22.1.2017

PROTOKOLL 5/2021
Tid: fredag den 20 augusti kl. 09:03-11:38 svensk tid
Plats: Teams-möte
Närvarande: Johan Antti (ordförande), Timo Jokelainen (lämnade mötet under punkt 12), Pia
Hulkoff, Bengt Niska, Elli-Maria Kultima, Kalervo Aska (lämnade mötet under punkt 8), Matti
Myllykangas, Aino Hyöppinen, Eugen Parviainen, Maare Marttila, Andreas Broman samt
Matti Hepola, Virve Sallisalmi och Simja Lempinen

1. Mötets öppnande
Ordförande Johan Antti öppnade mötet kl 9:03 svensk tid.
2. Mötets beslutsförhet
Beslut: Mötet konstaterades vara beslutsför.
3. Godkännande av ärendelistan
Beslut: Ärendelistan godkändes.
4. Godkännande av tidigare mötets protokoll
Beslut: Protokoll av 2021-06-08 godkändes.
5. Nästa sammanträden
Beslut: Nästa sammanträden blir i samband med studieresan till Dalälven 11–13
oktober 2021
6. Kansliets personal
Diskussion fördes kring fördelning av arbetsuppgifter i sekretariatet med eventuellt
behov av att uppdatera arbetsordningen.
Beslut: Sekreteriatets arbetsfördelning godkändes. I kommissionens nästa möte tas
beslut om uppdatering av arbetsordningen.
7. Fisketillsyn säsong 2021
Diskussion fördes om fiskesäsongens erfarenheter från fisketillsyn mm. från NTMcentralen i Lappland, Länsstyrelsen i Norrbotten samt kommissionens ledamöter.
Bland annat resurser i fisketillsyn ökade i år i båda länder, bra uppvandring av laxar
samt genomsnittlig vikt av årens fångade laxar konstaterades. Något fler fiskare i
Torne älv i år sannoligt på grund av laxfiskeförbud i Tana älv. Fisket i svenska
Matkakoski har varit stängt även i år för turister. Ett möte om havsfiske i år och dess
påverkan på fiskens hälsa planeras av Torne-Muoniojokiälvars förening senare till
höst.
8. Uppföljning av målsättningar i verksamhetsplanen
Lempinen presenterade en preliminär plan för studieresa till Dalälven under 11–13
oktober.
Beslut: Lempinen skickar e-post till kommissionen med begäran att få anmälningar
om deltagande senast den 1 september. Mer detaljerad planering av resan fortsätter i
sekretariatet.
9. Kansliets kontaktuppgifter, för kännedom
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Information delgavs om kommissionens uppdaterade kontaktuppgifter.
Informeringsinsatser till kommissionens kunder och intressenter följer i september.
10. Ett gränsöverskridande EU LIFE-projekt planeras av Länsstyrelsen i Norrbotten med
värde 200 Mkr. Åtgärder som restaurering i biflöden av Torne vattendistrikt baserar
sig på finsk-svenska LIFE TRIWA -förarbetet. Förfrågan om kommissionens roll i
detta har ställts. Bilaga 10.
Beslut: Kommissionen vill delta i styrgrupps-/referensgruppsarbete i projektet, som
om får finansiering skulle pågå under år 2022-2028. Ordföranden ska diskutera om
praktikaliteter kring anslutning till projektet med ansvarig personal på Länsstyrelsen.
11. Informering om kommissionens verksamhet till i 2021 valda finska
kommunfullmäktige i Tornedalskommunerna, höst 2021.
Diskussion fördes kring informationsinsatserna till kommunfullmäktige på finska sidan
både som utskick av material och eventuella besök i kommunfullmäktige i mån av tid.
Motsvarande information kan ges till svenska kommunfullmäktige efter svenska valen
nästa år. Andra informationsinsatser möjliga att arrangera efter behovet. Sekretariatet
utreder önskemål för informationsinsatser i kommunerna.
12. Yttrandebegäran och inkomna beslut, för kännedom. Bilaga 12
Kommissionen diskuterade om tidtabeller och åtgärder enligt bilagan.
Beslut: Kommissionen tar ställning till yttrandeskiss angående Reväsvaara
delgeneralplan för vindkraft via e-post senast 2021-08-23. Skissen daterad 2021-0714.
13. Möten och seminarier
Kommande
2021-09-06 River Torne working group, FI-SVE vattenförvaltning, Sallisalmi, Lempinen
2021-09-29 – 2021-10-01 Geneva Water Convention, Lempinen, Sallisalmi
2021-10-07 Torneälvs översvämningsgrupp, NTM-centralen arrangör, Lempinen, Ahlstrand
2022-03-30 – 2022-03-31 Gränsälvskonferens, Olos, Muonio. Hela kommissionen.
Gångna:
2021-08-10 Torneälvs översvämningsgrupp, NTM-centralen arrangör, Lempinen, Ahlstrand

14. Övriga ärenden
Förfrågan om bidrag till rensning av spinnflugafiskeforsarna (dykning) under flera år,
Oscar Toivonen, Torneå, 300 euro. Bilaga 14.
Diskussion fördes kring finansiering av projektet. Beslut kunde inte tas då mötet inte
var beslutsfört under denna punkt. Ett e-postutskick görs till kommissionens
ledamöter för att besluta om projektet kan beviljas bidrag.
Möjlighet för kommissionen att besöka Kaunis Iron gruva under samrådstiden och
barmark utreds vidare av sekretariatet.
Förfrågan om vägbank i Haapakylänpudas i Övertorneå har skickats till
Länsstyrelsen, kommissionen har ingenting mer att tillägga i byggplanen eller
finansiering.
Jämförelser mellan rapportering av fångster mellan Lainio- och Muonioälvar har gjorts
av sakkunnig Matti Hepola. Behov för att tillägga rapporteringskrav i fiskestadgan ska
övervägas och diskuteras inom kommissionen.
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15. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet kl. 11:38 svensk tid.

Johan Antti
ordförande
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Timo Jokelainen
vice-ordförande

