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1.Finsk-svenska gränsälvskommissionen
Inledning
Finsk-svenska gränsälvskommissionen är ett mellanstatligt samarbetsorgan, vars verksamhet
regleras av gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland från 17 september 2010 som
gäller som svensk och finsk lag (SSK 722/2010 och 816/2010 resp. SFS 2010:297), samt bilagorna
Administrativ stadga för finsk-svenska gränsälvskommissionen och Fiskestadgan för Torneälvens
fiskeområde.
Kommissionens geografiska område består av Torne – Muonio älvarnas vattenområde i Finland och i
Sverige samt en liten del av Bottenvikens nordligaste havsområde. En ny Finsk-svenska
gränsälvskommission startade sin verksamhet den 1 oktober 2010.
Kommissionen har sex ledamöter, tre från Sverige och tre från Finland. Varje ledamot har 1-2
ersättare. Kommissionens ordförandeskap växlar mellan avtalsparter kalenderårsvis. Kommissionens
finska medlemmar tillsätts av Statsrådet och de svenska medlemmarna av Regeringskansliet.
Kommissionen, Jord- och skogsbruksministeriet samt Miljö- och energidepartementet kommer
preliminärt överens om utnämningsförslag av eventuella ordinarie sakkunniga. Utnämningsbeslutet
tas av någondera avtalspart enligt Jord- och Skogsbruksministeriets eller Miljödepartementets
framställan.
Kommissionens uppgift enligt gränsälvsöverenskommelsen är att








utveckla samarbetet mellan parterna i avrinningsdistriktet;
främja samverkan mellan parternas myndigheter med avsikt att samordna de program, planer
och åtgärder vars syfte är att uppnå kvalitetsmålen för vattenmiljön och att följa
vattenstatusen;
främja samordningen av parternas myndigheters och kommuners arbete med planer för att
förebygga översvämnings- och miljöolyckor i gränsälvarna;
främja samordningen av parternas myndigheters och kommuners arbete med
naturskyddsplaner för gränsälvarna;
ansvara för att gemensam information ges och att gemensamma informationsmöten hålls om
de program och planer som anges i denna artikel; samt
antingen tillstyrka eller avstyrka förslag till program och planer för avrinningsdistriktet; samt
följa upp tillämpningen och överenskommelsen och praxis i tillståndsärenden och
uppmärksamma parterna på behov av ändringar i överenskommelsen.

Enligt kommissionens arbetsordning ansvarar kommissionen för organisation, beslut, delegering av
beslutanderätt, hantering av ärenden och verksamhetssätten i övrigt, samt över kommissionen
verksamhetsplan och budget.
Administrativt arbete och arbete som påverkar områdets olika processer är en del av kommissionens
verksamhetsområde. Parallellt med detta ökar samarbetet, sammankomsterna, evenemangen och
samarbete med projektaktörer och mångsidig informationsutbyte.

Kommissionens verksamhet sker huvudsakligen på finska och svenska språk och i hela Torne älvens
avrinningsområde, på båda sidor av den cirka 500 kilometer långa älven. Inom Torneälvens
vattendistrikt talas förutom finska och svenska även meänkieli och nordsamiska inom Sápmi.
Meänkieli, finska och samiska är tre av Sveriges fem nationella minoritetsspråk. Samerna är det enda
urfolket inom EU. I Sverige har man erkänt att samerna är både ett folk, ett urfolk och en nationell
minoritet. I Finlands grundlag är samerna erkänt som urfolk med kulturell självbestämmelse.
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Gränsälvsöverenskommelsen finns tillgänglig på svenska, finska och nordsamiska samt engelska.
Överenskommelsen
och
dess
språkversioner
finns
på
hemsidan
www.fsgk.se
Gränsälvskommissionen är ett diskrimineringsfritt område.

Bild 1. Gränsen mellan Sverige och Finland i decemberskymning i Haparanda-Torneå

2.Gränsälvskommissionens ledamöter och ordföranden 2016
Kommissionens ordförandeskap växlar årsvis mellan Sverige och Finland. Kommissionens
ordförande under 2016 var Timo Jokelainen, som är chef på miljö-, och naturresursansvarsområdet
på Lapplands NTM-central i Rovaniemi. Vice-ordförande var länsrådet Johan Antti. Jokelainens
ersättare är överinspektör Pekka Räinä på Lapplands NTM-central och Johan Anttis ersättare
vattenvårdsdirektör Lisa Lundstedt på länsstyrelsen i Norrbottenin län.
Kommissionens finska ledamöter t.o.m. 2016-09-30 var företagare Paula Aikio-Tallgren från Torneå.
Hennes ersättare var Kalervo Aska från Pello och Eija Pasula från Ylitornio. Den andra ordinarie
ledamot var Sari Keskitalo från Enontekiö. Hennes ersättare var Eugen Parviainen från Ylitornio och
Pekka Pelttari från Torneå.
Svenska ledamöter t.o.m. 2016-09-30 var Bengt Niska från Pajala och hans ersättare Birgitta
Isaksson från Kiruna. Den andra ordinarie ledamot var Pia Hulkoff från Korpikylä, Haparanda och
hennes ersättare Gunnar Björk från Övertorneå.
Nya kommissionen utnämndes från och med den 1 oktober. Svenska ledamöter och ersätteare blev
oförändrade. Från Finland blev Matti Myllykangas ordinarie ledamot och till hans ersättare
nominerades Sari Keskitalo och Eugen Parviainen. Paula Aikio-Tallgren blev ordinarie ledamot och
till hennes ersättare utsåg statsrådet i Finland Marika Kylmämaa och Kalervo Aska.
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Bild 2. Både kommissionen ledamöter och ersättare deltog mötet i slutet av augusti 2016

Karl-Erik Nilsson var kommissionens svensk ordinarie sakkunnig och hans mandatperiod tog slut
2016-12-31. Kari Kinnunen, kommissionens ordinarie sakkunnig från Finland var med år 2016. Hans
period som sakkunnig tog slut 2016-09-30. Statsrådet beslöt att Kinnunen fortsätter i sin uppgift till
och med den 30 september 2019.
Regeringskansliet utsåg Andreas Broman till en ny svensk sakkunnig för kommissionen. Broman är
tjänsteman på länsstyrelsen i Norrbotten. Han är med i kommissionen från och med 1 januari 2017 till
och med den 30 september 2019.

3. Kommissionens verksamhet och möten
Kommissionen hade år 2016 totalt sju möten. Av dessa arrangerades ett möte i Pajala och ett möte i
Tromsö, Norge. Årets sista möte hölls i Korpikylä i Haparanda i slutet av november. Alla andra möten
var på kommissionens kansli i Haparanda.
2015-01-29 möte i Haparanda
Regeringskansliet i Sverige utsåg länsrådet Johan Antti som ordförande i Finsk-svenska
gränsälvskommissionen och hans suppleant blev vattenvårdsdirektör Lisa Lundstedt. Antti var under
år 2015 Britt-Marie Lugnet-Häggbergs ersättare. Konstaterades att Timo Jokelainen är
kommissionens ordförande år 2016. Bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2015 godkändes.
Resultatet var ca 300 000 kronor på plus. Kommissionens nya samarbetsbidrag vars ansökningstid
upphörde vid årskiftet hade lockat 17 sökande från från båda sidor av älven. Diskussion om
ansökningarnas innehåll och beslutet om beviljandet av bidraget gjörs av kommissionen den 12
februari i sitt möte.
UNECE implementeringsgrupp planerar att hålla sitt möte i Haparanda-Torneå-området i början av
maj. Kommissionen beslöt att bjuda på möteslokaler och att kansliet gör mötesarrangemang i
samverkan med Kari Kinnunen.
Sekretariatet hade skickat alla kommissionens ledamöter, ersättare och sakkunniga en länk till en
webropol-undersökning om att bedömma kommissionens verksamhet. Svar ska skickas senast den 2
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februari.
2016-02-12 möte i Haparanda
Kommissionen godkände verksamhetsplan för år 2016. Kommissionens förslag till budget för år 2017
godkändes. Förslaget behåller samma nivå som år 2016. Förslaget skickades vidare till Miljö- och
energidepartementet i Sverige och till Jord-och skogsbruksministeriet i Finland. För
kommunseminarium hittades en lämpligare tidpunkt: nytt datum blev 28-29/9 2016. Kansliet fortsätter
med seminarieförberedelser. En ny broschyr om den 5-åriga kommissionen ska produceras. Kansliet
förbereder och språkversionerna blir finska, svenska, meänkieli, nordsamiska och engelska.
Kommissionen beslöt att den sommarmöte för ledamöter och ersättare arrangeras i Tromsö 31.82.9.2016 och där är besöksmål bl.a. Arktiska rådets sekretariat.
Oavsett preliminära planer ska UNECE implementeringskommittee inte arrangera sitt möte i
Haparanda under året.
Kommissionen valde två projekt som ska få samarbetsbidrag: Ylitornios och Övertorneås projekt som
gynnar gymnasieelevernas entreprenörskap. Kommissionen beviljade 1 500 euro/15 000 kronor för
projektet. Tornion Kalamiehet ry och Haparanda Sportfiskeklubb beviljades sammanlagt 3 500
euro/35 000 kronor för att rensa bort blysänken, krokar och linor som ligger på forsen Matkakoskis
botten. Kommissionen förutsätter att vattenområdets ägare ger tillstånd till operationen.
Jord- och skogsbruksministeriet hade beställt en utredning om laxäganderätt på Torneälven av
forskare Juha Jooona. Joona beskrev utredningens innehåll (Valtion lohiregaali. Tutkimus valtion
erityisestä oikeudesta lohen ja meritaimenen kalastukseen Pohjanlahteen laskevissa suurissa
virroissa. Juha Joona. Juridica Lapponica 40. Lapin yliopisto). I bakrunden ligger mer än flera
århundradens gamla tvist ifall laxfisket ägs av staten eller vattenområdenas ägare. Joona undersökte
om det finns en sådan historisk akt/handling som bevisar att rätten till laxfiske hade flyttats från
vattenområdets ägare till kronan.
I diskussionen med kommissionen fick Joona frågan vad innebär den här utredningen eller
forskningsresultat i längden. Enligt Joona finns det två alternativ: antingen vattenområdenas ägare
startar rättsprocess eller att lagstiftningen förändras, vilket skulle förutsätta ett politiskt beslut.
2016-04-13 möte i Haparanda
Fisket på Torneälven 2016 och resultat av fiskeförhandlingarna mellan Finland och Sverige.
Konstaterades att det inte blir stora förändringar till fiskestagan inför nästa säsong. I förhandlingarna
gjordes inget gemensamt beslut om fisketstart på havsområdet, det regleras nationellt. Kilpisjärvi
område fick delvis sådana ändringar till fiskestadgan som fiskeområdet hade föreslagit.
Jord- och skogsbruksministeriet skrev i sitt pressmeddelande 2016-04-23 att gränsälvskommissionen
skulel kunna göra fångstplatsutredningen vid Torneälven. Konstaterades att ärendet tas upp i nästa
möte den 23 maj eftersom gränsälvskommissionen inte har varit med i förhandlingarna om denna
uppgift. Kommissionen konsekvent lyfter fram det gemensamma startdatumets betydelse vid
havsområdet – något som vore i linje med gränsälvsöverenskommelsens syfte.
Resultat av besökarenkät som gjordes under Vattenparlamentet i november 2015 presenterades.
Ytterligare presenterades resultat av kommissionens självbedömning, som gjordes via webropol.
Kommissionen beslöt att den beställer en 300 exemplars upplaga om gränsälvsöverenskommelsen
med uppdaterad innehåll (aktuell lista på fångstplatserna) av Jord- och skogsbruksministeriet.
SLUs och Lukes rapport ”Biologisk underlag för vandringsfiskar (sik, lax och havsöring)” översattes
till finska och rapporten finns på båda språk på kommissionens hemsida.
2016-05-23 möte i Pajala
På mötet besklöts att sekreteriatet skickar begäran till Sveriges och Finlands gränsälvskommuner för
att de ska föreslår sina kandidater till kommissionen inför nästa mandatsperiod 1.10.2016-30.9.2019.
Statsrådet i Finland och Regeringskansliet i Sverige utser ledamöterna före den 1 oktober 2016.
Kinnunen berättade om UNECE-mötet i Geneve. Implementeringskomittee som system har grundats
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därför att bl.a.människorna nära vattenområden har möjlighet att få stöd och rekommendationer i
gränsvattenfrågor. Vanligtvis ber inte staterna rekommendation från kommittén. Kinnunen berättade
att UNECE kan ha sitt möte i området först veckan 21 nästa år 2017.
Pellos, Kolaris och Muonios fisketurismstrategi och om dess nuläge presenterades av
utvecklingschef Johanna Koivumaa, Kolari kommun. Syftet är att ha turism året runt samt att få mera
intäkter via turism till området. Huvudmål är att bygga upplevelser runt fiske.
Plan- och miljöchef Johanna Alm, Pajala kommun, berättade att i Pajala har diskuterats om lagring av
slam. Andra aktuella ärenden i Pajala var vattenskyddsfrågor, reningsverk, gruvan, Pentäsjoki,
enskilda avlopp, avloppsvattnen och bildande av en gemensam miljönämnd med Överkalix och
Övertorneå.
Kinnunen gjorde en motion om gemensam recipientkontroll för gränsvattnen. Kommissionen kan ta
som syfte att åstadkomma ett gemensamt kontrollprogram. I båda länder baserar sig kontroll i
vattenkvalitet och enstaka prov men gemensam recipientkontroll saknas. Kommissionen beslöt att
sekreteriatet utreder vidare förslaget.
Lokala fiskare har kontaktat sekreteriatet angående fiske (ryckfiske) i Matkakoski. Myndigheterna i
Finland och i Sverige har fått en skriftlig begäran att ta ställning i frågan men kommissionen har inte
fått svaret. Karl-Erik Nilsson hade fått besked från HaV att frågan utreds vidare.
2016-08-31-2016-09-01 möte Tromsö
Sekretariatet har fått förslag för ledamöter inför nästa mandatsperiod 1.10.2016-30.9.2019 från
vattendistriktets alla kommuner. Förslagen har skickat till Jord- och skogsbruksministeriet och Miljöoch energidepartementet. Statsrådet i Finland och Regeringskansliet i Sverige utnämner ledamöterna
före den 1 oktober 2016.
Naturresursinstitutet har kalkulerat att ca 99 000 laxar har passerat ekoloden i Kattilakoski förra
säsong. Antalet laxar bekräftas senare.
Fisket på Matkakoski har gått lugnt enligt fisketillsynsmän och ryckfiske har inte upptäckts.
Matkakoski bottenrensning av blysänken har inte kunnat påbörjas i slutet av juli p.g.a. hög
vattennivån.
Jord-och skogsbruksministeriet har skickat yttrandebegäran om fiskekvoten 2017 på Östersjön.
Svarstid är senast den 7 september. Försiktighetsprincipen diskuterades. Yttrandeskiss skrivs enligt
diskussionen. Yttrandet godkänns via e-post.
Kommissionens fortsätter att dela ut samarbetsbidrag. Sekreteriatet förbereder annons och ansökan
för samarbetsbidraget till kommissionens nästa möte.
Kommissionen ska beställa en utredning där finns information om avloppsreningsverkens tillstånd,
tillståndsvillkor, tillståndets giltighetstid, reningsresultat, tillsyn, belastning samt hur stor del av
invånare är kopplad till centraliserad avloppshantering inom Torneälvens vattendistrikt.
Diskussion om utvärdering av kommissionens verksamhet eller gränsälvsöverenskommelsens
tillämpning. Sekretariatet förbereder en utkast om genomförande av utredningen. Den nya
kommissionen tar beslut om arbetets fortsatta skede.
Kommunseminariearrangemant på Olos. Antalet anmälningarna från kommunerna är tills vidare
ganska låg. Inbjudan till seminariet har skickats även till intressentgrupperna. Ledamöterna önskas
aktivera sina respektive kommuner.
Kommissionen besökte Arktiska rådets sekretariat, som finns i Tromsö. Arktiska rådets verksamhet
presenterades av sekretieriatets direktör Magnus Johannesson, Indigenous Peoples Sekreteriatets
(IPS) sekreterare Elle Merete Omma och i mötet deltog även specialrådgivare Iina Peltonen inför
Finland ordförandskap i Arktista rådet 2017-2019.
2016-11-01 möte i Haparanda
Statsrådets och Regeringkansliets beslut 29.9.2016 om nya ledamöter. Konstaterades att på finska
sidan har ledamöterna fått två ersättare per ledamot medan på svenska sidan har man fortsatt med
en ersättare. Inga förändringar bland svenska ledamöterna eller ersättare. En som tidigare varit på
kommissionen blev vald på nytt: Matti Myllykangas. En hel ny ersättare nominerades: Marika
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Kylmämaa, som är Paula Aikio-Tallgrens ersättare.
Jord- och skogsbruksministeriet hade utnämnt Kari Kinnunen till kommissionens ordinarie sakkunnig
till och med 2019-09-30, alltså för samma mandatperiod som nyvalda ledamöterna.
Matkakoski bottenrensning gjordes den 30 september.
Kommissionens sekretariat informerade om möjligheten för att söka samarbetsbidrag under 8/1131/12 2016. Vem/vilka får bidrag avgörs i mötet i februari 2017. Ett villkor tilläggs: i beviljandet av
medel prioriteras nya projektidéer.
Sammanfattning av opinionundersökning om Muonio kommun- och intressentgruppseminarium
presenterades. Antalet deltagarnas svar var drygt 20, deltagare var mer än 77. Feedback var positiv.
Kommunrepresentanter skulle ha kunnat vara fler.
Kommissionen har fått offert om avloppsvattenutredning. Innan offerten godkänns begär
kommissionen konsulten at lämna fast pris för uppdragets kostnader. Offertens innehåll preciseras
med punkter som i mötet togs fram. En skildring om offertprocess för denna utredning ska tas fram.
2016-11-30,29 möte i Korpikylä, Haparanda
Kommissionen beslöt att Vatten- och Miljöbyråns offert för avloppsvattenutredning godkänns och
konsultarbete beställs.
Kommissionen fortsatte att gå igenom skissen till verksamhetsplan 2017. Kommissionens intern
värdering kan tas med som en del i verksamhetsberättelsen. Fråga om extern utvärdering tas upp
senare. Till verksamhetsplan 2017 skrivs samarbete med gränsvattenorganisationer.
Behovet att uppdatera strategin diskuterades. Förslag och ändringsförslag till strategin, värden och
vision registrerades.
Företagare Gunhild Stensmyr i Vitsaniemi by berättade om sin projekt Konsthall Tornedalen.
Stensmyr har som mål att bygga en högklassig konsthall vid Torneälven i Vitsaniemi.

Bild 3. Kommissionen höll årets sista möte i Korpikylä, Haparanda
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Närvaro på kommissionens möten 2016
Både ordinarie och suppleanter var inbjudna till augusti- och novembers sista
möte.
Ordinarie/ varsinaiset
29.1. 12.2. 13.4. 23.5. 31.8. 01.11. 29.totalt.
jäsenet
30.11
Timo Jokelainen
x
x
x
x
x
x
x
7
Johan Antti
x
x
0
x
x
x
x
6
Bengt Niska
x
x
x
x
x
x
x
7
Pia Hulkoff
x
x
x
x
x
0
x
6
Paula Aikiox
x
x
0
x
x
x
6
Tallgren
Sari Keskitalo
x
0
x
0
x
3
Matti Myllykangas*
x
x***
2
Ersättare/ varajäsenet:
Lisa Lundstedt
x
x
x
3
Kalervo Aska
x
x
x
3
Eija Pasula**
0
Pekka Pelttari**
0
Eugen Parviainen
x
x
x
3
Pekka Räinä
0
Gunnar Björk
x
x
x
3
Marika Kylmämaa*
x
1
Birgitta Isaksson
x
x
2
Sakkunniga/asiantuntijat
Kari Kinnunen
x
x
0
x
x
x
0
5
Karl-Erik Nilsson
x
x
x
x
x
x
0
6
* Med i kommissionen fr.o.m. 1/10 2016
**Fr.o.m 1/10 inte längre i kommissionen
***Via telefon
Sakkunniga och ersättare har ingen plikt att delta på möten om inte annat har bestämts
innan.

4. Kommissionens kansli
Finska-svenska kommissionens kansli ligger i Haparanda i Sverige. Kansliet har sedan början av
2012 verkat på adressen Storgatan 92 A.
Kommissionen har två medarbetare på heltid: kommissionens sekreterare, Bachelor of
Environmental Management & Engineering / miljöingenjör Virve Sallisalmi och biträdande
sekreterare filosofie magister Camilla Ahlstrand. Löneadministration och bokföringstjänster köps
utifrån från och med februari 2012. För närvarande anlitas PWC med kontor i Haparanda.
Vid kontakter med gränsälvskommissionen kan antingen finska eller svenska användas.
Kommissionens handlingar, protokoll, yttranden, beslut, meddelanden, hemsidor och twitter-konto
9
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upprättas på båda språk. För det mesta har handlingarna översatts av kansliets egen personal.
Externa tolkar har anlitats vid större seminarier och externa översättare för brådskande
översättningar.
Kommissionens sekreterare ansvarar för kansliets verksamhet och kansliets personal- och
arbetsmiljöfrågor samt planering och uppföljning av kommissionens verksamhet,
verksamhetsberättelse och budget samt för verksamhetens vidareutveckling. Sekreteraren har
helhetsansvaret för kansliets kommunikation.
Biträdande sekreteraren arbetar på uppdrag av kommissionens ordförande och sekreterare.
Biträdande sekreteraren ansvarar i samarbete med sekreteraren för mediekontakter och
medieaktiviteter och uppdatering av information på kommissionens webbsida. Hon ansvarar för
kommissionens diarieföring och betalningar samt gör mötesarrangemang tillsammans med
sekreteraren.
Medarbetarsamtalen mellan kommissionens ordförande och kanslipersonal genomfördes under
året.
Utbildningar för personalen
Sekreterare tog del i Confex-kurs ”Att leda andra utan att vara chef” i Luleå i oktober.
Biträdande sekreterare deltog i Barents Press-seminariet som arrangerades i Haparanda i april. Ett
tema var social media, bl a Jack Werner hade sin presentation om temat.
Kansliet hade en rekreationsdag under 2016.
Kommissionens diarieföring
Kommissionens diarieföring sker genom programmet ACTA av Agrando. Diarieföring har även
gjorts i tabellform (excel). ACTA-system är ännu inte i vardaglig bruk. De sist inmatade
handlingarna på ACTA-diariet är av oktober 2015.

5. Utveckling av samarbete
Enligt Gränsälvsöverenskommelsens uppgiftsbeskrivning har kommissionen främjat samarbete
mellan intressenter inom avrinningsområdet. Samarbetsformerna har bestått av möten (både i
egen regi och deltagande i möten arrangerade av andra aktörer), seminarier, förhandlingar och
diskussioner samt skapande av samarbetsnätverk. Man har också uppmuntrat aktörer till
samarbete och till gränsöverskridande verksamhet.
I anslutning till vattenvårdsadministration ansvarar kommissionen även för Tornedalens
Vattenparlament, som är en av de svenska regionala (angående avrinningsområdet) vattendistrikt ,
Vattenrådet Tornedalen VRO1. Distiriktet ingår i det större svenska vattenförvaltningsområde
Bottenvikens vattendistrikt. Under 2016 arrangerades inga möten eller telefonmöten för
arbetsutskottet för Vattenrådet Tornedalen VRO1.
Samarbetet mellan Lännstyrelsen i Norrbotten, Vattenmyndigheten i Bottenviken, Närings-, trafikoch miljöcentralen och kommissionen kring samordning av vattenvårds- och
översvämningsriskhanteringsarbete var oavbrutet under 2016. Två möten med representanter från
Havs- och vattenmyndighet, Myndighet för samhälsskydd och beredskap, Miljöministeriet och Jordoch skogsbruksministeriet hölls på hösten i Helsingfors och i Luleå. Ett gemensamt arbetsplan,
Action Plan, producerades i god samverkan mellan Finland och Sverige.
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Bild 4. Samordning av fortsatt samordnat arbete kring vattenvård och översvämningsriskhantering
mellan finska och svenska myndigheter och gränsälvskommissionen pågick tätt och produktivt
under 2016. Finsk-svenskt möte i Helsingförs i september
Kommunseminaret i Muonio
Finsk-svenska gränsälvskommissionen bjöd in kommissionens intressenter till ett seminarium den
28-29 september i Muonio, Finland. Syfte med seminariet var att presentera
gränsälvsöverenskommelsen, dess bakgrund och betydelse i Tornedalen & vattendistriktet. Andra
tema i seminariet var bl.a. möjligheter för gränsöverskridande natur- och fisketurism. Behovet för
samarbete inom Torneälvens internationella vattenvårdsområde var även med i programmet.
Seminariet gav möjligheter för gränsälvskommissionens ledamöter, kommuners representanter,
företagare inom natur-och besöksnäring, fiskare, projektkoordinator samt nationella och regionala
vatten- och fiskemyndigheter att träffa varandra och bilda nätverk sinsemellan. Under dagarna
hördes information om regionala projekt som baserar sig på skyddet av fiskbestånd, lokal
kulturtradition och turism. Som syfte var även att ge verktyg och inspiration till företagandet i
glesbygden. Antalet deltagare var ca 80.
Under seminariet publicerades rapporten ”Torneälvens internationella vattendistrikt.
Gemensam plan för gränsöverskridande vattenförvaltning 2016-2021” som knyter samman
Torneälvens internationella vattenvårsdsområde och nationella vattenvårdsplaner inom
vattendistriktet. Rapporten publicerades på svenska, finska, meänkieli och nordsamiska.
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Bild 5. Kommunseminariet i Muonio, Olos hotell i slutet av september
Möten och samarbetsprojekt som kommissionen arrangerat under 2016
12/1 Haparanda kommuns nya landsbygdsutvecklare Jessica Wennberg på kansliet, information
om kommissionen och planering för gränsöverskridande samarbete
4/2 Planeringsmöte för kommissionens verksamhet, Haparanda. Jokelainen, Antti Sallisalmi och
Ahlstrand deltog.

Bild 6. Riksdagsledamöter från finska Lappland fick information om kommissionens arbete vid
besök i kansliet i mars 2016
12
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5/2 Torne Roof Plan och vattenvårdsplaneringens samordning. Vattenmyndigheterna från
Länsstyrelsen och NTM-centralen. Sallisalmi, Ahlstrand deltog.
24/2 Norsk-finska gränvattenkommissionens sekretariat besöker kansliet, Kinnunen, Sallisalmi och
Ahlstrand
2/3 Fiskemöte med HaV och länsstyrelsen i kansliet, Kinnunen, Sallisalmi, Ahlstrand
21/3 Riksdagsledamöter från finska Lappland på besök i kansliet, 5 av 7 riksdagsledamöter på
plats. Sallisalmi presenterade kommissionens verksamhet, Ahlstrand medverkade.
14/4 Översvämningsskydd, Finsk-svenska samarbetsmöte, Haparanda, kansliet, Sallisalmi och
Ahlstrand deltog
15/4 Torneälvs vattenvård och översvämningsskydd, gemensam åtgärdsplan (Action Plan),
regionala vattenmyndigheter, Haparanda, kansliet
11/5 Leader-kontaktpersonmöte Sverige & Finland, kansliet, Sallisalmi och Ahlstrand

Bild 7. Samarbetsmöten med Leader-ansvariga över gränsen och träff med fisketillsynsmän i
Torneälvsområde arrangerades i början av sommaren
27/5 Samhällsplanerare från NordPlan-90 kurs. 25 deltagare på besök på kansliet.
1/6 Fisketillsynsmän träffade varandra, Pyykönen, Niemelä, Kostiander och Hiltunen i kansliet.
Sallisalmi och Ahlstrand
17/6 Riksdagsledamot Ida Karkiainen på besök i kansliet, aktuella frågor.
16/8 Torne stads utvecklingschef Sampo Kangastalo, aktuella frågor, kansliet, Sallisalmi och
Ahlstrand
13/9 Tornedalsrådets ny verksamhetsledare Marko Varajärvi bekantade sig med kommissionens
verksamhet med Peter Hagström.
28-29/9 Kommissionens kommun- och intressentseminarium i Muonio, Olos. Kommissionens
deltagare Sallisalmi, Ahlstrand, Antti, Jokelainen, Kinnunen, Niska, Nilsson, Isaksson, Björk,
Keskitalo.
12/10 Översvämningsriskhantering, möte på kansliet i Haparanda, finsk-svensk samarbetsmöte,
Ahlstrand.
19/10 Gemensam vattenvård, styrgruppen, NTM-centralen, länsstyrelsen, gränsälvskommissionen,
kansliet. Sallisalmi.

6. Kommissionens och departementens möte i mars
Årsmöte i Helsingfors hölls i Ständerhuset 2016-03-08. Deltagare var Timo Jokelainen, Johan
Antti, Virve Sallisalmi och Kari Kinnunen från kommissionen. Från jord- och skogsbruksministeriet
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Kai Kaatra, Katri Vasama och Pekka Kemppainen. Från Miljö- och energidepartementet Annika
Nilsson, Mattis Loberg och Anna Josefsson.
På mötesagendan var Gränsälvskommissionens verksamhet, anslag för 2016 och 2017, ansvar för
vattenrådet Tornedalen VRO1, vattenförvaltning och hantering av översvämningsrisker och
gemensamt planeringsarbete. Andra teman var utvärdering av kommissionens verksamhet,
utnämning av kommissionens ledamöter och ordinarie sakkunniga till nästa period, nordisk
vägkarta för blå bioekonomi, kommissionens skyldighet att betala mervärdesskatt och översättning
av gränsälvsöverenskommelsen till meänkieli.
Övriga kontakter med de finansierande departementen har skett via telefon och e-post i gott
samarbete.

7. Deltagande i möten. Sekreteriatet, kommissionens ledamöter , ordinarie sakkunniga
15/1 Beredningsworkshop om Arktisk miljökonsekvensbedömning -initiativ till Arktiska rådet, finska
miljöministeriet. NTM-centralen i Rovaniemi, Sallisalmi
22/1 Is Finland becoming polarized? Samerna, Arktis och miljöbeslutsfattandet. Lapplands
universitet m.fl. Helsingfors. Sallisalmi
3/2 Sommarsik styrelsegruppmöte, Torneå-Haparanda. Sallisalmi
18/2 Möte om en gemensam (Finland + Sverige) åtgärdsplan för Torneälvens vattenvård och
översvämningsskydd, Stockholm. Sallisalmi
8/3 Möte med Miljö- och energidepartementet och Jord- och skogsbruksministeriet i Helsingfors.
Berggren, Loberg, Vasama, Kemppainen. Från kommissionen Jokelainen, Antti, Kinnunen,
Sallisalmi
16/3 Videomöte om en gemensam åtgärdsplan av vattenvård och översvämningsskydd för
Torneälven, Sallisalmi
17-18/3 Anpassning till klimatförändringen inom kommunerna, Kalix. Sallisalmi endast den 17/3
18/3 Sommarsik, kick-off, Torneå landskapsmuseum, Sallisalmi och Ahlstrand
6/4 Finland 100 år, Lapplands turneé i Torneå Aine konstmuseum, Sallisalmi.
6/4 MKB-dagarna 2016, Helsingfors. Sallisalmi
12/4 Mistra Arctic Sustainable Development/MASD New Governance for Sustainable
Develepoment in the European Arctic -forskningsprojekt, Ylläs. Umeå universitet, Pajala och Kolari
kommuner. Gränsälvsöverenskommelsen presenterades för forskargruppen. Sallisalmi
20/4 Kalix-Torneälvs vattenskyddsförening, årsmöte i Pajala, Sallisalmi och Ahlstrand
21/4 Arktisk MKB, arbetsgruppsmöte, miljöministeriet, Lapplands NTM-central, Rovaniemi,
Sallisalmi
22/4 Barents Press Seminarium, Haparanda, Ahlstrand
22/4 Finland100-ansökan, workshop, Minna Heljala, Tornedalens landskapsmuseum, Sallisalmi
28/4 Torneälvs vattenvård och översvämningsskydd, gemensam åtgärdsplan (Action Plan),
regionala vattenmyndigheter. Lync/Skype-möte, Sallisalmi
3/5 Hållbar utveckling i norra Sverige: en workshop om låsta mönster och historiska brytpunkter.
Stockholm Environment Institute SEI, Arctic Research Centre at Umeå University Arcum, Luleå
Tekniska Universitet. Sallisalmi.
3/5 Humanistiska perspektiv på minoriteter och markrättigheter. Humtank i samarbete med HPC
och Sensus Norrbotten. Öppen paneldebatt för allmänheten kl 18-20. Sallisalmi. Medverkande
Curt Persson, Luleå tekniska universitet, Åsa Össbo, Centrum för samisk forskning, Umeå
Universitet, Stefan Mikaelsson, ordförande Sametinget, Kristina Allard, rättsvetare, Luleå tekniska
universitet och Roine Viklund, historiker, Luleå tekniska universitet.
4/5 Torneälvs vattenvård och översvämningsskydd, gemensam åtgärdsplan (Action Plan),
regionala vattenmyndigheter. Lync/Skype-möte, Sallisalmi.
12/5 Torneälvs vattenvård och översvämningsskydd, gemensam åtgärdsplan (Action Plan),
regionala vattenmyndigheter. Lync/Skype-möte, Sallisalmi
24-25/5 Barents Reunion, Haparanda-Torneå, Sallisalmi
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30/5 Finland100-informeringsträff, Pia Marttinen värd, Haparanda kommunhus, Sallisalmi
7/6 Arkivarieträff, länsstyrelsen i Norrbotten, Ahlstrand
14/6 Vandringsfiskinfo, Kukkolaforsen i Finland, Pohjolan Pirtti, Sallisalmi och Ahlstrand
21/6 Sommarsik-möte i Karungi, Sallisalmi

Bild 8. SALCOM-möte i Gunnarsbyn i juni 2016. Ekskursion till ett laxfiskeområde vid Råneälven

22/6 Salcom-möte och Råneälvens fiskemöjligheter, Sallisalmi och Kinnunen. Andra deltagare var
Havs och vattenmyndigheten, länsstyrelsen i Norrbottens län, Lapplands NTM-central
5-/9 Gränsvattensamarbete, miniseminarium i Helsingfors, SYKE, miljöministeriet, UNECE
implementationskommitte, m.fl.
6/9 Gemensamt möte med finska och svenska myndigheter om samordning i Torne vattendistrikt
(vattenvård och översvämningsriskhantering, arbetsplan) Sallisalmi, Kinnunen
19/9 Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020, projektpresentation i Haparanda,
Ahlstrand
4/10 Tornedalens sommarsik - styrgruppens möte, Sallisalmi
25-27/10 Vattenorganisationernas riksmöte i Umeå, Sallisalmi.
8/11 Gränsvattensamarbete, styrgruppens möte i Luleå. Länsstyrelsen, NTM-centralen, Havs och
vattenmyndigheten, Miljöministeriet, Jord- och skogsbruksministeriet, gränsälvskommissionen.
Sallisalmi
1/12 Informationskväll om fiskefrågor till intressenter och förhandlingarna mellan myndigheterna
på eftermiddagen. Havs- och vattenmyndigheten, gränsälvskommissionen, länsstyrelsen, SLU.
Sallisalmi, Ahlstrand
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Bild 9. Den 1 december arrangerades ett infomöte om fiskefrågor i Övertorneå

8. Yttranden 2016
Yttranden har getts i de viktigaste ärenden eller i principiella frågor enligt kommissionens mandat.
Kommissionens yttranden har skrivits på finska och svenska och de har publicerats på
kommissionens Internet-sidor samt skickats via e-post till områdets media för kännedom.
Kommissionen skrev under året 8 yttranden. Begäran om yttranden blev totalt 24. Nedan lista om
alla yttranden, ordningen är från de nyaste till de äldre.
Yttrande om fiskekvoter år 2017 på Östersjön 2016-09-07
Yttrande om Pello kommuns delgeneralplan för Palovaara-vindkraftpark 2016-08-22
Yttrande om Hannukainen gruva bearbetningskoncession i Kolari kommun 2016-06-01
Yttrande om utkast till en regeringsproposition med förslag till lag om det nationella genomförandet
av Europeiska Unionens gemensamma fiskeripolitik 2016-05-11
Yttrande om nationellt värdefulla landskapsområden i Finland 2016-04-29
Yttrande om vindkraftspark Reväsvaara delgenral plan i Ylitornio kommun 2016-04-13
Yttrande om omprövning av anläggningen Risuddens avloppsreningsverk 2016-02-17
Yttrande om förhandlingarna mellan Finland och Sverige angående Torneälvens fiskestadga
2016. 2016-01-15

9. Informering och mediarelationer
Kommissionen informerar om sin verksamhet på sina Internet-sidor. Därtill används e-post för
kommunikation samt tidningsannonser när det gäller kommande arrangemang. Hemsidan har
både
finsk
och
svensk
adress:
www.fsgk.se
och
www.srrjk.se.
Adresserna
www.rajajokikomissio.fi och www.gransalvskommissionen.se leder också till kommissionens sidor.
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År 2016 gjorde kommissionen en storsatsning till att sprida information om Torneälven. Då
myndighetssamarbete om Torneälvens Roof Plan -rapport blev klart på svenska och finska
översattes den även till meänkieli och nordsamiska med kommissionens medel. Rapporten
publicerades under kommunseminariet i Muonio både tryckt material och senare i pdf-fil.
Kommissionens hemsida innehåller länken till rapporten i alla språk.
En ny broschyr om kommissionen och dess uppdrag kom ut den 2 december. Layout och delvis
innehållet producerades av kommunikationsbyrån PlanSju i Luleå. Broschyren är publicerad på
fem språk: finska, svenska, engelska, meänkieli och nordsamiska.
Sekretariatet skickade Torneälvsrapporter och kommissionens broschyrer till områdets skolor.
Ytterligare fick varje kommun, kommunalråd eller –chef, Lapplands förbund samt samarbetspartner
inom statliga myndigheter och andra intressenter exemplar av dessa.
Social media, Twitter
@Tornionjoki leder till kommissionens Twitter-konto. Enligt Twitter-bolagets egna statistik twittrade
kommissionen 30-50 gånger per varje månad. I Januari 2016 skickade kommissionen 59 tweets
och i november endast 22 tweets. Populära var tweet om logotävling som projektet Tornedalens
Sommarsik arrangerade samt fisket i Torneälv 2016 då Sverige och Finland hade förhandlat om
avvikelser i fiskestadgan.
Kommissionens profil på Twitter besöktes av 500-1000 människor per månad - lugnaste tiden var
juli (207) medan den populäraste var januari (1192). Kommissionen har för tillfället (januari 2017)
245 följare.
Annan kommunikation
Dagordningar och kallelser till olika evenemang skickas på förhand till områdets media via e-post.
Även kommissionens yttranden skickas på samma sätt till media. Seminariepresentationer har
publicerats på kommissionens Internet-sidor efter evenemanget, samt protokoll efter
godkännandet. Kommissionens yttranden publiceras på kommissionens hemsida under rubriken
Yttranden.
Av komissionens yttranden blev nyheter bl. a. följande ämnesområden: Reväsvaara vindkratspark
(Pohjolan Sanomat 2016-04-18), Yleisradio (2016-04-19), Pohjolan Sanomat (2016-04-19) lite
djupare, NSD (2016-04-21) och senare NSD på nytt (2016-05-13) om C-politikerna som var
kritiska till vindkraftsplanerna.
Kommissionen lämnade yttrande om fiskekvoten på Östersjön år 2017 (2016-09-07) och om det
gjorde Haparandabladet (2016-09-09) en notis: ”Manar till försiktighet för laxkvot”. Pohjolan
Sanomat/Lapin Kansa (2016-09-09) skrev: ”Komissio: Itämeren kalastajien tulisi jättää
luonnonlohet rauhaan.” Översättning:”Kommissionen: Östersjöfiskarna borde lämna vildlaxar i
fred”.
Medier som följer gränsälvskommissionen regelbundet är: Norrländska Socialdemokraten (NSD),
Norrbottens Kuriren, Haparandabladet, Sveriges radio (Haparanda och Pajala) samt Sisuradio,
webbtidningen tornedal.se, Pohjolan Sanomat, Meän Tornionlaakso, Lounais-Lappi, Luoteis-Lappi,
Kemi-Tornio-tidning, YLE Perämeri och YLE Lappi.
Pressmeddelanden 2016 och kommissionen på media
Under året informerade kommissionen om följande ärenden med pressmeddelande:
Johan Antti ordförande, Lisa Lundstedt ersättare 2016-01-05
Samarbetsbidraget till två olika projekt 2016-02-16
Värlsdsvattendag den 22 mars 2016-03-18
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Vandringsfiskarnas dag den 21 maj 2016-05-19
Kommunseminarium för intressenter 2016-09-23
Matkakoski blyrensing börjar, samarbetsbidrag 2016-09-30
Nya ledamöter till gränsälvskommissionen 2016-10-07
Johan Anttis nominering till ordförande och två projekt som beviljades kommissionens nya
samarbetsbidrag fick mest mediaintresse av kommissionens pressmeddelande under året.
Pohjolan Sanomat (2016-01-06), Haparandabladet (2016-01-08), NSD (2016-01-08), LounaisLappi (2016-01-09) och Meän Tornionlaakso (2016-01-14) noterade Johan Anttis nyval till
ordförande.
Yleisradio (2016-02-16), NSD (2016-02-16 på webben) och Pohjolan Sanomat (2016-02-18),
NSD-print (2016-02-18) noterade samarbetsbidragtagare för Matkakoski bottenrensning. Den 26
februari skrev Haparandabladet om den andra bidragstagare Övertorneågymnasiet.
Insändare Hbl 2016-07-29 ”Hästarna skrattar åt Gränsälvskommissionens beslut”, och
kommissionens svar (publ. 2016-08-12). Insändaren gällde paravanfisket som skribenten trodde
att kommissionen har förbjudit.
Då Matkakoski-blyrensning började den 30 september var det en notis efter pressmeddelandet i
Pohjolan Sanomat, radio Norrbotten och Haparandabladet. Och senare, efter operationen, skrevs
om detta i alla medier (NSD, PS och HBL).
Under år 2016 intervjuades Virve Sallisalmi till Pohjolan Sanomat om Torneälvens betydelse och
historiska händelser (reporter Hannele Kenttä 2016-05-19). Sallisalmi intervjuades även den 1
december (YLE Kemi) gällande kommissionens beslut om avloppsvattenutredning inom Torne
vattendistrikt.

9. Tillämpning av överenskommelsen
Gemensamt förberedningsarbete inför den nästa planeringsperioden har under 2015 påbörjats
med finska och svenska nationella och regionala myndigheter tillsammans med
gränsälvskommissionen och riktilinjerna togs fram under 2016 för att komma till konkreta åtgärder
inom samordning.
Starttiden för fiske efter lax i den nordligaste delen av Bottenviken är olika i Sverige och Finland.
Fisket i kust-/havsområdet har inletts vid olika tider varje år under den nya kommissionens
verksamhetstid. I Sverige har man startat cirka en vecka tidigare än i Finland, dvs. veckan före
midsommar. Kommissionens anser att tiderna för kust-/havsfisket ska harmoniseras mellan
länderna och har årligen fört fram detta till nationella myndigheter.
Kommissionen har i sina yttranden fört fram gränsälvsöverenskommelsens betydelse och de
artiklar som förpliktar myndigheter bl.a. i tillståndsprocesser ta hänsyn till gränsöverskridande
påverkningar, informering och språk.

10. Till slut
Under 2016 var samarbete inom vattenvård och översvämningsrikshantering på kommissionens
agenda för att möjliggöra fortsatt bättre samordning av planer och program som berör det
internationella Torne vattendistrikt och som överenskommelser förutsätter av myndigheter i
respektive länder. Informering av intressenter och särskillt kommunerna tog fart mer nytt material
om gemensamt vattendistrikt och själva kommissionen mot slutet av året. En ny tre-årig
mandatperiod för kommissionens ledamöter börjades i oktober.
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Bild 10. Finsk-svensk rapport om Torne internationella vattendistrikt, vattenvård och
översvämningsriskhantering publicerades i 2016

Den 31 januari 2017, Haparanda

Johan Antti
ordförande

Timo Jokelainen
viceordförande

Virve Sallisalmi
sekreterare
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BILAGA Redogörelsen för verksamhetsåret 2016

Kommissionens verksamhet och målsättning för år 2016
Kommissionen arbetar utifrån överenskommelsens uppgifter och syfte i samarbete med
lokala, regionala, statliga och internationella aktörer.
Gränsälvskommissionens
uppgift
är
att
samordna
vattenvårdsplan
och
översvämningsriskhanteringsplan och främja samverkan mellan myndigheterna samt
antingen styrka eller avstyrka nämnda planer. Kommissionen deltar i arbete tillsammans
med ansvariga nationella och regionala myndigheter vilket strävar efter att skapa en
gemensam arbetsplan för nästa planeringscykel för vattenförvaltning och
översvämningsrikshantering. Detta arbete fastsälls i ett gemensamt möte i Haparanda i
juni 2016.
-

Action Plan/arbetsplanmöte i Stockholm i februari, videomöte i mars, möte i
Haparanda i april, möte i november i Luleå
Action plan/arbetsplan färdigställs för åtgärder i november 2016

Sammanfattning av Finlands och Sveriges nationella vattenvårdsplan, så kallad Torne
Roof Plan –handlingen publiceras. Informationsinsatser.
-

Handlingen översatt till fyra språk, publiceringen i september i samband med
kommun/intressentseminariet, länkarana till handlingen på kommissionens hemsida
och fysiska leveranser i slutet av 2016

Kommissionen ger sitt yttrande om förhandlingar mellan Finland och Sverige angående
fiskestadgan enligt överenskommelsens artikel 11 § 3.
-

Kommissionens yttrande i januari 2016

Kommissionen står för översättningskostnaderna från svenska till finska av SLU och LUKE
rapport om sik, lax och öring. Rapporten granskar årligen fiskebeståndet inom Torneälven.
-

Översättning blev klar och publicerades på hemsida i slutet av mars

Kommissionen informerar tillsammans med fiskemyndigheterna om fiskestadgan i Torne
älv före fiskesäsong.
-

Kommissionen informerade på hemsida och på twitter, informationsutbyte mellan
fiskemyndigheterna och med föreningen som sköter det gemensamma fiskekortet,
gemensamt planeringsmöte mellan svensk och finska fisketillsynsmän på
kommissionens kansli
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Kommissionen arrangerar kommunseminarium för områdets kommuner under hösten
2016.
-

Planering och informering mars-juni, seminariet hölls i september

Kommissionen arrangerar ett av sina möten i Tromsö i augusti. Kommissionen träffar
Arktiska Rådets sekretariat som internationell aktör, bekantar sig med universitetets
arktiska forskningsprogram, regionförvaltning, klimatpolitik, samt arktisk natur och miljö.
- Mötet i slutet av augusti 2016
Kommissionen genomför en utredning
miljötillstånd i Torneälvens vattendistrikt
-

om

avloppsvattenrening

samt

befintliga

Utredning beställdes i december, arbetet fortgår på vintern 2017

Kommissionen förbereder en arbetsplan för en jämförande uppföljning av tillståndspraxis
inom vattendistriktet.
-

Inte förverkligats. Se även på punkt 8 nedan.

Kommissionen informerar om möjlighet att söka medel från Outokumpufonden och
informerar om gränsälvskommissionens samarbetsbidrag.
-

Kommissionen informerade intressentgrupper / myndigheter om samarbets-bidraget
i november. Outokumpufondets finansmöjligheter diskuterades med SLUs och
LUKEs forskare.

Samarbete med Tornedalens museum främjas (t. ex. användning av flottningskartor)
-

Diskussion om digitalisering av kartaböcker preliminärt Sallisalmi/Heljala,
Tornedalens landskapsmuseum år 2015, förfrågningar om digitalisering av
kartaböcker från Kulturdepartmentets enhet i Kiruna i 2016. Behövs vidare
formulering av uppdraget och utredningar

Kommissionen fortsätter och utvecklar samarbete med olika instanser, särskilt med
myndigheter, kommuner och byarna.
-

Kontinuerlig verksamhet

Kommissionen utvecklar vidare sin informering, dess innehåll, mål samt metoder.
-

Kontinuerlig verksamhet

Kommissionens intern utveckling och nya medlemmar
Kommissionens diarium uppdateras. Ytterligare tydliggörs arbetsordningens punkter om
inköp och förfaringssätt vid attestering.
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-

Diarium uppdaterades tills oktober 2015. Arbetsordningen tas upp i början av 2017.

Utvärdering av kommissionens verksamhet som grundar sig på intern och extern respons.
Tillämpning av kommissionen strategi uppföljs.
-

Webropol-enkät intern utvärdering för kommissionen i februari, resultat
presenterades till MED och JSM i mars och till kommissionen i april-mötet
behov att uppdatera strategin, diskussion i november-möten, fortsätter 2017

En oberoende utvärdering av kommissionens arbete och parternas tillämpning av
gränsöverenskommelsen från 2010 anskaffas.

-

Inte förverkligats. Ärendet har behandlats i möten, fortsatt behandling i början av
2017.

I slutet av september ledamöternas, ersättares och finska ordinarie sakkunniges
mandatperiod på kommissionen tar slut. Statsrådet i Finland och regeringskansliet i
Sverige ska utse representanter till kommissionen före den 1 oktober 2016.
Nya ledamöter styrs och vägleds till nya arbetet och kommissionens arbetssätt.
-

Ledamöter och ersättare utnämnda enligt tidtabellen. Vägledning gatts vid behov.
Kommissionen blev nästan lika i komposition som den har varit

Intern information utvecklas: kansliet försöker dela ut handlingarna till ledamöterna via
webtjänst.
-

Informering och utdelning av handlingarna via e-post

Seminarier 2016
Tornedalens Vattenparlament –seminariet har ordnats årligen av gränsälvskommissionen
eller i samarbete med gränsälvskommissionen och samarbetspartners sedan 2011. År
2016 arrangeras ett kommunseminarium för vattendistriktets kommuner under hösten.
Kommissionen har bestämt att Vattenparlament-seminariet arrangeras i längden vartannat
år, nästa ska vara år 2017.
Kommissionen ska vara beredd att göra samarbete t.ex. i form av regionala seminarier
med fiskemyndigheterna. Seminarier kan t.ex. ha anknytning till Sveriges lax- och
öringsstrategi i Torneälven (utformad av Havs- och Vattenmyndigheten) samt till motion i
strategin att göra ett finskt-svenskt lax- och öringsstrategi för gränsälven.
-

Gemensamt möte med finska och svenska fisketillsynsmän och sekreteriatet i
början av juni
kommun/intressentseminrium i Olos (Muonio) 28-29/9 2016. Nästan 80 deltagare
Möte och informationskväll om fisket i Torne älv, tillsammans med HaV, SLU, SVA
och länsstyrelsen i Norrbotten den 1 december 2016
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Fiske och fiskestadgan
Vid fiskestadgan är kommissionen en remissorgan (gränsälvsöverenskommelsen 11 §).
Kommissionen strävar efter skydd och hållbart nyttjandet av fiskebeståndet samt båda
parters skäligt nyttjande av gränsvatten. Kommissionen vill framföra vikten att öka
fångstrapportering, övervakningen och informeringen om fiske samt jämlik behandling av
fiskare i båda länder. Informeringen ska ske i språk som talas i området (finska, svenska,
samt minoritetsspråk meänkieli och nordsamiska). Även internationella turismens behov
ska tas hänsyn i informeringen.
-

Yttrande om fiskestadgan gavs i januari
Informering på hemsida och twitter
Informationsutbyte mellan fiskemyndigheterna och förening som sköter det
gemensamma fiskekortet

Fiskeärenden följs noggrant för att kommissionen i sin del kan framföra informationsbyte
mellan länderna samt jämlik behandling av invånare i båda länderna. Kommissionen kan
arrangera gemensamma möten om fisket. Kommissionen följer jord- och
skogsbruksministeriets samt Havs och vattenmyndighetens ställningstaganden och
åtgärder i fiskefrågorna. Kommissionen kan även arrangera gemensamma möten om
fiskefrågor.
-

Kontinuerligt verksamhet

1.3.1. Salmon Committee of the Bothnian Bay
Kommissionen är med i den lokala finsk-svenska laxgruppen, Salmon Committee of the
Bothnian Bay (SALCOM) som leds under 2016 av Länsstyrelsen i Norrbotten. Kommitténs
arbete pågår fyra år (2013-2017). Kommissionens ordinarie sakkunniga och sekreteraren
deltar i SALCOM-möten.
-

Sallisalmi och Kinnunen deltog årets SALCOM-möte i Gunnarsby, Boden.

Stöd och bidrag
Kommissionen kan stöda med deltagande samt finansiellt lokala, regionala och
internationella evenemang och projekt. I februari kommissionen fattar beslut om vem eller
vilka får motta Samarbetsbidrag/Yhteistyöavustus med värde på 5 000 euro/ 50 000
kronor, som lanserades vid Vattenparlamentet 2015 i november.
-

Samarbetsbidrag beviljades till två projekt

Kommunikation och information
Kommissionen tillämpar sin informationsplan som blev godkänt i december 2015.
Informationsplanen uppdateras vid behov.
Även nationella medier hör till kommissionens målgrupp inom informering.
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-

Kontinuerlig verksamhet

Översättning av gränsälvsöverenskommelsen till meänkieli påbörjas.
-

Inte än förverkligats. Ärendet och beräknad kostnadsnivå tas upp med
förhandlingarna med MMM och MED i 2017

Nya broschyrer om Torneälven och kommissionen beställs.
-

Arbetet för broschyren beställdes på våren 2016, broschyren blev färdigt från
trycket
i början av december i fem olika språk. Den delades ut till
intressentgrupper, vattendistriktets skolor och kommuner tillsammans med
Torneälvens vattenvårdsrapport som publicerades i september

I sociala medier tweetas om vatten-, fiske-, miljö- och naturresursfrågor, samt teman som
berör Tornedalen och de nordliga områdena.
-

Kontinuerlig verksamhet

Struktur och innehåll på kommissionens webbsida utvecklas och uppdateras aktivt.
Kommissionen webbsida finns på svenska, finska och delvis på engelska. Sidor på
nordsamiska och meänkieli fattas.
-

Konstinuerlig verksamhet

Samarbete
Kommissionens uppdrag innehåller utveckling och främjande av samarbete, vilket
förutsätter att kommissionens verksamhet är utåtriktad.
Utöver separat informationsspridning samlar kommissionen ihop myndigheter,
organisationer, verksamhetsutövare och människor från båda länder till möten och
samråd, och när det är behövligt, grundar olika arbetsgrupper, arrangerar seminarier osv.
tillsammans med andra parter. Kommissionen bidrar till att språkgränsen utgör inget
hinder i samarbete, möten och verksamhet.
Kommissionen följer internationell utveckling och arbete kring vatten-, miljö-, fiske- och
gränsvattenfrågorna samt tar hänsyn till diverse kulturella och folkrättsliga frågor.
Deltagande i internationella konferenser och möten sker enligt behov och resursmässiga
möjligheter.
– Kontinuerlig verksamhet

Yttranden, överklagande
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Kommissionen ger sina yttranden enligt begäran och enligt sin mandat. Kommissionen
kan vid behov använda sin rätt att överklaga beslut i tillståndsärenden och andra beslut
som kan påverka vattenstatus eller nyttjande av avrinningsdistriktet enligt 11§.
-

Kommissionen gav ut 8 yttranden år 2016

Tornedalens Vattenparlament (vattenråd VRO1)
I Sverige Tornedalens Vattenparlament är ett av Sveriges vattenråd, vattenförvaltningens
regionala samverkansorgan (i Torneälvens avrinningsområde som är en del av
Bottenvikens vattendistrikt enligt nationell organisering av vattenvårdsarbete i Sverige).
Kommissionens kansli tar hand om praktiska arrangemang gällande vattenrådets möten,
men kommissionen är inte direkt ett regionalt vattenråd.
Kommissionen skickar förfrågan till kommunerna på avrinningsdistriktet på svensk sida om
politiker som är engagerade i vatten- och miljöfrågor (vattenpolitiker). Kommissionen
förbereder överföring av uppgifter av VRO1 till en lokal svensk aktör.
-

Ingen verksamhet år 2016, uppdragets flytt till någon annan instans är på plats.
Nästa Vattenparlament arrangeras under 2017

Administrativ utveckling, personal, utbildning
10.1 Diarieföring
Kansliet använder Agrando ACTA diariehanteringsprogram. Diarieföring ska vara á jour i
slutet av 2016.
-

Inte uppdaterad än. I slutet av 2016 är läget det att de sista inmatade handlingar är
från mitten av oktober 2015 men arbetet fortgår.

Utbildning
Utbildningsbehov hos kansliets personal identifieras och kunskapsnivån utvecklas.
Personalen deltar i utbildningen om bl.a. aktuella teman inom miljölagstiftning, miljö- och
naturresursförvaltning och regional utveckling. Vid möjligheter deltas även utbildning i
administration, ledarskap och kommunikation.
-

Kommissionens sekreterare deltog i oktober tvådagars kurs i Luleå, Att leda andra
utan att vara chef
Biträdande sekreterare deltog Barents Press konferens i april med tema social
media, Haparanda

Friskvård, rekreation
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Service inom kanslipersonalens friskvård används enligt nuvarande serviceavtalet. Två
arbetsdagar inom året reserveras för personalens rekreation.
-

Hälsovårdstjänster i bruk
Kansliets rekreationsdag den 16 juni

Projekt
Kommissionen kan främja olika projekt i överenskommelsens tillämpningsområde inom
ramen för sina resurser. Det kan betyda till exempel stöd för planering av projekt,
deltagande av styrgruppsarbete, utnyttjanden av personalresurser eller andra resurser.
Man kan bidra till projekt i Torneälvens nedre delar samt havsområdet genom att nyttja de
möjligheter den s.k. Outokumpufonden ger.
Kommissionen är med i styrelsen för Kesäsiika-Sommarsik Interreg-projekt i nedre
Tornedalen. Kommissionen uppföljer och styr detta gränsöverskridande samarbetsprojekt
inom kultur- , fiske- och turism.
-

Styrgruppsverksamhet
sekreterare)

i

Tornedalens

Sommarsik-projekt

(kommissionens

Följning av gränsälvsöverenskommelsen tillämpning och praxis i
tillståndsärenden
Enligt sitt mandat ska kommissionen följa upp praxis tillståndprövningen inom vatten- och
miljölagstiftning mellan parterna. Kommissionen följer även tillämpningen av
gränsälvsöverenskommelsen, inkl. fiskestadgan. Detta sker genom att aktivt följa
tillämpningspraxis hos nationella myndigheterna samt med informering om
överenskommelsens krav.
Vid behov kan kommissionen föreslå ändringar i
överenskommelsen för handläggning i respektive departementen. Kommissionen
förbereder utvärdering kring nationella tillståndspraxis under 2016.
-

-

-

Överenskommelsens tillämpning hos myndigheterna uppföljs enligt resurserna och
med anknytning till projekt och processer med gränsöverskridande karaktär,
tyngden på betydande frågor och påverkningar
Någon kontinuerlig uppföljning eller rapport produceras inte (att följa tillståndspraxis
var inte meningen att vara kommissionens väsentliga uppgifter vid definieringsfas
av kommissionens verksamhet)
Kommissionen ser till att överenskommelsen iakktas genom sina yttranden,
ställningstanganden och kommunikation

Finsk-svenska gränsälvskommissionen godkände verksamhetsplan för 2016, i vilken
denna redogörelse är en bilaga, på sitt möte den 31 januari 2017 i Haparanda.
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