentera den vid nästa möte.
Frågor som lyfts fram vid seminariet om laxsjukdomar i
Pajala 15 januari 2020 diskuterades. På plats vid seminariet från kommissionen var Kinnunen, Myllykangas, Aska,
Niska och Broman.
Avloppsrapportens utgivning behandlades. Kommissionen beslutade att rapporten skulle även tryckas och
att ett gemensamt möte med myndigheter skulle hållas
efter dess publicering.
Kommissionen beslutade att förbereda ett brev där man
föreslår att ministerierna i Finland och Sverige bör sträva
efter gemensamma samrådstider i rapporter om vattenförvaltning.

Årets 3:e möte 17/4 2020
På grund av Covid-19-pandemin arrangerades kommissionens möte på distans via Teams.
Simja Lempinen som blivit vald till tillförordnad sekreterare presenterade sig. Lempinen är civilingenjör till sin
utbildning och har sverigefinsk bakgrund. Han behärskar
kommissionens båda officiella språk väl. Lempinen börjar som gränsälvskommissionens sekreterare 24/4 2020
och hans vikariat varar till och med 31/5 2021. Gränsälvskommissionen beviljade firmateckningsrätt å gränsälvskommissionens vägnar till Lempinen under hans tid som
vikarie.
Eugen Parviainen tar sina första steg med
Teams-mötet. Bild: Camilla Ahlstrand
Årets 2:a möte 28/2 2020
Mötet hölls i kommunhuset i Pello. Pellos näringslivschef
Kai Korhonen berättade bl.a. om Pello kommuns marknadsföringsplaner. Förmannen för Pello fiskelag Heikki
Jolma berättade om älvdalens fiskeerfarenheter.
Kommissionens möte inleddes efter gemensam diskussion och efter att gästerna hade lämnat mötet. Mötet
godkände verksamhetsplanen för 2020. Även budgeten
för 2021 godkändes. Kommissionen beslutade föreslå att
ministeriet skulle behålla kommissionens anslag oförändrat.
Vikariatet för kommissionens sekreterare diskuterades. Kommissionens tidigare ordinarie sakkunnig Kari
Kinnunen har skött vikariatet från årets början. Ordförande Timo Jokelainen föredrog ärendet enligt utnämnings-pm:et från 15/2 2020. Kommissionen diskuterade
sökandenas styrkor och relaterade dem till uppgiftens
kriterier. Efter det beslutade man om röstning mellan två
sökanden. Mötets ordinarie ledamöter röstade genom
sluten votering. Jokelainen läste upp namnen i de insamlade lapparna vilket resulterade i att Simja Lempinen valdes enhälligt.
Det var 10 sökande/projekt som fram till sista ansökningsdagen hade ansökt gränsälvsbidraget. Kommissionen
godkände gränsälvsbidragstagarna enligt pm-förslaget.
Mer om detta under rubriken Information och pressmeddelanden.

Biträdande sekreterare berättade att eftersom gränsen
mellan Sverige och Finland är stängt för överflödig trafik på grund av pandemin kan det innebära förändringar
även för Torneälvs fiske. Marika Kylmämaa som arbetar
som företagare inom besöksnäringen påpekade mycket riktigt att det är svårt att planera inför sommaren när
ingenting är säkert. Man kom överens om att Ahlstrand
och Lempinen följer situationen och meddelar kommissionen så fort det kommer några nya uppgifter.
Kommissionens arbetsordning kompletterades med ett
förfarande som gäller när både ordinarie ledamot och
ersättaren är förhindrade att delta i mötet. Man lade också till en punkt om att biträdande sekreterarens mindre
inköp till kommissionen eller till kommissionens möten
attesteras efteråt.
Kinnunen håller på att ta fram en rapport om gränsälvskommissionens verksamhet samt om uppmärksammandet av kommissionens yttranden. Enligt Kinnunen har de
nationella myndigheterna inte följt gränsälvsöverenskommelsens artikel 26 angående undantag i fisket under
de 10 åren som den nya gränsälvsöverenskommelsen
gällt. Kinnunen överlåter sin rapport till kommissionen
innan hans anställningsförhållande vid kommissionen
tar slut. Man beslutade att behandla rapporten vid kommissionens nästa möte. Jokelainen tackade Kinnunen för
hans arbete för kommissionen och önskade att Kinnunen även i fortsättningen är tillgänglig när man behöver
expertis. Kinnunen tackade alla för samarbetet.

Kommissionens ersättarledamot Matti Myllykangas tog
upp frågan om finsk sakkunnig som ännu inte utnämnts.
Man beslutade att kommissionens biträdande sekreterare åter förmedlar brevet i frågan som skickats till ministeriet i början av juli 2019.
Det konstaterades att kommissionens och ministeriernas
gemensamma möte ska hållas 24/4 i Helsingfors. Jordoch skogsbruksminister Katri Vasama förbereder mötet.

Kari och Kirsti Kinnunen fick som avtackningsgåva en
naturupplevelse i Liehittäjä, Övertorneå.
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även under pandemin eftersom kommunerna har lokaler med tillräckligt vida utrymmen. Det konstaterades att
både svenska och finska myndigheter rekommenderar
distansmöten och avråder från tjänsteresor. I nuläget kan
ingen åläggas att delta i fysiska möten, vilket gör att tillgång till distansförbindelse måste ordnas till ledamöter
som inte vill vara närvarande på plats.
Då målsättningen är att 10-årsjubileumsseminarium ska
hållas på normalt sätt föreslog man att arrangemanget
flyttas till april 2021 istället för att ha det under pågående höst. Finska kommunvalet arrangeras 18/4 2021 vilket
bör beaktas vid val av tidpunkt.

Den 6 maj var isarna kvar i Haparanda.
Bild: Camilla Ahlstrand

Årets 4:e möte 4/6 2020
Utnämning av kommissionens representant och ersättare till Torneälvens översvämningsgrupp. Kinnunen
och Sallisalmi som kommissionen valt till representanter
sommaren 2019 kan inte utföra uppdraget och kommissionen delegerade uppgiften till Simja Lempinen samt
till Camilla Ahlstrand som hans ersättare.
Kommissionen fyller 10 år i oktober. Man planerar ett seminarium för att fira märkesåret. Man beslutade att kansliet kan börja förbereda seminariet. Det konstaterades att
seminariet inte ska hållas virtuellt. Om det på grund av
Covid-19 inte kan arrangeras hösten 2020 ska det flyttas
framåt. Idéer till seminariet önskas från medlemmarna.
Organisationsändringar planeras inom svensk vattenförvaltning. Yttrandetiden till betänkandet tar slut 24/6
2020. Frågan är viktig och kommissionen kommer att
yttra sig. Lempinens uppdaterade utkast till yttrande
och dess översättning till finska skickas till ledamöter för
kommentarer.
Komissionens 5:e möte 1/9 2020
Koronavirusets påverkan på kommissionens arbete
diskuterades. Man har arrangerat möten via Teams och
ordförande har dessutom föreslagit att man ska testa
användning av Teams digitala arbetsrum vid kommande
möten. I arbetsrummet som skapats för kommissionen är
allt mötesmaterial tillgängligt på nätet och behöver således inte skickas via e-post.
Det kom också ett förslag på att arrangera fysiska möten
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Jubileumsseminariets innehåll diskuterades. Eftersom
det handlar om ett jubileumsseminarium tyckte man
att samarbete och kommissionens uppgifter samt det
som kommissionen vill åstadkomma skulle ligga i centrum. Det konstaterades också att för många syns kommissionen endast genom laxfrågor, och därför skulle det
vara bra att ta upp även andra temaområden så som miljö, markanvändning, besöksnäring, vindkraftsprojekt osv.
Även det som kommissionen åstadkommit under de 10
åren den varit verksam samt kommissionens betydelse
på regional och nationell nivå föreslogs som innehåll.
Den föreslagna skrivtävlingen togs också upp. Det konstaterades att på grund av koronavåren har frågan inte
hunnit förberedas och man kom överens om att behandla ärendet vid nästa möte.
Avloppsutredningen ska publiceras och distribueras. Vid
tillfälle är den i tryck och ska skickas via post även till ledamöterna.
Simja Lempinen redogjorde för Kaunis Iron –gruvans
tillståndssituation. Förutom nytt miljötillstånd ska även
dammsäkerheten i gruvområdet utredas. Till exempel
har terrängbesiktningen flyttats fram i tiden på grund av
koronasituationen. Kommissionen besöker gruvan när
koronaläget tillåter det.
Årets 6:e möte 8/10 2020
Det preliminära yttrandet angående planläggningsförfarandet för den planerade vindkraftsparken i Karhakkamaa i Torneå stad behandlades. Projektet och yttrandeförslaget diskuterades. Några punkter i yttrandet
justerades utifrån det som kom fram vid diskussionen.
Man beslutade att skicka yttrandeförslaget på nytt för
kommentarer innan det godkänns.
Kommissionens behov av ordinarie sakkunnig och expertis inom branschen diskuterades. Det konstaterades
att enligt gränsälvsöverenskommelsen kan kommissionen ha tre ordinarie sakkunniga per part och dessutom kan kommissionen använda sig av andra sakkunniga.
Den finska partens ordförande har gjort en framställning

till en ordinarie sakkunnig utifrån förberedande samtal
mellan finska ledamöter och ersättare. Ett behov av en
ordinarie sakkunnig framfördes vid mötet. Man beslutade att komma med ett välgenomtänkt underlag som
används att för att begära utnämning av en ordinarie
sakkunnig från ministeriet.
Skrivtävling om gränsälven till skolorna. Ahlstrand presenterade kansliets förslag som är en kompletterad version av Matti Myllykangas förslag. Målet är att genomföra
tävlingen i januari-februari samt utlysa och belöna vinnarna vid seminariet våren 2021. Vilken åldersgrupp tävlingen ska riktas till diskuterades också, kansliets förslag
var 8:e klass men mötet föreslog också att tävlingen skulle riktas till gymnasieelever. I mötet beslutades att kansliet skriver ett brev till skolorna som ledamöterna sedan
distribuerar till skolorna i sina egna kommuner.
Mötet beslutade att utlysa ansökningsprocessen för
gränsälvsbidraget på samma sätt och med samma penningssumma som året innan dvs. projekten har sammanlagt 10 000 euro eller motsvarande antal kronor att dela
mellan sig.
Årets 7:e möte 12/11 2020

missionen anlitat byts ut. I stället börjar man köpa bokföring och löneadministration från Axent Haparanda AB
som kommissionens nuvarande bokförare har startat.
Kommissionens 8:e möte 10/12 2020
Vid distansmötet i december var huvudfrågan Finlands
ordinarie sakkunnig. Innan själva mötet började intervjuade kommissionen de två kandidaterna. Intervjun
genomfördes mestadels av kommissionens finska ledamöter men även svenska ledamöter deltog.
Mötet diskuterade de två kandidaterna. Kommissionen
beslutade att föreslå ministeriet att det utser två sakkunniga: Matti Hepola, juris doktor samt Maare Mattila, filosofie doktor.
Jord- och skogsbruksministeriet har begärt yttrande gällande ändringar i Torneälvens fiskeområdes fiskestadga
för 2021 och för förhandlingar med Sverige. Diskussionsfrågor vid mötet var bl.a. resultaten från radiosändarforskning som Luke bedrivit, håvfiske i svenska Korpikylä,
spinnflugefiske osv. Som beslut togs att kansliet skriver
ett förslag på ett yttrande som behandlas via e-post innan den slutversion man kommit fram till skickas till ministeriet.

Ordförande Jokelainens skriftliga förslag om att Lapplands NMT-centrals fiskebiolog Maare Mattila ska utses
till ordinarie sakkunnig behandlades. Man konstaterade
att det förslag som Myllykangas och Aska gjort vid föregående möte om att utse juridikdoktor Matti Hepola till
ordinarie sakkunnig gäller.
Båda kandidaterna kallas till intervju vid kommande distansmöte. Kansliet bjuder in dem så att de deltar vid olika
tidpunkter under mötets gång.
Förberedelserna inför skrivtävling med koppling till
gränsälv har framskridit. Lempinen presenterade det följebrev som kansliet tagit fram och som kommissionen
fått hemskickat på förhand. Man diskuterade också om
prissumman skulle delas bl.a. mellan Finland och Sverige. Elli-Maria Kultima hade redan sett till att hennes
kommuns skolförvaltning hade fått brevet. Följebrevet
godkändes. Kansliet skickar brevet till skol- och/eller
kulturförvaltningarna i varje kommun och ledamöterna
och ersättarna tar sedan kontakt med hemkommunens
representanter. Skolor som har årskurs 8 på högstadiet är
de som är aktuella.
Simja Lempinen redogjorde både på finska och svenska
för kommissionen vad rättigheten att överlåta fiske- och
jakttillstånd som Girjas-samebyn i Norrbotten fått innebär. Presentationsmaterialet delades till ledamöter efter
mötet.

Kommissionens möte via Teams. Timo Jokelainen och
Marika Kylmämaa i bild. Bild: Camilla Ahlstrand

Ahlstrand berättade att man kommit överens med ordföranden att redovisningsbyrån Kontera Ab som kom7

Koronarestriktioners påverkan på möten

Ministeriernas och kommissionens årsmöte

Kommissionen hade planerat att under 2020 ha fler
möten i vattenområdets andra kommuner i stället för
i kansliet i Haparanda men koronarestriktioner gjorde
det omöjligt. Av samma skäl var man tvungen att avstå
från planer att besöka gruvor, till exempel Kaunis Iron i
Pajala.

Finsk-svenska gränsälvskommissionens, Miljödepartementets, Jord- och skogsbruksministeriets, miljöministeriet och MSB:s gemensamma årsmöte arrangerades
på distans 24/4 2020 istället för att samlas i Helsingfors.
Vid mötet behandlades kommissionens aktuella frågor.
Från kommissionen deltog Timo Jokelainen, Johan Antti, Kari Kinnunen, Simja Lempinen, Andreas Broman och
Camilla Ahlstrand.

Förutom kommissionens egna möten började man från
och med maj hålla möten mellan ordförande och kansliet på distans 1-3 gånger i månaden. Emellanåt deltog
även vice ordförande. Dessa var bra att ha, till att börja
med för att introducera den nya sekreteraren och därtill för att planera kommissionens verksamhet i undantagsförhållanden.

Torneälven från svenska sidan av Matkakoski. Bild: Simja Lempinen
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Samarbete med intressegrupper
Under 2020 hade kommissionen avsevärt färre träffar med samarbetspartners på grund av restriktioner
orsakade av Covid-19 pandemin. Bland annat stängdes gränsen mellan Sverige och Finland nästan helt
på grund av olika sjukdomssituationer i Finland och
Sverige. Gränsen var öppen i cirka en vecka i augusti
men stängdes åter så att framförallt arbetspendling
mellan gränssamhällena kunde fortsätta. Länsstyrelsen
i Norrbottens län och Lapplands NMT-central avrådde från resandet vilket gjorde att inga direkta möten
arrangerades sedan början av mars utan kontakterna
sköttes via e-post, telefonsamtal och Teams-möten.

samt svensk‐finskt biologiskt underlag för bedömning
av lämpliga fiskeregler under 2020” översattes igen från
svenska till finska med kommissionens anslag. Båda
språkversionerna publicerades som tidigare år på kommissionens webbplats.

Samarbete mellan intressegrupper kunde i någon mån fortsätta tack vare distansmöten. Besök
och träffar har fått vänta tills restriktioner på grund
av sjukdomssituationen tar slut.

Lempinen och Ahlstrand turades om att delta i Lapplands NMT-centrals möten angående översvämningsskydd.

Under 2020 samarbetade kommissionen bl.a. med intressegrupperna Naturresursinsitutet (LUKE), Havs och
vattenmyndigheten (HaV), Länsstyrelsen i Norrbottens
län, Lapplands NMT-central samt Torneå och Haparanda kommuner. LUKE:s och SLU:s rapport ”Torneälvens
bestånd av lax, havsöring och vandringssik – gemen-

Representanter av Pello kommun träffades i slutet av
februari i början av kommissionens möte. Havs och
vattenmyndigheten, länsstyrelsen, SLU, gränsälvskommissionens sekretariat och två ledamöter träffades i
kommissionens lokaler den 3 mars för att prata om fiskestadgan.

Möten kring vattenförvaltning hölls på distans och sekreterare Simja Lempinen deltog i dessa tillsammans
med sakkunniga från Länsstyrelsen i Norrbottens län
och Lapplands NMT-central. Lempinen och Ahlstrand
deltog i Norrbottens och Västerbottens vattenråds kontaktpersoners dag. Även den hölls på distans.

Fiskemöte med svenska myndigheter den 3 mars i kommissionens lokaler. Bild: Camilla Ahlstrand
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Möten och händelser år 2020
Nedan en förteckning över alla möten och händelser som kommissionen under
2020 antingen deltagit i, arrangerat eller både och. Kommissionens egna möten
finns inte med i denna förteckning.
15/ 1 2020 Seminarium om laxsjukdomar i Pajala,
arrangör Havs och vattenmyndigheten, Kinnunen,
Myllykangas, Niska, Broman på plats

skydd, Skype-möte, Simja Lempinen

21/1 2020 Torneälvens fiskerättigheter, seminarium om
laxregale. Torneå. Kinnunen och Aska på plats.

18/5 2020 Kansliet, fiskeövervakare från Lapplands
NMT-central och länsstyrelsen i Norrbottens län,
arrangerande av övervakning för kommande fiskesäsong, Lempinen, Ahlstrand

3/3 2020 Haparanda, Havs och vattenmyndighetens,
SLU:s och länsstyrelsens representanter i kansliet, Kinnunen, Ahlstrand, Aska och Niska deltog

18/8 2020 Torneå, Karungi. Informationsmöte om vindkraftspark i Karhakkamaa Lempinen på plats, Ahlstrand
på distans

6/3 2020 Helsingfors, planering av Lapplands översvämningsskydd, framförallt i Torneälvs område, Mikko
Heinonen, konsult från Lapplands räddningstjänst och
Kari Kinnunen

25/8 2020 Gruppen för Torneälvens översvämningsskydd, Lapplands NMT-central som arrangör,
Teams-möte, Simja Lempinen

20/4 2020 Skype-möte om Torneälvens överssvämningsskydd, NMT-centralen som sammankallande,
kommuner, länsstyrelsen i Norrbottens län, Kinnunen
och Ahlstrand
22/4 2020 Skype-möte, årsmöte för Torne & Kalixälvars
vattenvårdsförbund, Ahlstrand
24/4 MMM:s, MD:s och kommissionens årsmöte, Skype-möte, Jokelainen, Antti, Kinnunen, Broman, Lempinen, Ahlstrand
5/5 2020 Gruppen för Torneälvens översvämnings-

1/10 2020 Övertorneå Folkets Hus, infomöte om vindkraftspark, Simja Lempinen, Bengt Niska, Pia Hulkoff
12/10 2020 Gruppen för Torneälvens översvämningsskydds, Lapplands NMT-central som arrangör,
Teams-möte, Ahlstrand
18/11 2020 Skype-möte, Norrbottens och Västerbottens vattenråd, kontaktpersonernas dag, Lempinen,
Ahlstrand
19/11.2020 Skype-möte, Vattenförvaltning Torneälvens
vattenvårdsdistrikt, Bottenvikens vattenmyndighet och
Lapplands NMT-central, Simja Lempinen

Kukkolaforsen i oktober. Bild: Simja Lempinen
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Gränsälvskommissionens yttranden 2020

Gränsälvskommissionen har under 2020 gett 10 yttranden. Samtliga yttranden finns tillgängliga på Internet-sidan
www.fsgk.se på finska och svenska.

Yttrande gällande miljökonsekvensbedömningen om planerat nytt smältverk i Torneå 2020-01-08
Yttrande om Mattila vattenskyddsområde 20200214
Yttrande om Pajala avloppsreningsverk miljötillstånd 2020-02-17
Gränsälvskommissionens andra yttrande om fiskestadgan 2020; 2020-03-03
Yttrande angående vattenförvaltningsutredningen ”En utvecklad vattenförvaltning” 2020-06-15
Yttrande angående förslag till laxfiskekvoten år 2021 på Östersjön 2020-09-10
Yttrande angående Outokumpuverkens miljö- och vattenhushållningstillstånd 2020-08-04
Yttrande angående Torneå Karhakkamaa vindkraftspark 2020-10-12
Yttrande angående Haparanda riskhanteringsplan 2020-12-17
Yttrande angående nationellt värdefulla landskapsområden (Finland) 2020-12-21

Gränsälvskommissionens yttranden i sammanfattade versioner
MKB för Outokumpus nya smältverk
”Angående miljökonsekvensbedömningsprogrammet för Outokumpu Chromes planerade nya smältverk yttrade kommissionen bland annat att det är av yttersta vikt att samrådshandlingar fortsättningsvis skyndsamt översätts till grannlandets språk så att alla parter får lika goda förutsättningar att delta i det kommande arbetet med nya miljötillståndet.
För att underlätta processen i fortsättningen skulle det vara bra om verksamhetens påverkansområde definierades
tydligare än nu. Nuvarande tillstånd bör beskrivas utifrån det definierade påverkansområdets bakgrundshalter samt den
redan befintliga belastningen.
Outokumpus belastning påverkar vattenområdet utanför Haparandas kust som enligt EU:s ramdirektiv för vatten bör
behålla en god vattenstatus. Torneälvslekande laxar simmar delvis även via Outokumpus påverkansområde under sin
lekvandring. Sökanden behöver därför tydligt redogöra för hur verksamheten påverkar eller inte påverkar laxens vandring i närområdet samt däri också motivera varför särskild Natura-prövning ej behövs om man kommer fram till den
bedömningen.
Kommissionen föreslog också bättre underlag för att bedöma utsläpp av kemiska ämnen till vatten. För att kunna
bedöma det vattenkemiska nuläget och verksamhetens utsläppsutrymme till vatten behöver nuläget beskrivas bättre
än de årsmedelvärden som redovisats. Extra viktigt är det att bedöma de tidsmässiga och områdesspecifika halterna av
näringsämnena kväve och fosfor. Höga kväve- och fosforhalter är ett viktigt skäl varför området inte når en god status.
Bättre underlag saknas också för att bedöma påverkan av spillvärme.”
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Skyddsområde för Mattila ytvattentäkt
Haparanda kommun hade begärt yttrande av Finsk-svenska gränsälvskommissionen angående skyddsföreskrifter för
jord- och vattenområden ovanför ytvattentäkten i Torneälv i Mattila. Haparanda stad tar sitt råvatten från Torneälv via
denna vattentäkt. Skyddet ska minska föroreningsrisk riktad mot vattentäkt.
Finsk-svenska gränsälvskommissionen ansåg att skyddsplanen var bra. De föreslagna åtgärderna ligger väl i linje med
både Finlands och Sveriges gemensamma vattenförvaltningsplans syfte (Torneälvens internationella vattendistrikt,
gemensam plan för gränsöverskridande vattenförvaltning 2016-2021) och med svensk-finska gränsälvsöverenskommelsens målsättningar. Kommissionen påpekade dessutom att genomförandet av skyddsåtgärder minskar miljörisken för
Mattila ytvattentäkt men endast om risken kommer från svenska sidan. Det finns inte kännedom om att Finland skulle ha
planer på att genomföra liknande skyddsåtgärder. Slutligen konstaterade kommissionen att bästa metoden att minska
risken är att byta ut råvattenkällan till grundvatten.
Pajala avloppsreningsverk
Pajala kommuns reningsverk har byggts på 1970-talet och har därmed kommit till slutet av sin levnadscykel. Finsk-svenska gränsälvskommissionen anser att kommunens beslut att anlägga ett nytt och modernt reningsverk för hushållens
avloppsvatten och slamhantering är utmärkt.
För renat avloppsvatten föreslås i ansökan en totalfosforhalt på 0,5 mg/l beräknat per kalenderår. I anslutning till detta
föreslår finsk-svenska gränsälvskommissionen att verket även ska ha ett krav på 90 % fosforreduktion på samma sätt
som i det nu gällande tillståndet. Bestämmelsen om fosforreduktion är ytterst viktig för ett reningsverk där dagvattnets
andel av inkommande vatten tidvis stiger till mycket höga nivåer.
Fiskestadgan 2:a yttrande
Kommissionen vill påpeka att allt fiske som kan skada laxar i sin lekvandring ska begränsas så väl som möjligt. På så sätt
kan man minimera risken för laxsjukdomar såsom svampangrepp på huden och motsvarande hudsjukdomar. Därför
bifaller kommissionen ministeriets förslag att förbjuda separata kastsänken i spinnflugfiske i hela älvsområdet. I samband med detta skulle det vara vettigt att även begränsa kastsänkens vikt till 30 gram så att de inte kan användas som
ersättare för tyngd, menade kommissionen.
Ministeriet föreslog att man vid förhandlingar beaktar följande ”När det nationella eller för ett visst havsområde eller för
en enskild aktör tillskriven kvot är uppfylld ska fiskhuset i fast redskap som används för att fiska efter andra arter än lax
vittjas minst en gång per dygn så att fiskhuset, efter att alla laxar eller havsöringar varsamt frisläppts, lyfts upp från vattnet så att hela fångsten i fiskhuset kan verifieras av den närvarande övervakaren”. Detta förslag gick enligt kommissionen
i rätt riktning. Den bästa lösningen vore att lyfta upp fasta redskap, eller åtminstone fiskhuset, då man fiskat upp kvoten.
På så sätt kan man minimera laxarnas hudskador och på så sätt risken att insjukna i hudsjukdomar.
Kommissionen föreslog också att paravanfiske från stranden ska tillåtas, förutsatt att paravanen under hela fångsttiden
är under fiskarens kontroll.
Utvecklad vattenförvaltning i Sverige
Kommissionen tillstyrker utredningens förslag på Torneälvens avrinningsområde som skall förvaltas som ett separat
vattendistrikt.
Kommissionen avstyrker förslaget om att lägga ned de regionala vattenmyndigheterna och flytta ansvaret för vattenförvaltningen till centrala myndigheten HaV i Göteborg.
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Matti Myllykangas fick en lax på 16 kilo den 10 augusti. Platsen var Torpankoski i Muonio.

Kommissionen vill lyfta fram det välfungerande samarbetet i vattenförvaltningsfrågor rörande Torneälvens avrinningsområde där länsstyrelsen i Norrbottens län är med. Det vore en stor fördel att kunna bygga vidare på det samarbetet med
ökade resurser för en mer regional vattenförvaltning i Torneälvens avrinningsområde. Gränsälvskommissionen skulle
kunna ha en mer formell och aktivare roll i Torneälvens vattendistrikt.
Vatten- och miljötillstånd för Outokumpu verken
Outokumpu Chrome AB och Outokumpu Stainless AB ansöker för tillfället uppdatering av verksamhetens befintliga miljö- och vattenhushållningstillstånd. Verksamheten fortsätter i samma utsträckning och det ingår inga nya verksamheter i
tillståndsansökan.
Gränsälvsöverenskommelsen har skapat förutsättningar för att genomföra ramdirektivet för vatten och översvämningsdirektivet inom Torne-Muonio älvs avrinningsområde. I Artikel 2 i gränsälvsöverenskommelsen konstateras att särskild
vikt skall fästas vid att uppnå de gemensamma kvalitetsmålen för yt- och grundvatten.
Under sin lekvandring följer laxen ofta fåror i havsbotten. Området närmast Outokumpu är ett av de viktigare kända
vandringsleden för lax som är på väg upp i Torneälven. Kemiska eller fysiska hinder får inte försvåra laxens vandring.
Bedömning av Outokumpu verksamhets påverkan kan därför inte endast utgå från en genomsnittlig bedömning av
påverkansområdet utan behöver vara mer områdesspecifikt för att påverkan på laxens lekvandring ska kunna bedömas.
Verksamheten bedöms släppa ut en hel del spillvärme till vattnet. För att kunna bedöma hur spillvärmen påverkar naturmiljön behöver verksamhetsutövaren beskriva nuvarande temperaturregimen i recipienten. Temperaturväxlingar är
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ytterst viktiga för höstlekande kallvattenspräglade arter så som sik och siklöja. Även en liten höjning av vattentemperaturen kan orsaka förändringar i höstlekande arternas förökningsförhållanden, eller till och med en försvagning av förökningen. Den kustlekande sikens och siklöjans lek- och uppväxtområden i Outokumpus närområde bör därför kartläggas
och redovisas.
Förslag till Östersjöns laxkvot 2021
EU-kommissionens förslag till fiskekvot för Östersjön (delområden 22-31, huvudbassäng och Bottenviken) är 94 496 laxar.
Det motsvarar en ökning på 9 procent jämfört med laxkvoten 2020 (86 575 laxar). Kommissionens förslag baseras på det
internationella havsforskningsinstitutets ICES rådgivning. Som motiv för ökad kvot är att den tidigare vanliga felrapporteringen av fångster har enligt ICES i praktiken slutats. Gränsälvskommissionen är nöjd att det utifrån EU:s initiativ har
agerats gällande felrapporteringen.
Gränsälvskommissionen uppmuntrar finska och svenska staternas representanter att försvara hemälvsprincipen när det
gäller laxfisket enligt artikel 66 i FN:s Havsrättskonvention.
Antalet vandringslaxar har ändå inte uppnått mängderna under goda år såsom 2014 och 2016 (ca 100 000 laxar). Påverkande faktor kan vara laxarnas dåliga hälsotillstånd. Under året 2019 har det rapporterats ökande mängder sjuka och
döda fiskar. Mängderna kan ha varit de hittills största (LUKE & SLU, Biologiskt underlag år 2020). Dessutom har det även
under detta år observerats sjuka laxar, samt fenomenet att laxarna placeras sig strax nedanför forsarna där det strömmar som minst. Detta kan berätta om laxarnas försvagade hälsa.
Gränsälvskommissionen betonar försiktighetsprincipen och anser att kvoten inte borde höjas från nivån under året 2020
(86 575 laxar) utan hellre fortsätta på banan av sjunkande kvoter.
Karhakkamaa vindkraftspark
Tuuliwatti Oy planerar en vindkraftspark med sammanlagt 50 vindkraftverk samt en ca 52 km lång 400 kV–kraftledning
österut från planområdet och fram till transformatorstationen i Petäjäskoski. Området ligger 32 km norr om Torneå centrum och som närmast 3,5 km från svenska gränsen. Den sammanlagda höjden för de planerade vindkraftsverken är ca
300 meter och vindkraftsparkens område omfattar ca 10 000 hektar.
Finsk-svenska gränsälvskommissionen tar i sitt yttrande upp naturvård samt kulturmiljövård och miljöskydd som värden
som särskilt bör beaktas (gränsälvsöverenskommelsen 2 § 2.d).
I Finland är älvdalen kring det planerade området benämnt som nationellt värdefullt landskaps-område (134 Torneälvdalen; Torneå, finska Övertorneå). På svenska sidan är Tornedalen erkänt som ett riksintresse för kulturmiljövård från
Haparanda till Övertorneå.
Motiveringen är att Tornedalen är en älvdalsbygd med förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet, präglad av ett
öppet odlingslandskap med bymiljöer, vissa av medeltida ursprung, och fiskeplatser längs älven. I Korpikyläområdet finns
dessutom två kulturhistoriskt betydelsefulla objekt.
Finsk-svenska gränsälvskommissionen konstaterar att en utbyggd vindkraftpark i Karhakkamaa troligtvis leder till negativ påverkan på riksintresset Tornedalen på svenska sidan av Torne älv, samt Finlands nationellt värdefulla landskapsområde Torneälvdalen (134.) Påverkan på skyddsobjekten bör utredas och bedömas.
Kommissionen föreslår att en utförlig landskapsanalys görs för samtliga kulturmiljöer som påverkas visuellt av den planerade vindkraftparken. Fotomontage bör göras från flertalet platser längs Torneälven från Haparanda till Övertorneå,
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samt från Aavasaksa för att en ordentlig bedömning av landskapspåverkan skall kunna göras. Särskilt fokus bör ligga på
landskapen på svenska sidan med sikt mot vindkraftparken. Dessutom bör en utförlig bedömning göras på effekten av
flyghindersljusen, med betoning på hur de påverkar under olika perioder av året.
Vid bedömning av påverkan på landskapsbilden bör en helhetsbedömning göras, där även befintliga och andra planerade vindkraftverk räknas in. I dagsläget finns det i södra delen av Kitkiäisvaara redan 8 vindkraftsverk med totalhöjd ca
140m. Dessa har redan i dagsläget en stor påverkan på landskapets karaktär och art. De potentiella ytterligare 50 vindkraftverken med totalhöjd på ca 300m skulle göra att landskapet får en mer industriell karaktär sett från byar i Sverige.
Kommissionen betonar Torneälvens status som nationalälv och Europas längsta fritt strömmande outbyggda älv.
Torneälven bör värdesättas och skyddas som arv för kommande generationer. Kommissionen uppmuntrar utredning av
alternativa lösningar vars förverkligande inte påverkar landskapet och livsförutsättningarna kring Torne- och Muonio älv.
Haparandas riskhanteringsplan för översvämningar
Finsk-svenska gränsälvskommissionen konstaterar att man vid förberedningsfasen av Haparandas riskhanteringsplan
borde iaktta den finska motsvarande planen för hantering av översvämningsrisker i Torne– Muonio älvs vattenområde
som är på samråd fr.o.m. den 2 november 2020 t.o.m. 14 april 2021.
Enligt den finsk-svenska gränsälvsöverenskommelsen (artiklar 16 & 22) bör handlingarna finnas i tillräcklig utsträckning
på finska och svenska. En svenskspråkig sammanfattning av den finska planen finns tillgänglig och underlättar därmed
för myndigheter och invånare på svenska sidan att bekanta sig med de finska planerna. För likabehandling av finskspråkiga invånare på båda sidor av gränsen borde man se till att tillräcklig information om riskhanteringsplanen för
Haparanda finns på finska.
I det nuvarande förslaget på resultatmål för riskhanteringsplanen föreslås att avloppsreningen ska fungera även vid
flöden som upprepas med 50 och 100 års mellanrum. Gränsälvskommissionen vill betona att särskild uppmärksamhet
bör fästas även vid bräddat orenat avloppsvatten som inte når avloppsreningsverket, utan släpps ut direkt till mynningen
av Torne älv.
Mängden bräddat avloppsvatten kan ha en påverkan på möjligheterna att uppnå god ekologisk status i mottagande
vatten. Kommissionen vill uppmuntra till åtgärder som bidrar till att förbättra vattnets status enligt målsättningarna i
EU:s ramdirektiv för vatten, särskilt inom det geografiska tillämpningsområdet för finsk-svenska gränsälvsöverenskommelsen.

Infomöte i Övertorneå om ett planerat vindkraftsbygge i Torneå Karhakkamaa. Bild: Simja Lempinen
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Nationellt värdefulla landskapsområden
Miljöministeriet har begärt ställningstaganden om ändringar i den uppdaterande inventeringen av nationellt värdefulla
landskapsområden (kompletterande samråd). Finsk-svenska gränsälvskommissionen tackar miljöministeriet för yttrandebegäran. Första yttrandet i ärendet med diarienummer YM/500/2016 skickades 2016-04-29.
De nationellt värdefulla landskapsområden som gäller för tillfället valdes med statsrådets principbeslut år 1995. I urvalet
fanns nationellt värdefulla landskapsområdet Torneälvdalen (134). Landskaps-arbetsgruppen konstaterade i sin rapport
(Mietintö 66/1992 II ympäristöministeriö) att landskapsområdet sträcker sig från Torneå stads norra del fram till tätorten i
finska Övertorneå.
I den uppdaterande inventeringen gjord 2016 föreslås ett nytt nationellt värdefullt landskapsområde: Södra Tornedalens
landskapsområde (150) som skulle ersätta det tidigare landskapsområdet Torneälvdal (134). Enligt utförd inventering ska
landskapsområdet förminskas så att området norr om Karungi och fram till Torneå inte ingår i förslaget (Södra Tornedalens landskapsområde 150).
Landskapsvärdena längs gränsälven är till sin karaktär gränsöverskridande och landskapsbilden öppnas
oftast just till andra sidan av gränsälven. Finsk-svenska
gränsälvskommissionen uppmuntrar avtalsparternas
respektive myndigheter att samordna de värdefulla
landskapsområdena så att de i sin helhet bidrar till att
landskapsvärdena bevaras i de båda länderna.

Kommissionens t.f.sekreterare Simja Lempinen tar kallbad i
Torneälven den 17 december. Bild: Camilla Ahlstrand
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Information och pressmeddelanden
Under året publicerade kommissionen två egna pressmeddelanden. Den ena 22 mars 2020 handlade om världens vattendag och om vilka som fått gränsälvskommissionens bidrag. I den andra som skickades i september
berättade man att avloppsutredningen blivit klar. Kommissionens två meddelanden i sin helhet nedan.

Pressmeddelanden
“
Världsvattendagen den 22 mars 2020
FINSK-SVENSKA GRÄNSÄLVSKOMMISSIONENS GRÄNSÄLVSBIDRAG TILL TRE OLIKA AKTÖRER
Gränsöverskridande samarbete: Forsfiskekulturen är internationellt kulturarv som bäst vårdas genom omfattande gränsöverskridande samarbete som gör möjligt att ansöka om nominering till Unescos lista. En tvåspråkig rapport skulle bidra till att det långsiktiga kulturella samarbetet fortsätter.
Kommissionens motivering: Projektet främjar samarbete över gränsen och syftar till att forsfiske i Torneälven
godkänns på Unescos lista av immateriellt kulturarv. Finansieras med 4000 euro.

Upplev Tornedalen, skolresa
“Rötter, att stiga upp. Vingar, att flyga.” Putaan skola i Torneå arrangerar en kurs till Tornedalen,
upplev Tornedalen.
Sökanden har sett i sin skola att eleverna känner dåligt till Tornedalens kultur, natur och historia. Sökanden har
planerat en tvådagars intensivkurs, som överskrider gränser mellan läroämnen, skolkretsar och staterna. Under
turresan ska eleverna bekanta sig i svenska sidan av älven (Haparanda-Övertorneå-Pajala) och returresan
sker på finska sidan (Kolari-Ylitornio-Torneå) där gruppen stannar vid betydelsefulla utflyktsmål med historia,
kultur eller naturvärde. Utflyktsmålen är bl.a. Kukkolaforsen, Matarengi kyrka och Hanhinvittikko, Masugnsbyn,
Laestadiusmuseet, Torneälvens och Kalixälvens bifurkationspunkt, Matkakoski och Aavasaksa.
Eleverna som deltar i utflykten ska komma från 9 klassen på Pudas skola (Putaan koulu), Torneå. Varje elev
gör en presentation, som har med områdets natur, personer, händelser eller religion att göra. Under utflykten
poängteras Tornedalens gemensamma historia och framtid i båda sidor av Torneälven.
Gränsöverskridande samarbete: Projektet använder lokala guider i alla visitplatser, som är Kukkolaforsen, Matarengi kyrka, Hanhinvittikko, Masugnsbyn, Laestadiusmuseet, Matkakoski och Aavasaksa.
Kommissionens motivering: Projektet främjar kunskaper i Tornedalen och dess kultur över gränsen.
Finansieras med 3972 euro.
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Kulturdagar Korpikylä Suogården
Till sommaren startar Korpikylä hembygdsförening en sångkurs där deltagarna inbjuds från olika samhällsgrupper. Kursen erbjuds för barn, ungdomar, vuxna och äldre så att de får en chans att tillsammans överbrygga
generationsklyftorna.
Den 24-26 juli 2020 sångkurs (fredag-lördag) med sångpedagog Anna Fält från Finland bevarande i både den
finska/meänkieli och svenska sångtraditionen. Allsång för alla bybor lördag kväll med diskussioner om hur ska
man ta hand om vår egen kultur och traditionerna kring älven. Söndag konsert för kursdeltagarna på Sikfesten i
finska och svenska Kukkolaforsen. Transporter från finska Korpikylä.
Kommissionens motivering: Projektet främjar lokalt kultursamarbete och stärker kultursamarbetet över gränsen. Kommissionen beviljar bidraget med totalt 18000 kronor (ca 1700 euro).

Gränsälvsbidragets bakgrund
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.
Sökande kan vara en enskild person, förening eller en organisation. Bidraget betalas ut retroaktivt enligt verifierade kostnader. ”
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BEHOV ATT MINSKA INLÄCKAGET TILL AVLOPPSNÄTET
Gränsälvskommissionen publicerade avloppsutredning för Tornedalen
Finsk-svenska gränsälvskommissionen har utfört en utredning av avloppshanteringen inom Torne vattendistriktets kommuner som är Kiruna, Pajala, Övertorneå, Haparanda, Enontekis, Muonio, Kolari, Pello, Ylitornio och Torneå. Utredningen heter ”Avloppshantering i Torne internationella vattendistrikt -inventering, bedömning och
åtgärdsförslag”
Syftet med utredningen är att samla information om nuläget inom avloppshanteringen, öka samarbetet mellan
kommuner och myndigheter samt främja gränsöverskridande samarbete inom vattenförvaltning för de gemensamma vattnen. I slutet ges några rekommendationer som syftar till minskade näringsämnesbelastningen (fosforhalter) och minskad påverkan från dagvatten och hushåll som inte är anslutna till reningsverk.
Olikheter i miljötillståndens krav
Många likheter men även skillnader i avloppshanteringen längs gränsälvarna har framkommit mellan länderna.
Likheter inom lagstiftningen grundas i EU:s avloppsdirektiv som dock tolkas olika i Sverige och Finland. Till exempel de tillståndspliktiga anläggningarna i Finland är mindre än de i Sverige (i Finland 100 personekvivalenter
medan Sverige 2000 personekvivalenter.)
Det finns skillnader i hur kraven på reningsverken ser ut i miljötillstånden. Reningsverken kan ha enbart haltkrav
(vanligare i Sverige) medan samtliga finska reningsverk i gränsälvarnas avrinningsområde har krav på både halt
och reduktion av fosfor och/eller BOD.
Tillskottsvatten ökar kostnader
I enkäten kom det fram att åtgärder för att reducera inläckaget är nödvändiga i flera kommuner i avrinningsdistriktet. Mängden inläckande dagvatten till avloppsrören medför problem i reningsprocessen och orsakar högre
driftkostnader. Klimatförändringarna medför mer nederbörd som också ökar utmaningarna för reningsverken.
Vanlig förbrukning av dricksvatten brukar normalt ligga runt 140-160 liter per person och dygn. Sett till mängden
inkommande vatten som redovisats överstiger samtliga kommuner detta vilket kan tyda på inläckage tillavloppsrören. En normal nivå av totalt inkommande vatten (avlopps och tillskottsvatten) till reningsverk är mellan
200-500 liter per person/dygn. Till exempel Kiruna har ett inkommande flöde på 770 liter per person/dygn.
Det finns en stor variation mellan kommunerna i hur stor budget som funnits för renovering av reningsverk (under de senaste år från ca 50 kronor till ca 1000 kronor per person). Skillnaden beror troligtvis på om kommunen
har gjort större investeringar eller om det endast varit löpande underhåll.
Enskilda avloppsanläggningar
I både Sverige och Finland finns det likande krav på rening av fosfor och organiskt material vid enskilda avlopp.
En skillnad mellan länderna är att i Sverige har kommunen möjlighet att uppskatta antalet enskilda avlopp eftersom de ansvarar för slamtömningen av enskilda brunnar. I Finland sköts slamtömningen helt privat (av privata
företagare efter beställning från fastighetsägare). Därför vet man inte direkt antalet enskilda avlopp i Finland.
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Utredningens genomförande
Till utredningen samlades informationen genom att intervjua reningsverkens ledande personal och miljömyndigheter. Projektet startades år 2017 med ett gemensamt möte i Kolari Lappea. Syfte med denna utredning var
att samla information om avloppsvattenhanteringen samt göra åtgärdsförslag för utvecklingsarbete.
För att definiera nuläget har en översiktlig inventering av befintliga förhållanden utförts. Detta har gett en sammanställd bild av miljötillståndsvillkoren, samt hur villkoren har uppnåtts i avloppsanläggningarna, personalresurser, drift, underhåll, teknisk kunskap, miljötillsyn och antal enskilda avlopp i kommunerna. Med hjälp av rapporten kan jämförelser göras mellan de olika kommunernas avloppsvattenhantering och drift av verksamheterna.
Finsk-svenska gränsälvskommissionen hoppas att denna rapport väcker intresse om betydelsen av god vattenkvalitet i vår gemensamma miljö samt vikten av hållbart nyttjande av våra vattenresurser.
Rapporten finns på svenska och på finska på kommissionens hemsida www.fsgk.se/Aktuellt
Kommissionen har även beställt en mindre upplaga tryckta rapporter. Rapporten levereras till områdets kommuner.

Dessutom lät kommissionen översätta kontrollrapporten om vattenkvalitet i Muonioälv som NMT-centralen tagit fram. Den publicerades på båda språk på
kommissionens egna sidor 21 augusti. Bakgrunden
till detta var att finska YLE publicerade 29 juli en nyhet om Kaunis Irons utsläpp som fick stor spridning
och ledde till oro i älvdalen och till kontakter från be-

kymrade människor. Inget speciellt meddelande om
NMT-centralens kontrollrapport publicerades men själva rapporten kan fortfarande läsas på kommissionens
hemsida. Rapporten distribuerades också till kommissionens ledamöter och genom NMT- centralen till övriga
intressegrupper.

Coronas påverkan på informationsverksamheten
Gränsälvsbidrag delades i slutändan endast till ett projekt: Pro Siika förening i Kukkolankoski som planerar att
ansöka om att komma till Unescos förteckning och tryckte sin Unesco-utredning på både finska och svenska.
Utredningen handlar om Torneälvens forsfiskekulturs
möjligheter att komma in i Unescos förteckning över immateriella kulturarv. Två andra projekt genomfördes inte
på grund av corona vilket gjorde att bidraget inte heller
betalades ut. Dessa två projekt var studieresan till Tornedalen som Pudas skolan i Torneå tänkte genomföra samt
sommarens musikevenemang i Korpikylä.
Kommissionen hade planerat att avloppsutredningen
skulle publiceras vid en gemensam tillställning tillsammans med de som varit med i projektet så som avlopp20

sreningsverkens personal, myndigheter och kommunernas beslutsfattare men på grund av koronarestriktioner
har tillställningen inte kunnat arrangeras. Däremot har
man delat ut rapporten i PDF-format via e-post till de inblandade liksom det meddelande som skrivits om den.
Den tryckta rapporten skickades från kansliet till de aktuella kommunerna, kommunernas reningsverk samt till
kommissionens ledamöter. Rapporten som omfattar 75
sidor har också publicerats på kommissionens Internetsidor och finns där fortfarande för nedladdning.
Kommissionen hade tänkt informera om seminariet som
skulle arrangeras till 10-årsjubileum hösten 2020 men på
grund av koronarestriktioner var man tvungen att flytta
arrangemanget framåt i tiden.

Kommissionen informerar om sin verksamhet huvudsakligen digitalt: på sin hemsida www.fsgk.se, twitter@Tornionjoki och via e-post. Media får kommissionens
yttranden och kommissionens dagordningar via e-post.
Protokoll från kommissionens möten publiceras på hemsidan efter att de blivit godkända.

År 2020 användes annonsering för att rekrytera vikarie
till sekreteraren samt för att påminna om att gränsälvsbidraget kunde ansökas i januari. I slutet av 2020 annonserades om att ansökningstiden för gränsälvsbidraget år
2021 hade börjat.

Uppföljning av gränsälvskommissionens uppdrag i media 2020

År 2020 publicerades en hel del nyheter som handlade
om temaområden som gränsälvskommissionen följer, till
exempel om gruvfrågor i älvdalen men även om vindkraftbyggande.
När det gäller kommissionens egna yttranden citerades
gränsälvskommissionen mest i media för yttrandet om
Karhakkamaa vindkraftpark i Torneå. Frågan fick även i
övrigt stor uppmärksamhet i media då det fanns delade
meningar om projektet bland människor i Tornedalen, en
del var för och en del emot. Framförallt väckte projektet
som är planerat till Korpikylä i Torneå stort motstånd på
svenska sidan. Kommissionens yttrande angående miljökonsekvensbeskrivningen för Outokumpus nya smältverk nämndes bl.a. i tidningarna Lapin Kansa och Haparandabladet.

olika koronavirussituationer i Finland och Sverige blev det
stränga restriktioner för gränsövergångar, vilket ledde till
mycket nyheter i olika medier. Dessa har inte tagits med i
kommissionens medieuppföljning annat än i enstaka fall
ävenomrestriktionernapåverkadekommissionensarbete.
Restriktionerna vid gränsen påverkade även fisket: t.ex.
tilläts fisket i svenska Matkakoski endast för bybor. Restriktioner för gränsövergångar gällde ännu i början av
2021 när denna rapport skrevs.
Följande lista är inte heltäckande eftersom det fattas nyheter som kansliet inte har antingen uppmärksammat
eller på grund av distansarbetsdagar inte märkt. Rubrikerna är på ursprungsspråket och har inte översatts. Haparandabladet publicerar ofta översättningen antingen i
samma eller kommande tidning.

I maj var det en hel del nyheter om den sena islossningen
i Torne älv och man förutspådde stora översvämningar
till älvdalen. De värsta översvämningarna undveks dock.
Yle gjorde en nyhet om kommissionens yttrande angående det svenska betänkandet kring vattenförvaltningsorganisation. Ett personporträtt om sekreteraren Simja
Lempinen publicerades i Lapin Kansa i augusti. Median
uppmärksammade också kommissionens yttrande om
värdefulla landskapsområden i december. På grund av

21

Januari 2020
10.1. Lapin Kansa, uutinen, Kaunis Ironille tyly tuomio
10.1. Lapin Kansa, uutinen, Outokummulta halutaan tarkempia vesistötutkimuksia
(komission 8.1.2020 julkaiseman lausunnon perusteella tehty uutinen)
10.1. Haaparannanlehti, Yhtiö hävisi ympäristöjutun (Kaunis Iron)
14.1. Haparandabladet, nyhet, Smältverket kan påverka laxen
(nyheten baserar sig på kommissionens yttrande den 8 januari)
14.1. Haparandabladet, nyhet, Förenas mot vindkraft. Företagare och boende på båda sidorna av gränsälven,
som berörs av de planerade vindkraftsverken i finska Karhakkamaa, går ihop för att motsätta sig planerna
14.1. Haaparannanlehti, Sulatto voi vaikuttaa lohiin
(komission 8.1. antaman lausunnon perusteella tehty juttu, suomennos)
14.1. Lapin kansa, Perämeren selkä pysyy sulana vielä pitkään
14.1. Lapin Kansa, 474 nimeä yhdessä viikonvaihteessa.
Tornion pohjoisosaan suunniteltua Karhakkamaan tuulivoimapuistoa vastaan kerätään nimilistoja.
14.1. Yleisradio Kemi, Tornion Karhakkamaahan suunnitellut jättimäiset tuulivoimalat säikyttivät jokivarren asukkaat
– hanke halutaan kaataa
17.1. Haparandabladet, Tornedalslaxen mår sämre än den förtjänar
17.1. Haparandabladet, Kalastajia koskeva valvonta on nyt hallituksen pöydällä
17.1. Haparandabladet, Bakom flötet med fiskeappen.se Lars-Gunnar Lundström presenterade.
18.1. Lapin Kansa, yleisönosastokirjoitus Lasse Nousiainen, Kaivos olisi Kolarille lottopotti
23.1. YLE Kemi, uutinen, Kolarin Hannukaisen kaivoshankkeen kannattajat lähtivät vastaiskuun ja keräävät nimiä
kaivoksen puolesta: ”Nähdään myös muiden kuntalaisten mielipide”
Kaivoshanketta tukeva adressi on kerännyt nyt tuhatkunta allekirjoitusta.
24.1. Lapin Kansa, yleisönosastokirjoitus Lasse Lahtinen, Hannukainen on yhtä epävarma kuin lottovoitto
30.1. Lapin Kansa, yleisönosastokirjoitus Matti Myllykangas, Mitä regaalen tilalle?
Monen asiantuntijan mukaan regaalesta luopuminen romuttaisi yhteislupajärjestelmän
31.1. Haparandabladet Reningsverket anmält- klarar inte utsläppskrav
31.1. Haparandabladet, Den tekniska livslängden är nådd (reningsverket i Haparanda)
Februari 2020
4.2. Lapin Kansa, yleisönosastokirjoitus Heikki Jolma Miten muualla pärjätään ilman lohiregaalia
5.2.Lapin Kansa, yleisönosastokirjoitus Kalervo Aska, Lohiregaali ei ole kalastusoikeuden perusta
7.2. Lapin Kansa, uutinen, Vaelluskalojen hyväksi ei ole pikaratkaisuja
8.2. Lapin Kansa, yleisönosastokirjoitus Seppo Räty, Ikiaikaisista oikeuksista kinaaminen on kivaa
18.2. Haparandabladet, Tornedalingar får upprättelse för mörk historia
21.2. Lapin Kansa, mielipidekirjoitus Kalervo Aska, Jokivartiset turistin asemaan
25.2. Haparandabladet, nyhet, Enorm vindkraftspark planeras till Risudden
25.2. Haparandabladet, suomennettu uutinen, Valtavaa tuulivoimapuistoa suunnitellaan Tornionlaaksoon
26.2. Lapin Kansa, Punttipyynnille tulossa loppu ”Kaikenlaista vaurioittamista on vältettävä”,
sanoo neuvotteleva virkamies
27.2. YLE Kemi, Tornionjokivartiset vaativat lohiselvityksen poistamista ministeriön julkaisuista
– selvitystä pidetään puolueellisena. Maa- ja metsätalousministeriö julkaisi viime vuonna selvityksen
lohiregaalista ja Pohjois-Suomen kalastusoikeuksista.
27.2. Haparandabladet, insändare, Kaunis Iron bryter mot miljötillståndet
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Mars 2020
2.3. Lapin Kansa, mielipidekirjoitus Oula Jumisko, Sähköhankkeita Vuennonkoskella
5.3. MeänTornionlaakso, uutinen, Tornionjoen kalastuksen sidosryhmät koolla Kolarissa, Rysänperät auki!
6.3. Yle, uutinen, Uusi yritys perustaa kalatalousalueet Tornion-Muonionjoelle ja Ounasjoelle
Kalatalousalueet piti perustaa jo vuosi sitten, mutta tuolloin kokoukset jouduttiin keskeyttämään.
12.3. Erä-lehti, facebook-uutinen, Rajajokikomissio: Tornionjoen heittouistimille 30 g painoraja
18.3. Lounais-Lappi, Huoli Väylän kaloista sai väen liikkeelle (Lions-Clubien järjestämä luentotilaisuus)
27.3. Lapin Kansa, uutinen, Suomi ja Ruotsi sopivat kalastuksesta. Punttipyyntiä ei kielletty Tornionjoella,
lyijyn käyttö painoissa pyritään kieltämään paikallisesti
April 2020
16.4. meänTornionlaakso, Lapin lumimäärät edellyttävät varautumista kevään tulviin
28.4. Haparandabladet, nyhet, Kraftigt vårflod väntas, säkerhetssamordnare Per Johansson i intervjun
28.4. Haaparannanlehti, uutinen, käännetty suomeksi, Odotettavissa normaalia suuremmat kevättulvat
28.4. Lapin Kansa, uutinen, Norpat saattavat pian tulla rantaan. Jäätilanne voi ajaa norppalaumat taas rannikolle.
Hyljekantojen kasvu houkuttelee metsästäjiä. Pikkujuttu: Ruotsi toisi hyljetuotteet markkinoille
29.4. Lapin Kansa, uutinen, Viileä sää siirtää tulvahuippua
Maj 2020
5.5. Lapin Kansa, uutinen, Jäidenlähtö on myöhässä
5.5. Lapin Kansa, uutinen, Tornionjoen tulvan huipulle ei varmaa aikaa
7.5. Lapin Kansa, uutinen, Sadan lohen kulkemista seurataan Isohaaran ja Taivalkosken voimalaitosten välillä ensi kesänä
8.5. Lapin kansa, uutinen, Tulvahuiput siirtymässä kesäkuulle
8.5. Haparandabladet, nyhet, Fiske tillåts på gränsälven
9.5. Lapin Kansa, uutinen, Tuhot korvataan, jos tulva on poikkeuksellinen
13.5. Lapin Kansa, uutinen, Iso tulva tekee hitaasti tuloaan Tornionlaaksoon
- Torniossa ja koko jokivarressa on syytä varautua poikkeukselliseen tulvaan Torniossa ja koko jokivarressa on
syytä varautua poikkeukselliseen tulvaan. Kunnat jo valmistautuvat.
13.5. Erä-lehti, facebook-juttu, Suomen rajajoilla saa kalastaa veneellä ja rajankin voi ylittää
15.5. Lapin Kansa, uutinen, Perämeri ei jäätynyt talvella kauttaaltaan – jäätalvi oli mittaushistorian leudoin
19.5. Haparandabladet, uutinen, Lohenkalastusta ei avata yleisölle,
Matkakosken kalastusyhdistyksen puheenjohtaja Jan-Ola Eriksson ilmoitti (koronan takia)
28.5. Lapin Kansa, uutinen, Lohi vetää kalastajia koronasta huolimatta. Kalastusmatkailuyritykset ovat
varovaisen toiveikkaita lohikauden lähestyessä
29.5. Haparandabladet, nyhet, Driftchefen (BRAB) lämnar -tror inte på ledningens planer
Juni 2020
2.6. Haparandabladet, nyhet, Vårfloden är här -och mer kommer
2.6. Haparandabladet, nyhet, Älvarna når sin kulmen till helgen
2.6. Haparandabladet, nyhet, De måste rädda sin stuga från vattnet
2.6. Haaparannanlehti, uutinen suomennettu, Norrbotteniin on annettu varoituksia
2.6. Lapin Kansa, pääkirjoitus, Löperö lohisääntö ei ole tätä päivää
2.6. Lapin Kansa, pikku-uutinen, Lohenpyynti Tornionjoella alkoi
2.6. Lapin Kansa, Lapin tulvahuiput tällä viikolla
3.6. Lapin Kansa, uutinen, Lohijoille 10000 kalaa lisää. Laittomasti pyydettyjen lohisaaliiden määrä romahti
3.6. Lapin Kansa, uutinen, Kukkolankoskella kiista kalastuksesta
4.6. Lapin Kansa, uutinen, Noususiikaa odotellaan väylän partaalla– Kukkolankoskella tähdätään Unescon elävän
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kulttuuriperinnön listalle. Kukkolankoskella halutaan nostaa koskikalastuskulttuuri oikeaan arvoon
5.6. Haparandabladet, suomennettu uutinen, Pelastavat mökkinsä vedeltä, Övertorneå
5.6. Haaparannanlehti, uutinen, Joet saavuttavat huippunsa tulevana viikonloppuna
10.6. Lapin Kansa, Tulva katkaisi liikenteen Karesuvannosta Ruotsiin
11.6. NSD, nyhet, Stora översvämningar -vägar helt stängda, Karesuando
11.6. Lapin Kansa, Lippokausi alkoi onnekkaasti Kukkolankoskella (etusivu)
Koski-isäntä pisti lohen ensimmäisellä vuorolla
11.6. meänTornionlaakso, uutinen, Tulva ei tunnu hidastavan lohestajia
12.6. Haparandabladet, nyhet, Laxräkningen har startat
13.6. NSD, nyhet, Den sena vårfloden oroar bonden
13.6. Lapin Kansa, uutinen, Tulva kuljettaa roskat luontoon. Valtatie 21:n roskaus aiheuttaa vaivaa käsivarressa
16.6. Lapin Kansa, mielipidekirjoitus Pekka Oinonen, Punttikalastukseen on puututtava
16.6. YLE, Rajajokikomissio vastustaa Tornionjoen vesienhoidon päätösvallan siirtämistä Göteborgiin
(komission lausunnon perusteella tehty juttu)
18.6. Lapin Kansa, uutinen, Tornionjoelle kaavaillaan uutta hallintoa vesienhoitoon
(komission lausunnon perusteella tehty juttu)
18.6. Lapin Kansa, uutinen, Kalastusvalvontaa tehostetaan
18.6. Lapin Kansa, reportaasi, Haloo, kuuleeko valvoja
(juttu ammattikalastaja Kari Heinikoskesta ja Matti Syrjälästä Perämerellä)
24.6. Lapin Kansa, uutinen, Tulvavesi viivästytti lohien nousua jokeen
29.6. NSD, Fiske-experten varnar för värmen
30.6. Suomen Kuvalehti, reportaasi, Lapissa sota kalastusoikeuksista: ”Oikeusmurha, jossa valtio yrittää siirtää
paikallisten oikeudet voimayhtiölle ilmaiseksi” Fortum ilmoittaa punnitsevansa koko maan osalta tulevaisuutta
sen omistamilla vesialueilla, joilla ei ole vesivoimakäyttöä
30.6. Haparandabladet, nyhet, Torneälven levererar lax
Juli 2020
3.7. Lapin Kansa, uutinen, Kuolleita lohia löytyi jälleen. Luonnonvarakeskus etsii lohikuolemien syitä yhdessä Ruotsin
viranomaisten kanssa
6.7. Lapin Kansa, uutinen, Nyt sairastuvat Tornionjoen lohenpoikaset. Tornionjoelta lähti ensimmäinen poikasnäyte
Ruokavirastolle
7.7. Haparandabladet, nyhet, Fisket efter vildlax i havet stoppades i förtid
8.7. Maaseudun Tulevaisuus, uutinen, Tornion- ja Simojokeen noussut runsaasti lohia
10.7. Lapin Kansa, uutinen, Maan kätkemät aarteet kiinnostavat - 70 prosenttia Suomessa tehtävästä malmin
etsinnästä kohdistuu Lappiin. Latitude 66 Cobalt mahdollisesti rajajokisopimuksen alueella
13.7. Lapin Kansa, uutinen, Kuka saa lipota Matkakoskella?
Hovioikeus palautti kanteen kalastusoikeuksista käräjäoikeuteen
17.7. Haparandabladet, nyhet, Kaunis får vänta på beslut om tillstånd
17.7. Haparandabladet, insändare Leif Bergdahl, Northland resources -rättsprocess pågår
17.7. Haparandabladet, nyhet, Hans båt har bordats fyra gånger i sommar
25.7. NSD, nyhet på första sida, Tåget anländer Uleåborg 2023 (om tågförbindelsen mellan Luleå-Uleåborg)
28.7. Lapin Kansa, uutinen, Meri-Lapin malmeista syntyi kilpajuoksu. Kolme malminetsintäyhtiötä yritti varata yhtä
aikaa alueen, joka kattaa liki kolmanneksen Meri-Lapista
29.7. YLE uutinen, Rautakaivoksen alapuolelta Muonionjoesta löytyi korkeita metallipitoisuuksia
– kyläläiset uskovat jätteen olevan peräisin kaivokselta, joka kiistää ympäristöpäästöt Ruotsin Kaunisvaaran 		
rautakaivoksen alapuolelta.
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Augusti 2020
4.8. Lapin Kansa, haastattelu, Suomen kieli on valttia Ruotsissa (juttu komissiossa aloittaneesta Simja Lempisestä)
14.8. Haaparannanlehti, uutinen, Valmistelee reittiä kaloille ja ihmisille, (Pentäsjoki), juttu Roland Haapalahdesta
18.8. Haparandabladet, nyhet, Eldar för de fria älvarna
21.8. Haparandabladet, uutinen, Vapaana virtaavia jokia kunnioitettiin
(suomennettu uutinen jutusta, joka julki ensin ruotsiksi 18.8.2020)
25.8. Haparandabladet, nyhet, Firade lättnader i gränsrestriktioner
25.8. Haparandabladet, nyhet, Detta gäller för gränspassage
25.8. Haparandabladet, insändare av Leif Bergdahl, Gruvbolaget borde kompensera tornedalingarna
September 2020
7.9. Lapin Kansa, uutinen, Muonio aikoo pysäyttää turistit surffiaallolla. Kirkonkylän läpi virtaava Jerisjoki aiotaan
muokata vesiurheiluun sopivaksi
15.9. Haparandabladet, nyhet, Uppmanar folk att kämpa mot satsningen på vindkraftsparken
(gränsälvskommissionen nämndes felaktigt om att givit yttrande som inte var färdigt än)
17.9. meänTornionlaakso, uutinen, ProTornionjokilaakso -ryhmä puhui Aavasaksalla tuulivoimasta (Karhakkamaa)
18.9. Haparandabladet, rättelse, Inget yttrande ännu från kommissionen
18.9. Hbl, notis, Mellanår för laxen
18.9. Hbl, uutinen, suomennettu, Elämä rajalla palautuu normaaliksi lauantaina
24.9. Lapin Kansa, kolumni Risto Pyykkö, Urbaani kalapaikka oli puurona lohta
26.9. Lapin Kansa, henkilöjuttu, Oululainen Atso Romakkaniemi on laskenut vuosikymmenet Itämeren lohia ja pitää
luonnonkantojen vahvistamista tärkeänä – ”Keskustelu on voimistunut siitä, kuka saa kalastaa, minkä verran ja
mikä on riittävästi”
29.9. NSD, nyhet, Miljöprövning dröjer för Kaunis Iron
29.9. Haparandabladet, nyhet, Politikerna i Haparanda om vindkraftsparken
29.9. Haparandabladet, intervju, ”Rycker bort mattan under fötterna på oss”
Oktober 2020
7.10. YLE, uutinen, Tornion Karhakkamaan tuulivoimahanke kirvoitti poikkeuksellisen paljon mielipiteitä
9.10. Lapin Kansa, uutinen, Voisiko jättipuistoa kutistaa? Tuuliwatti ei ole esittänyt Karhakkamaan rakentamiselle 		
erilaisia vaihtoehtoja niin kuin laki edellyttää
9.10. Haparandabladet, nyhet, Systrarna skrev barnbok om älven (Carina Esberg Kero och Sofia Kero Åkermalm)
13.10. Lapin Kansa, pääkirjoitus, Kovaa vastatuulta: Tuulivoiman rakentaminen on käynyt yhä vaikeammaksi
Suomessa; Valitusrumba viivästyttää hankkeita ja tuo lisäkustannuksia yhtiöille
13.10.YLE, uutinen komission lausunnon pohjalta, Rajajokikomissio vastustaa Karhakkamaan tuulivoimapuistoa
– heikentäisi asukkaiden elinehtoja ja matkailijoiden kiinnostusta
13.10. NSD, nyhet, De tar strid mot den finska vindkraftparken
13.10. NSD, nyhet, Parken kan ge Torneå miljoner
14.10. Lapin Kansa, uutinen komission lausunnon pohjalta, Komissio kritisoi Karhakkamaata.
Tornionjokea tulisi rajajokikomisison mielestä arvostaa ja suojella
16.10. Haparandabldet, nyhet enligt kommissionens yttrande, Vill se omfattande utredningar kring vindkraftspark
20.10. Lapin Kansa, uutinen, Tornionjoen lohikuolemat lisääntyneet syksyn aikana.
Joukossa on myös kutemattomia yksilöitä.
20.10. Haaparannanlehti, uutinen, suomennettu, komission lausunnon pohjalta,
Tuulivoimalasta halutaan laajempaa selvitystä
21.10. Lapin Kansa, uutinen, Lohenpyyntiä lisätään merellä.
Lohikiintiötä voidaan kasvattaa koska laiton pyynti on saatu vähenemään
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22.10. meänTornionlaakso, uutinen, Reväsvaaran osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
26.10. NSD, nyhet, Sverige fortsatt med i processen. Sverige vill fortsatt vara en del i processen när det kommer till
den planerade vindkraftsparken i Karhakkamaa. Det har Naturvårdsverket meddelat i veckan
November 2020
3.11. Erä-lehti, facebook-sivu, Uusi ruotsalaisteoria: selittämättömien lohikuolemien syynä kilpirauhashormonit
10.11. Erä-lehti, facebook-sivu, Lisääkö Vittangin grafiittikaivos Tornionjoen lohen ongelmia?
10.11. Haparandabladet, nyhet, Hur mår laxen i älven?
10.11. Lapin Kansa, uutinen, Isot päästöt kaivoksista rajajokeen. Kemikaalipäästöjen vaikutukset unohtuivat
kokonaan. Pajalan ja Kolarin kaivoksilla mittavat sulfaatti- ja raskasmetallipäästöt Muonionjokeen
13.11. Haaparannanlehti, suomennettu uutinen, Miten Tornionjoen lohi voi?
14.11. Lapin Kansa, pääkirjoitus, Väylä ei saa vaarantua. Tornionjoen vesistön varrelle rajan molemmin puolin
kaavaillaan kaivoksia, joiden yhteispäästöt ovat merkittäviä. Lupaehtojen on oltava riittävän tiukat.
20.11. Lapin Kansa, uutinen, Tulvariskien hallintasuunnitelmat esille. Suunnitelmassa esitetty vesistökohtaisten
toimenpiteiden lisäksi yleisiä tulvariskien hallintaa edistäviä toimenpiteitä
December 2020
4.12. YLE uutinen, Tornionjokeen nousi lähes 70000 lohta viime kesänä - seurantahistorian kolmanneksi paras tulos
8.12. Haparandabladet, nyhet, Laxen i Torneälven beter sig underligt
15.12. Lapin Kansa, uutinen, USA:n lohikuolemiin löytyi syy renkaista.
Autonrenkaissa käytetty kemikaali paljastui vakavaksi ympäristömyrkyksi.
29.12. Haparandabladet, nyhet, Yttrande om värdefulla kulturmiljöer (artikel enligt kommissionens yttrande)
29.12. Haparandabladet, Lausunto arvokkaista maisema-alueista
(juttu komission lausunnon perusteella, suomennettu)
29.12. Haparandabladet, nyhet, Laxarna i två älvar är överraskande lika
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Sommarens höga flöde i juli. Bild: Matti Myllykangas

Verksamhetsberättelsen för 2020 godkänt i mötet den 5 februari 2021

Johan Antti
ordförande

Timo Jokelainen
vice ordförande

Simja Lempinen
t.f. sekreterare
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