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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.

Torneälven i höstens färger.
Kommissionens geografiska område består av Torne-Muonio älvarnas vattendistrikt i Finland och i Sverige samt en
liten del av Bottenvikens nordligaste havsområde.
Kommissionen har sex ledamöter, tre från Sverige och tre
från Finland. Varje ledamot har 1-2 ersättare. Kommissionens ordförandeskap växlar mellan avtalsparterna kalenderårsvis. Kommissionens finska medlemmar tillsätts av
Statsrådet och de svenska medlemmarna av Regeringskansliet. Kommissionen, Jord- och skogsbruksministeriet
samt Miljö- och energidepartementet kommer preliminärt överens om utnämningsförslag av eventuella ordinarie sakkunniga. Utnämningsbeslutet tas av någondera
avtalspart enligt Jord- och Skogsbruksministeriets eller
Miljödepartementets framställan.
Gränsälvskommissionens verksamhet finansieras av Jordoch skogsbruksministeriet i Finland och Miljö- och
energidepartementet i Sverige. Sekretariatet befinner sig
i Haparanda.

Kommissionens uppgift enligt gränsälvsöverenskommelsen är att:
- utveckla samarbetet mellan parterna i avrinningsdistriktet;
- främja samverkan mellan parternas myndigheter med
avsikt att samordna de program, planer och åtgärder vars
syfte är att uppnå kvalitetsmålen för vattenmiljön och att
följa vattenstatusen;
- främja samordningen av parternas myndigheters och
kommuners arbete med planer för att förebygga översvämnings- och miljöolyckor i gränsälvarna;
- främja samordningen av parternas myndigheters och
kommuners arbete med naturskyddsplaner för gränsälvarna;
- ansvara för att gemensam information ges och att gemensamma informationsmöten hålls om de program och
planer som anges i denna artikel; samt - antingen tillstyrka
eller avstyrka förslag till program och planer för avrinningsdistriktet; samt
- följa upp tillämpningen av överenskommelsen och praxis
i tillståndsärenden samt uppmärksamma parterna på behov av ändringar i överenskommelsen.
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2018
Ordföranden, ledamöter och ordinarie sakkunniga
Kommissionens ordförandeskap växlar årsvis mellan Sverige och Finland. Kommissionens ordförande under 2018
var Timo Jokelainen, som är chef på miljö-, och naturresursansvarsområdet på Lapplands närings-, trafik- och
miljöcentral (NTM-central) i Rovaniemi. Vice ordförande
var länsrådet Johan Antti från Länsstyrelsen i Norrbottens län. Jokelainens ersättare är överinspektör Pekka
Räinä på Lapplands NTM-central. Johan Anttis ersättare
är vattenvårdsdirektör Lisa Lundstedt på länsstyrelsen i
Norrbottens län.
Kommissionens ledamöter år 2018 var Bengt Niska från
Pajala och hans ersättare Birgitta Isaksson från Kiruna.

Den andra ordinarie ledamoten var Pia Hulkoff från Korpikylä, Haparanda, och hennes ersättare Gunnar Björk
från Övertorneå.
Finska ledamöter i kommissionen var Matti Myllykangas
(ordinarie ledamot) och hans ersättare var Sari Keskitalo
från Enontekis (avled den 11 april 2018) och Eugen Parviainen från Ylitornio. Paula Aikio-Tallgren från Torneå var
ordinarie ledamot och hennes ersättare var Kalervo Aska
från Pello och Marika Kylmämaa från Kolari.
Professor Kari Kinnunen var ordinarie sakkunnig i Finland.
Andreas Broman var svenska sidans ordinarie sakkunnig.
Broman kommer från vatten- och fiske-enheten på Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Kommissionens sammanträden
År 2018 hade kommissionen sju egna sammanträden och ett internt planeringsmöte. Mötesplatserna var förutom kansliet i Haparanda, Armasjärvi byahuset, Luppioberget i Övertorneå och Svanvik i Norge, där kommissionen bekantade sig med Pasvik vattendrag och dess kraftverk. I slutet av året anordnades ett planeringsmöte i Kukkolaforsen.
Mötesdatum var 2/2, 28/2, 20/4, 13/6, 11-12/9 i Svanvik, 30/10 och 4/12. Strategimöte och nästa års verksamhetsplaneringsmöte var den 18 december i
Kukkolaforsen.
Årets första möte 2018-02-02

Årets andra möte 2018-02-28

Årsredovisningen och bokslut hade alla ledamöter fått
läsa via e-post och de hade godkänt den med kvittens.
Kommissionens ledamöter hade inga noteringar och
därmed blev bokslutet för år 2017 godkänt.

Förslag till kommissionens anslag godkänns och är på
samma nivå år 2019 som den har varit år 2016-2018.

Årsberättelsen 2017. Till
skillnad mot tidigare års
årsberättelser hade i denna även refererats yttrandenas väsentliga innehåll.
Kommissionens ledamöter
hade inget att anmärka på
verksamhetsberättelsen.
Verksamhetsberättelsen
för år 2017 blev godkänt.
Verksamhetsberättelsen
var skriven på finska och
på svenska som tidigare. Verksamhetsberättelserna publiceras på kommissionens hemsidor och de går att printa
ut där.
Rapport Torneälvens vandringsfiskar (SLU och Luke)
översätts. Gränsälvskommissionen står för översättningskostanderna till finska på samma sätt som tidigare
år.
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Kommissionen höll sitt
fjärde möte i Övertorneå
Luppioberget.
Samarbetsbidraget
för
2018. Kommissionen fick
in nio ansökningar. Konstaterades att innehållet i
två projekt var intressant
men kommissionen beslöt att anlita en extern
utvärderare av det andra
projektet för att få stöd
till beslutet. Konstaterades att i några av kommissionens
kommande möten behandlas samarbetsbidragets mål
och process innan nästa ansökningsrunda är aktuell.
Kommissionen väljer bidragstagaren/bidragstagarna senare via e-postmöte.
Kommissionen behandlade ansökan av Naturresursinsitutet (LUKE) / Atso Romakkaniemi. Ansökan heter: ”Application for the planned telemetry project studying sal-

mon and sea trout migrations in the Tornionjoki/Torne
älv.” (Översättning: Laxens och öringens vandring spånas
med hjälp av telemetri, forskning inom Torneälv).
Det blev diskussion om att projektet producerar nyttig
information om vandringsfiskar och kommissionen beslöt att den beviljar högst 40 000 euro till projektet via
Outokumpufondet förutsatt att projektet blir verklighet.

lan fiskare med traditionella fiskemetoder. Suonvieri
berättade även att Torneälven i sin helhet ska ansöka
om att bli intagen till Unesco världsarvslista år 2018.
Ledamöterna hade fått den nyutkomna ”Tornedalens
översvämningsguide” via e-post.
Årets fjärde möte 2018-06-13 Övertorneå Luppioberget

Årets tredje möte 2018-04-20 i Armasjärvi
Mötet hölls i Armasjärvi byahus. Kommissionen fick
höra om olika vattenfrågor i området Puostijärvi-Puostijoki-Armasjärvi-Torne älv: vattenkraft, vandringshinder och översvämningar. Ingemar Perä från miljöavdelningen på Länsstyrelsen i Norrbotten höll ett
föredrag om Länsstyrelsens åtgärdsprogram, gällande
vattenkraft och dammar, för att nå utpekade miljökvalitetsmål.
Den lokala Puostijoki-Puostijärvi föreningens ordförande Bengt Aili berättade om områdets vattenstatus,
om de utmaningar som finns samt allmänt om områdets historia. Komissionen besökte också Ekfors kraftverk som förevisades av Henrik Luttu från Övertorneå
Energi.
Pia Suonvieri från projektet Tornedalens Sommarsik
berättade om Vandringsfiskars Dag den 21 april i Haparanda och om den tredje festivalen om fisketraditioner som ska hållas vid Torne älv i september. Det är
fråga om ett internationellt möte och konferens mel-

Naturresursinstitutets (LUKE) forskare Ville Vähä presenterade deras fiskeforskningsarbeten i Torneälvens
vattendistrikt. Pågående forskningsprojekt var vandringslaxars och havsöringens vandring genom ekolod,
smoltfiske, sikyngelfiske i samband med Tornedalens
Sommarsik-projekt, vildlaxens och havsöringens telemetriforskning samt havsöringens DNA- och fjällanalys. I diskussionen kom fram att Kattilakoski ekolod-systemets byte är aktuell. Fångstinformation i älvområdet
är bristfällig och det hade varit värdefullt att ha elektronisk fiskekortförsäljning i bruk i Torneälven.
EU dataskyddsförordning (GDPR) i gränsälvskommissionen. Biträdande sekreterare Ahlstrand gick igenom
Gränsälvskommissionens dataskyddsprinciper gällande behandling av personuppgifterna.
Nordiska ministerrådets möte i Haparanda den 26-27
juni 2018. Sallisalmi presenterade mötesprogrammet.
Kommissionens sekretariat deltog i utställningen tillsammans med gränsområdets andra aktörer på Haparanda stadshotell. Sekreteraren deltog i Matkakoski

Strategi- och planeringsmöte den 18 december 2018 i Kukkolaforsen.
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besök där fiskefrågor var på agendan och hon deltog i som är en historisk fiskeplats i Äkäslompolo.
kvällsprogrammet där Haparanda skärgård och laxfiske
presenterades för gästerna.
UNECE MOP8-möte i Vitryssland. Kari Kinnunen berättade om det senaste UNECE-mötet i Vit-Ryssland. Alla
Tornedalens översvämningsguide har publicerats på fin- stater hade haft 2-3 minuters presentationer. Kinnunen
ska och på svenska på kommissionens hemsidor. På fin- blev återvald till implementeringskommittén på 6 år.
ska finns även en tryckt version, framtagen av Lapplands Nya representanter i kommittéen är Portugal och LettNTM-central. Den svenska versionen produceras av Läns- land. Vid mötet tog Finland upp frågan om felet kring
styrelsen i Norrbotten. Översvämningsguiden togs fram gränsälvssamarbete inom Torne vattendistrikt i UNECEs
av båda länders medier under vårflödet.
rapportering. Det påstods i UNECEs rapport att någon
gränsvattenöverenskommelse finns inte i Torne vattendistrikt. I de allra nordligaste delarna i vattendistriktet
Årets femte möte i Norge, Svanvik 11-12/9 2018
där avrinning sker mot Norge finns ett litet område som
ingår inte i gränsälvsöverenskommelsen och slutsatsen
Kommissionen var inte beslutsför då en ledamot och er- blev därför felaktig.
sättare saknades. I samband med mötesresan bekantade
sig kommissionen med Pasvik Krafts kraftverk och fick Årets sjunde möte 2018-12-04
höra en presentation om vattensamverkan mellan Norge, Finland och Ryssland. Enare träsk i Finland är källan till Samarbetsbidraget fick ett nytt namn: Gränsälvsbidraget
gränsälven Pasvik.
och kommissionen beslöt utlysa det. Kommissionen förutsätter inte längre att gränsöverskridande samarbete
Fiskesäsong sommaren 2018 vid Torneälven och havs- ska ingå i vattenvårdsprojekt.
området. Enligt ekoloden vandrade ca 44000-45000 laxar
upp i Torneälven. I älven eller i havsområdet rapportera- Rapport om avloppsvattenhantering i Tornedalen är
des inga fiskebrott. Övervakningen minskade i Sverige uppdaterad med kommenterarer från kommuner (Kiruefter att kvoten hade fiskats. Sjuka laxar var få. Kommersi- na), NTM-centralen i Lappland och Länsstyrelsen i Norrella fiskets laxfångster i Finland förblev små men Sveriges botten. Rapporten kommer ut i pdf-format på finska och
nationella kvot överskreds med uppemot 4000 laxar. Om på svenska. Rapporten publiceras på kommissionens
det gemensamma fiskekortet kommer sammanfattning- hemsida och kommissionen utfärdar ett pressmeddeen senare. Det saknas en fungerande fångstrapportering lande vid publiceringen. Tornedalens kommuner, tilli älvfisket. I diskussionen ville man understryka övervak- synsmyndigheter och andra referensgrupper informeras
ningens betydelse och fångstrapporteringen, som skall under januari 2019. Kommissionen gjorde förberedning
bli verklighet.
till års 2019 verksamhetsplan och strategiuppdatering.
”Torne-Muonioälvars recipientkontroll år 2017”, en större
rapport blev färdig 08/2018. Den och Torne-Kalix vattenförbunds rapport skickas till kommissionens sakkunnige
Kari Kinnunen.

Kari Kinnunen och Kalervo Aska presenterade det väsentligaste om laxfiskemötet mellan Tornedalens kommuner och Jord- och skogsbruksministeriet. Kommissionen beslöt att Kinnunen fortsätter utredningen om
fångstrapporteringssystemet och recipientkontrollproDiskussion om yttrandebegäran som kom från Jord- och grammet som båda skall gälla över gränsen.
skogsbruksministeriet. Där begärs kommissionens åsikt
om laxkvoten i Östersjön år 2019. Gränsälvskommissionen framför försiktighetsprincipen. EU-kommissio- Verksamhetsplanering och strategiworkshop den 18
nens förslag 104 000 laxar är oacceptabel, den är för hög, december 2018
anser kommissionen.
Sekreteraren hade gjort ett utkast till verksamhetsplan
för 2019 och presenterade det. Diskussion om innehållÅrets sjätte möte 2018-10-30
et med mindre förändringar. Ordföranden presenterade
strategiuppdateringen som han gjort, några preciseringErfarenheter av gränsälvskommissionens, JSM:s, MEDs, ar gjordes. Konsulten som hade lämnat en offert på en
Miljöministeriets och MSB:s gemensamma möte i Kola- extern utvärdering berättade via telefon om arbetets
ri 26-27/9 2018. På mötesagendan var bl.a. aktuella frå- innehåll och hur utvärderingen kommer att utföras.
gor i vattenförvaltning, nuläge på åtgärder i översvämningsriskhantering och presentationerna av gruvprojekt
Hannukainen och Kaunis Iron. I Kolari gav även Atso Romakkaniemi sin presentation om forskningsarbete om
vandringsfiskar, i synnerhet havsöringen. Gränsälvskommissionen medfinansierar forskningen. Gästerna fick se
elfisketeknik och gjorde ett besök till Kuerlinkat fors
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Närvaro på kommissionens möten / Läsnäolo komission kokouksissa 2018
Både ordinarie och suppleanter var inbjudna till möten i april, juni, september och december. /
Sekä varsinaiset että varajäsenet kutsuttiin huhti-,kesä-,syys- ja joulukuun kokouksiin.
Ordinarie/ varsinaiset jäsenet
Timo Jokelainen
Johan Antti
Bengt Niska
Pia Hulkoff
Paula Aikio-Tallgren
Matti Myllykangas
Ersättare/ varajäsenet:
Lisa Lundstedt
Kalervo Aska
Eugen Parviainen
Pekka Räinä
Gunnar Björk
Marika Kylmämaa
Birgitta Isaksson
Sakkunniga/asiantuntijat
Kari Kinnunen
Andreas Broman
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*Via telefon Puhelimitse mukana
**18.12. Planeringdag Suunnittelupäivä
Sakkunniga och ersättare har ingen plikt att delta på möten om inte annat har bestämts innan.
Asiantuntijoilla tai varajäsenillä ei ole velvollisuutta osallistua kokouksiin, ellei toisin sovittu.
Den 13/6 , 11/9, 4/12 och 18/12 var avsedda för alla.

Kommissionens och ministeriernas gemensamt möte i Äkäslompolo den 26-27 september.

Årsmöte mellan ministerierna och kommissionen
Finsk-svenska gränsälvskommissionens, Miljö- och energidepartementets och Jord- och skogsbruksdepartementets
årsmöte 2018 hölls i Helsingfors den 18 april 2018. Ett annat samarbetsmöte arrangerades i Ylläs Äkäslompolo-by
den 26-27/9 2018. Initiativet till mötet kom från Jord- och

skogsbruksministeriet. Där, vid sidan av möten gästerna
och värdar emellan, bekantade sig mötesdeltagarna med
områdets natur och elfiske på havsöring för forskningsändamål. Kaunis Iron och Hannukainen gruva presenterade
sina projekt.
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Samverkan med intressenter
År 2018 skapade kommissionen nya kontakter och var i
kontakt med områdets aktörer och myndigheter. På UNECEs konferens om internationella vattenkonventioner blev
Sveriges och Finlands överenskommelse känd tack vare
sekreteraren som deltog på konferensen. För att främja
tornedalska projektaktörers och traditionsfiskares informationsutbyte internationellt kunde man nyttja LIPPO
2018-evenemanget.
Nationella fiskemyndigheters och kommissionens representanter träffade fiskare före fiskesäsongen. Finska och
svenska myndigheter som har ansvar för att förebygga
översvämningsskador träffade varandra flera gånger under höga flöden i maj. Nedan en kort lista med de mest
betydelsefulla kontakterna med intressenter, evenemang
och om beslut vilka är gjorda av kommissionens intressentgrupper under 2018:

Planeringssamarbete med Länsstyrelsen i Norrbotten innan Nordiska ministerrådsmöte i Haparanda Interreg –projektaktörer den 12-13 mars 2018.
Kommissionen har varit aktiv medlem i styrningsgruppen
för Tornionlaakson kesäsiika – Tornedalens Sommarsik Interreg-projekt under 2016-2018. Kommissionens sekreterare har deltagit i styrgruppsmöten, lyft fram traditionsfisket
och bevarandet av dess kunskaper inom Torneälven och
gett planeringshjälp för att bygga den tredje traditionsfiskefestivalen LIPPO2018 i Torneälven den 7-8 september.

På Lippo2018 gästers välkomstfest i Torneå stadshuset hälsade kommissionens sekreterare deltagarna från 20 olika
nationer välkomna till Tornedalen. På konferensen var sekreterarens presentation före internationella delegaternas
presentationer. I evenemanget skapades nya och förnyaKommissionens sekreterare deltog i FN:s UNECE vatte- des internationella kontakter mellan kommissionen och
navtalskonferens ”Global workshop – Moving forward fiskargrupper. Kommissionens deltagare var sekretariatet
transboundary water cooperation: Building on its benefits”. och Aska (i konferens den 7 september).
Konferensen anordnades i Geneve den 6 - 7 februari 2018.
Konferensprogram och presentationer: https://www.une- Mer information om Kesäsiika-Sommarsik-projektet och
om tradionellt fiske som kulturarv i Finland och i Sverige:
ce.org/index.php?id=46345
http://www.interregnord.com/fi/kuukauden-hanke-3/
Fiskemyndigheten från länsstyrelsen i Norrbotten, Havs- https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Tornionjoen_
och vattenmyndighetens fiskemyndigheter och kommis- perinteinen_koskikalastuskulttuuri &
sionen träffade varandra före Finlands och Sveriges fiske- http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/levande-traditioner---immateriella-kulturarv-/forteckningen/forförhandlingar den 5 mars i Korpikylä, norr om Haparanda.
slag-2018/2018-10-15-havfisketraditionen-i-tornedalen.
Kommissionen och Jord- och skogsbruksministeriets fiske- html
myndigheter arrangerade i samarbete ett intressentgruppmöte i Kolari Äkäslompolo den 6 mars 2018. På agendan Planering av Naturum till Kukkolaforsen, inbjudan till prevar Torneälvens fiskestadga och aktuella ärenden. Cirka 30 sentation hade skickats till intressenter i Haparanda-Tordeltagare. Sekreterare och ledamot Myllykangas deltog i neå-området. Kommissionens sekreterare deltog den 19
september.
det.
Kommissionen bjöd in till gränsöverskridande översvämningsmöten på kansliet i Haparanda den 13 mars (NTM-centralen, länsstyrelsen) och större operativa finsk-svenska
myndighetsmöten den 14, 15 och 17 maj. I samband med
möten var informationsinsatser aktiva och de gjordes i
samarbete med kommissionen och myndigheterna.
Kommissionens sekreterare deltog i världsarvsseminariet i
Enontekis Hetta tillsammans med Kesäsiika-Sommarsik Interreg –projektaktörer den 12-13 mars 2018.
Kommissionens biträdande sekreterare deltog i Torne-Kalix
älvars vattenförbundets årsmöte i Pajala den 24 april 2018.
Kommissionens sekreterare bjöd in Torneälvens finska fisketillsynsmän till ett inledningsmöte i kansliet. På plats var
Pyykönen, Ikonen och Niemelä. Samarbetet med fisketillsynsmän var aktivt under säsongen och även efteråt.
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Dialogmöte inom Bottenvikens vattenråd var avsedd för
Tornedalens kommuner och ägde rum i Haparanda kommunhus den 20 september 2018. Sekretariatet deltog i mötet där områdets vattenvårdsåtgärder var på agendan.
Kommissionens sekreterare deltog i myndighetsmötet
om delgeneral- och detaljplaner för Hannukainen gruva i
Kolari med miljöskyddsmyndigheten från Länsstyrelsen i
Norrbotten den 10 oktober 2018. I samband med det var
ett möte med Lapplands NTM-centralens naturskyddsmyndigheter.
Kommissionens sekreterare och ledamot Niska deltog i syn
arrangerad av Umeå Tingsrätt/Mark och miljödomstolen
inom Kaunis Iron AB gruvaområde i Pajala den 23 oktober
2018.

Andra möten och evenemang 2018
2018-01-31
Konferens: Offentlig - privat samverkan för en hållbar svensk fisketurism, Stockholm, arrangör Jordbruksverket, Landsbygdsnätverk 2020 och Sveriges
fisketurismföretagare, Sallisalmi deltog.

6.-7.2.2018
UNECE, Global workshop. Moving forward transboundary water cooperation: Building on its benefits. Geneve. Sallisalmi

2018-03-05
2018-02-02
Havs och vattenmyndigheten i Korpikylä (svenska
Årsplanering för kommissionen, Haparanda. Jokela- sidan), fiskestadgan. Sallisalmi och Hulkoff
inen, Antti, Sallisalmi och Ahlstrand
2018-03-06
2018-02-13
Öppet möte om Torneälvens fiskestadga i Ylläs.
Tornedalens Sommarsik-projekt, planering av hös- Jord- och skogsbruksministeriet arrangerade i samtens evenemang, Sallisalmi
arbete med gränsälvskommissionen i Äkäshotelli.
Kommissionens representanter var Sallisalmi och
2018-02-14
Myllykangas.
Tornedalens Sommarsik-projekt, Jokikokko och Vaaraniemi i kansliet och Tero Mustonen via skype, Hap- 2018-03-13
aranda, Sallisalmi
Att förebygga översvämningsrisker, Haparanda.
Länsstyrelsen i Norrbotten, Lapplands NTM-central,
Haparanda och Torneå stad, MSB, Sallisalmi och Ahlstrand deltog.
Svenska och finska myyndigheter möttes i Gränsälvskommissionens kansli under vårfloden den 15 maj 2018.
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Kommissionens sammanträde och besök vid Pasvik i Norge. I bild Skogfoss kraftverk som är på gränsen av Norge och Ryssland.

2018-03-19
Tornedalens Sommarsik & Lippo2018 planerings- 2018-05-14
Översvämningsmöte i samarbete med finska och
möte, Sallisalmi
svenska myndigheter, kansliet.
2018-03-20
Dataskyddsförordning, Maria Lejon, Länsstyrelsen i 2018-05-15
Översvämningsmöte i samarbete med finska och
Norrbotten, Sallisalmi och Ahlstrand deltog.
svenska myndigheter, kansliet
2018-04-12
Världsarvsseminariet, Struves meridianbåge i turis- 2018-05-17
men, Lantmäteriet i Finland arrangör. Hetta, Enonte- Översvämningsmöte i samarbete med finska och
svenska myndigheter, kansliet
kis. Sallisalmi deltog.
2018-04-18
Årsmöte i Helsingfors, ministerierna JSM och MED
samt gränsälvskommissionen. Jokelainen, Sallisalmi,
Kinnunen, Broman och Lundstedt deltog.

2018-05-22
Planeringsmöte angående mötesresa till Pasvik-området i Norge, Bente Christiansen och Tiia Kalske, Fylkesmannen i Finnmark, kansliet.

2018-04-24
Torne-Kalix älvars vattenvårdsförbund, årsmöte i Pajala, Ahlstrand deltog

2018-06-14
Tornedalens Sommarsik, styrgruppsmöte, Sallisalmi.

2018-09-07,
08 LIPPO-konferens och festival. Tornedalens Som2018-05-05
Gränsälvsmöte i Juoksenki. Naturskyddsföreningar marsik-projekt arrangör, deltagarna Aska, Sallisalmi
i Lappland (Finland) och Norrbotten som arrangör, och Ahlstrand.
öppet möte. Plats Ratasjärvi, Ylitornio. Sallisalmi berättade om gränsälvskommissionen.
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23.10. 2018
Kaunis Iron –gruva, besiktning av Mark- och miljödomstolen i Pajala. Sallisalmi, Bengt Niska berättade
att i Kaunisvaara var ca 40 personer på plats. 12-13
olika punkter besöktes som gällde gruvans miljöä2018-09-20
Haparanda, Dialogmöten i Norrbottens kommuner, renden.
vatten och vattenvård, workshops. Vattenmyndigheten Bottenviken/Länsstyrelsen Sallisalmi och Ahl- 2018-11-06
strand.
Tornedalens Sommarsik-projektresultat presenteras, ett informationsmöte i Korpikylä byastuga, Hulkoff, Björk och Ahlstrand. Andreas Broman var en av
2018-09-26,27
Gränsälvskommissionens, jord- och skogsbruks- föreläsarna.
ministeriets, miljö-och energidepartementets och
MSB:s sammanträde i Kolari. Jokelainen, Antti, Kin- 2018-11-14
Tornedalens Sommarsik och Lippo2018, Vuentofornunen, Sallisalmi, Ahlstrand.
sens strandnotfiskets arrangörer, projektgruppens
möte, Torneå, Sallisalmi deltog.
2018-10-03
Utbildning ”Miljökvalitetsnormer för vatten, ekologisk status i prövning och tillsyn”, Stockholm, Ahl- 2018-11-20
Tornionlaakson Kesäsiika-Tornedalens Sommarsik,
strand.
styrgrupp. Sallisalmi.
2018-10-10
Hannukainen gruvområde, myndighetsmöten 2018-11-26
om förslag till delgeneral- och detaljplanerna för Nordkalotten en del av Nordens framtid, b.la. klimatgruvverksamhet i Hannukainen och Rautuvaara. förändring, företagande, arrangör Pohjola-Norden,
Torneå, Sallisalmi.
NTM-centralen i Lappland, Rovaniemi. Sallisalmi
2018-09-19
Älvens hus museum, projektpresentation. Pia Suonvieri, konsult. Kukkolaforsen, Sallisalmi.

Strandnotafiske vid Vuentoforsen den 8 september var en del Lippo2018 fisketraditonsfestival.
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Yttranden år 2018
Finsk-svenska gränsälvskommissionen antog nio yttranden under 2018:
Yttrande om miljötillstånd för HaparandaTorneå reningsverk 2018-01-19
Yttrande om förhandlingarna mellan Finland och Sverige angående Torneälvens fiskestadga 2018-02-26
Yttrande om kvotsystem för kommersiellt fiske i Finland 2018-04-26
Yttrande om Rautuvaara och Hannukainen gruvindustrimområdens delgeneralplan 2018-05-25
Yttrande om vattenvård inom Torneälvs vattendistrikt 2018-07-05
Yttrande om års 2019 fiskekvot i Östersjön 2018-09-12
Yttrande om planerade fiskelagsförändringar i Finland 2018-11-01
Yttrande om förordningsförslag för det kommersiella fisket i Finland 2018-11-30
Yttrande om delvis återkallelse av tillstånd för gruvverksamhet i Pajala 2018-12-12
Kort om yttranden:
Kommissionen tog en titt på bransch- och tillståndsförhållanden i grannländerna i sitt yttrande
till Länsstyrelsen i Norrbotten om ändring av krav
i miljötillstånd för Bottenvikens Reningsverk AB i
Haparanda. Kommissionen tog upp frågan om tillskottsvatten till reningsverket och behovet av att
minska mängden tillskottsvatten och mål i vattenförvaltningsplanerna för Torne älv att bl.a. minska
näringsbelastning till kustvattnen och bättre rening
av avloppsvatten. Gränsälvskommissionen ansåg
med hänvisning till status och kvalitetsmål för vatten att reningsverkets tillstånd ska innehålla reduktionskrav för BOD7 och fosfor av miljöskyddskäl och
reduktionskraven för reningsverket ska under några
års tid höjas till riksnivåerna som nås på reningsverk
idag både i Sverige och Finland.
Kommissionen gav sitt yttrande till finska Jord- och
skogsbruksministeriet inför förhandlingarna om
fiskestadgan mellan Finland och Sverige. Kommissionen lyfte upp bl.a fisketillsyn, fångstrapportering,
säsongskvot, adaptiv fiskeförvaltning, behov av gemensam fiskestrategi för gränsälven, var emot totalstopp av fiske fr.o.m. den 15 september och även
förslaget om trålfiske vid Torneälvens mynning.
Kommissionen stödde begäran från Kukkolankoski
delägarlag om att förbjuda spinnflugefiske i forsområdet och ansåg att i övrigt kunde 2017 års regler tillämpas även under 2018.
Kommissionen lämnade yttrande till Jord- och
skogsbruksministeriet om lagen om kvotsystemet
för kommersiellt fiske och förändring av regeringens förordning där Kommissionen ansåg att förslaget om att överskrida de nationella fiskekvoterna
inte är i linje med försiktighetsprincipen. Kommis12

sionen pekade även ut att de termer som avses i förordningen om olika fiskeområden borde förtydliggöras och att gränsälvsöverenskommelsen mellan
Finland och Sverige samt Torneälvens fiskestadga i
detta sammanhang ska noteras. Begäran att få statistik om laxfisket, som enligt förordningsutkastets
ordval eventuellt inte är/inte har varit en del av den
finska nationella laxkvoten i Kemijokiälvens älv- eller terminalområde var med i yttrandet.
I yttrandet om detaljplan för Rautuvaara industriområde och delgeneralplan för gruvområdet i
Hannukainen i Kolari kommun tog Kommissionen
upp Torne- och Muonio älvars status som ett internationellt vattendistrikt där särskild uppmärksamhet i planerna ska riktas på eventuella gränsöverskridande och sammanlagda effekter tillsammans
med andra projekt. Kommissionen konstaterade att
hantering av vatten- och andra miljöpåverkningar
i delgeneral- och detaljplanerna, inklusive gränsöverskridande påverkan och den sammanlagda påverkan, tillsammans med planerad gruvdrift på den
svenska sidan i Kaunisvaara gruva, beror på osammanhängande och delvis förändrad information. I
fall hantering av vattnens status inte ännu är känd/
kontrollerad kan lokalisering av behandlings- och
lagringsbassänger inte fastställs vid planeringsprocessen. Kommissionen anmälde att den kommer att
lämna sitt yttrande om gruvans vatten- och miljötillståndsansökan i ett senare skede.
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland fick
Kommissionens synpunkter om väsentliga frågor
samt arbetsprogrammet för vattenvården i Torne
älvs vattenförvaltningsområde 2022-2027 i början
av juli. Gränsälvskommissionen noterade att de

huvudteman som den förra planeringsomgången
handlade om och vilka nämns åter är relevanta för
Torne vattendistrikt. Tryggande av status för vatten som har en utmärkt eller god status är grundläggande mål i vattenförvaltning angående både
yt- och grundvatten. Kommissionen uppmanade
NTM-centralen till fortsatt samarbete med Länsstyrelsen i Norrbotten för att nyttja svaren (från år
2017s enkätresultat om vattenförvaltning) i vidare
planering och samordning för att främja frivilliga åtgärder hos bl.a. kommuner, byar, föreningar, enskilda
och företag inom Torne vattendrag. Kommissionen
ansåg att bedömning av deltagandemöjligheter
och deltagande i vattenförvaltningsplanering, som
nämndes i enkäten, kan ge verktyg för planeringsmyndigheten mot förbättrad förankring hos intressenter och allmänheten. Kommissionen ville även
uppmärksamma klimatförändringens påverkningar,
kopplingar till nationella bio- och blå ekonomistrategier, livsmedelstrategier och skogsnäringssamarbete mellan länderna. Ökad dialog mellan vatten- och fiskeförvaltning uppmuntrades i yttrandet
med betoning på att tillämpa försiktighetsprincip
vid all planering av naturresurserna. Kommissionen
påminde om att i vattenförvaltningen främja den
finsk-svenska arbetsplanen (Action Plan, 2017) som
tagits fram av de regionala och nationella myndigheterna.
EU-kommissionens förslag till fiskemöjligheter i
Östersjön år 2019 är direkt kopplade till fiskemöjligheterna i gränsälven och Kommissionen gav sitt
yttrande i september. Kommissionen konstaterade
att EU-kommissionens kvotförslag för Östersjölax
överstiger den vetenskapliga rådgivningen med
65 procent. Gränsälvskommissionen ansåg att den
bedömning som ICES har gjort gällande fiskemöjligheter i Östersjön är utomordentligt bra motiverad och hänvisade till minskad mängd laxar i Torne
älv under de två senaste åren samt hälsoproblem
hos Östersjölaxar. Kommissionen betonade att
konsekvent tillämpa försiktighetsprincipen i beslutsfattande om nyttjande av laxbestånden. Kommissionen bedömde att en ökning av kvoten skulle
avsevärt försvåra möjligheterna att nå EUs förvaltningsmål i samtliga vildlaxälvar och förslaget att
öka kvoten med 15 procent strider tydligt mot ICES
vetenskapliga rådgivning och äventyrar långsiktig hållbar förvaltning av laxbestånden. Istället för
att höja kvoten ansåg Gränsälvskommissionen att
EU-kommissionen bör följa forskarnas rådgivning
fullt ut. Finland och Sverige, som har gemensamt
ansvar för den vilda Torneälvslaxen, uppmanades
att tydligt arbeta för hållbart laxfiske. Istället för att

öka fiskekvoten på lax borde EU-kommissionen på
allvar fokusera på åtgärder mot felrapportering av
fångster, rikta tillräckliga resurser för spårbarhet av
laxfångsterna samt effektivt motverka olagligt fiske
i Östersjön avslutade Kommissionen sitt yttrande.
Kommissionen lämnade sitt yttrande om utkast
till regeringens proposition med förslag till lag om
ändring av lagen om fiske till Jord- och skogsbruksministeriet. Kommissionen gav sitt stöd till föreslagna sanktioner mot olagligt fiske men förutsatte tydliggörande av tillämpning och straffkategori i Torne
älv. Kommissionen påpekade att detta förslag och
eventuell förändring i den nationella finska fiskelagen tydligt ska noteras i de årliga förhandlingarna
om fiskestadgan mellan representanter från finska
och svenska fiskemyndigheter. Detta för att bl.a.
information och riktlinjer för det praktiska fisketillsynsarbetet i gränsvattendraget ska gås igenom
mellan länderna. Kommissionen understödde utökade fiskemöjligheter för människor bosatta i Övre
Lappland och att lokalbefolkningen ska kunna lösa
säsongskort för handredskap för att underlätta deras fiske. Kommissionen föreslog även ett tillägg
med fångstrapporteringsplikt för fiskare.
Kommissionen gav sina synpunkter om förordningar om det kommersiella fisket till Jord- och
skogsbruksministeriet i slutet av november. Kommissionen var positiv till förslaget om att fettfeneklippning tas in i rapporteringssystemet inom
yrkesfiske i havsområdet med motivering att informationen om hur mycket odlad respektive vild
lax som fångas i olika områden ger värdefull information för beståndsspecifik laxförvaltning och
för regleringen av fiskeansträngningar. Med hjälp
av fångstinformation kan fiskdödlighet hos de olika laxbestånden följas upp bättre än i dagsläget.
Kommissionen konstaterade att synpunkter från
yrkesfiskare, inom Torne älvs mynning i havet, om
det praktiska förverkligandet av rapportering och
minimering av extra arbete borde beaktas. Kommissionen ville också att möjligheter för effektivt utförande av fiskerikontroll ska säkerställas.
Kommissionen yttrade sig om Naturvårdsverkets
ansökan om delvis återkallelse av tillstånd meddelat av Gränsälvskommissionen (2010) för gruvverksamhet i Tapuli och anrikningsverk i Kaunisvaara i
Pajala kommun. Kommissionen konstaterade att
det kan ifrågasättas om befintligt miljötillstånd för
gruvverksamheten är tillräckligt omfattande till
djup och innehåll. Framför allt framhävde Kommissionen att tillståndet inte prövats mot EUs art- och
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habitatsdirektiv eller reglerna för Natura 2000. Tillståndet är inte heller konformt med regelverket
enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Kommissionen
noterade likaså att de villkor som ställts upp i tillståndet med avseende på ekonomisk säkerhet för
täckande av kostnader för efterbehandling av gruvverksamheten understiger de kostnadsnivåer som
anges i de oberoende konsultrapporter som tagits
fram på uppdrag av Northland Resources ABs konkursbo. Kommissionen konstaterade att ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är gruvverksamheten
i Kaunisvaara av mycket stor betydelse för Pajala
kommun och för hela länet. Kommissionen ville
dock betona att en hållbar gruvverksamhet också

förutsätter att verksamheten är hållbar ur ett miljömässigt perspektiv och att de miljövillkor som ska
gälla motsvarar de höga krav som ställs på miljöfarlig verksamhet i allmänhet.

Information och pressmeddelanden
Kommissionen publicerade fyra egna pressmeddelanden och ytterligare
några pressmeddelanden om översvämningen i samarbete med kommuner,
SYKE, NTM-centralen och räddningstjänsten i maj. I september publicerade
kommissionen ett pressmeddelande om LIPPO traditionsfiskefestival i samarbete med Kesäsiika-Sommarsik-Interreg-projektet.
Kommissionen informerar om sin verksamhet främst elektroniskt: på hemsida
www.fsgk.se, Twitter (@Tornionjoki) och via e-post. Via e-post skickas till exempel alla yttranden och ärendelistor för kännedom till media. År 2018 fördes
annonser in i tidningar då kommissionen utlyste gränsälvsbidraget (tidigare
samarbetsbidraget). Tornedalens Sommarsik-projekt annonserade om Lippo2018 traditionsfiskekonferens och dess evenemang.
Kommissionen har hemsidor på svenska, finska, meänkieli, engelska och nordsamiska. Sidornas innehåll varierar språkversionerna emellan. År 2018 publicerade kommissionen hemsidor på nordsamiska. Gränsälvsöverenskommelsen på nordsamiska har funnits på hemsidorna från och med 2011. Aktuella
hemsidor som har mest information finns på finska och svenska.

Pressmeddelanden
2018-03-21 EN VÄGVISARE FÖR BÄTTRE SAMARBETE
INOM VATTENFÖRVALTNINGEN OCH FÖREBYGGANDE
AV ÖVERSVÄMNINGSRISKER I TORNEÄLVENS VATTENDISTRIKT
Under hösten 2017 genomförde Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland, Länsstyrelsen i Norrbotten och
Finsk-svenska gränsälvskommissionen i samarbete en
enkätsundersökning i Torneälvens vattendistrikt för att
få in synpunkter om vattenförvaltning och hantering av
översvämningsrisker. Enkäten var öppen för alla och tillgänglig på internet. Vi fick totalt 136 svar.
På Världsvattendagen den 22 mars (World Water Day),
publiceras resultaten av undersökningen i rapporten som
bifogas både på svenska och finska.
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Enligt enkäten uppfattas största delen av vattenmiljöerna inom Torneälvens vattendistrikt som naturliga eller
något förändrade. De som svarat på enkäten har intresse
av att bibehålla områdets naturliga värden. Bebyggelse,
markanvändning och andra mänskliga aktiviteter identifieras som källor för påverkan och belastning på vattnen.
Enkätresultaten speglar myndigheternas uppfattning om
miljötillståndet i Torneälvens vattendistrikt.
Resultaten visar att även om det finns information om
status och påverkan på vattenmiljöerna, så är den svår att
hitta. De svarande uttryckte också önskemål om mer inflytande i beslut som rör vattenförvaltning.
Mer kunskap om att förbereda sig inför översvämningar
efterfrågas
De som svarat var väl medvetna om översvämningsris-

Traditionell fiskare och tao-folkest representant Sutej Hugu från Pongso no Tao ö (Island of the People) i Taiwan på LIPPO2018-konferens i Torneå Joentalo med ett par flygfiskar från hemmavatten i Taiwan.
kerna i området. Inga betydande besvär har orsakats av
översvämningar och majoriteten av de svarande har inte
heller gjort några insatser för att skydda sin egendom.
Den vanligaste olägenheten orsakad av översvämningar
var översvämmade vägar. De viktigaste åtgärderna ansågs vara förebyggande arbete och att ta hänsyn till översvämningsrisker vid planering av markanvändning. Några
svarande vill även ha mer vägledning om att förbereda
sig inför översvämningar och information om försäkringsfrågor.
I pressmeddelandet gick också fram att det är dags att påverka vattenvårdsarbetet.
På svensk sida kan man ta del i ett samråd om vattenförvaltningen till den 30 april 2018. Samrådet i Bottenvikens
vattendistrikt inkl. Torne älv omfattar förslag till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för nya prioriterade
ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten och reviderade
miljökvalitetsnormer för särskilda förorenande ämnen
(koppar och zink) i ytvatten samt arbetsprogram med tidplan för samtliga vattendistrikt.
På finska sidan ska Lapplands NTM-central hålla öppna
samråd om områden med betydande översvämningsrisk
under den 9 april till och med den 9 juli 2018.
23.3.2018 FINSK-SVENSKA GRÄNSÄLVSKOMMISSIONENS
SAMARBETSPRIS TILL MARTIMOJOKI PROJEKT OCH KULTUREVENEMANG VÄYLÄFESTIVALEN I KIRUNA
Gränsälvskommissionen bidrar till att utveckla verksamheter och projekt som främjar samarbete över gränsen

med samarbetsbidrag. Kommissionen mottog totalt nio
ansökningar från båda sidor av Torneälven. Ansökningarna skulle vara kommissionen tillhand senast den 15 januari 2018.
Kommissionen beslöt att samarbetsbidrag beviljas till två
sökande:
- Totalt 7 000 euro/70 000 kronor till Martimojoki-projekt.
Syftet är att kartlägga Torneälvs biflöde Martimojokis
harr- och öringsbestånd med hjälp av elfiske samt identifiera potential till smoltproduktionen (laxfiskar). Samtidigt
kartläggs hur torvproduktionen inom vattendistriktet
Martimojoki har påverkat vattenstatus eller hur Martimojokis och Luomajokis dikningar har påverkat vattnet.
Här utreds Martimojokis restaureringsbehov. Utredningen kan verka som utgångspunkt till en möjlig återställningsplan i framtiden.
Slutrapport och förslag till fortsatta åtgärder kommer att
produceras i projektet.
Samarbete görs i Finland med Kemi-Tornedals utbildningen Lappia, dess fiskeutbildning. På svenska sidan av Torneälven verkar Nils Karkiainen och Korpikylä Hembygdsförening som samarbetspartners. De ska bedöma svenska
sidans slambildning och restaureringsbehov samt restaureringens betydelse för områdets turism och rekreation.
- Totalt 1 500 euro/15 000 kronor till Väyläfestival i Lannavaara, Kiruna.
Väyläfestival är ett mångkulturellt konstevenemang i
Tornedalen. Festivalen arrangerades första gången år
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2017. Syftet är att presentera konst och konstnärer som
har förbindelser till Tornedalens kulturtradition. Program
arrangeras på båda sidorna av Torneälven. Arrangörerna
vill göra ”Väyläfestival till ett årligt kulturevenemang som
berikar arktiska områdets kulturutbud. Samtidigt ger evenemanget en ny dimension till nordiskt samarbete.”
Som en del av årets Väyläfestival arrangeras ett två dagars
program i Lannavaara. Väyläfestival kommer från Muonio
och programmen arrangeras i samarbete med Kristallen
AB som är ett utbildningsföretag inom gemmologi och
stensslipning. Programmet består av två konserter 28–
29.6 och konstnärsresidens. I sin helhet arrangeras Väyläfestivalen 21.6.–1.7. med start i Torneå och avslutning i
Kilpisjärvi.
7.5.2018 ÖVERSVÄMNINGSGUIDE GER TIPS FÖR TORNEDALENS INVÅNARE
Lapplands närings-, trafik- och miljöcentral och Länsstyrelsen i Norrbotten har i samarbete med Finsk-svenska
gränsälvskommissionen tagit fram en guide med tips inför en översvämning.
Guiden, som främst riktar sig till boende kring Torneälven,
ger vägledning och tips på vad som ska beaktas och hur
man bör agera före, under och efter en översvämning.
Guiden innehåller även generell information om översvämningar, lite historik om översvämningar i Tornedalen
samt länkar och telefonnummer som är bra att veta om.
Guiden utkommer även i trycksak.
Översvämningar är ett återkommande problem längs Torneälven. Haparanda och Tornio är även utpekade riskområden enligt EU´s översvämningsdirektiv.
Länkar:
Översvämningsguide på svenska: http://www.fsgk.se/Tulva_opas_2018Tornionjoki_SWE_v2.pdf
På finska: http://www.fsgk.se/Tulva_opas_Tornionjoki2018fi_v2.pdf
Aktuellt om vattenflöden:
https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/varningar#ws=wpt-a,proxy=wpt-a,district=none,page=wpt-warning-water-discharge
4.7.2018 FINSK-SVENSKA GRÄNSÄLVSKOMMISSIONENS
HEMSIDA FINNS PÅ NORDSAMISKA
Finsk-svenska gränsälvskommissionen har publicerat sin
hemsida på nordsamiska.
Kommissionens hemsida på nordsamiska motsvarar innehållet med sidor på meänkieli och engelska. Länk: http://
www.fsgk.se/Suopmela-ruoela-radjajohkakommiuvdna.
html
Kommissionens samiska hemsida kan öppnas genom att
trycka på symbolen med sameflaggan.
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Gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige
vann laga kraft år 2010. Överenskommelsen i sin helhet
finns på finska, svenska, nordsamiska, engelska och meänkieli på Kommissionens hemsida där mest information
erbjuds på svenska och finska.
Enligt överenskommelsen är Kommissionens officiella språk svenska och finska. Enligt samisk språklag
(1086/2003, 8 § och 9 §) har Finska staten översatt överenskommelsen till nordsamiska hösten 2010. I överenskommelsen finns principerna för bl.a. gränsöverskridande
samarbete, tryggandet av vattenkvaliteten i Torne vattendistrikt och för skäligt nyttjande av gränsälvarna. Även
förebyggande av översvämnings- och miljörisker tillhör
överenskommelsen. Torneälvens fiskestadga som bilaga
till överenskommelsen definierar principer för gränsälvens fiskemetoder och -tider.
På finska sidan av gränsälven hör Enontekis till samernas
hembygdsområde. Samisk språklag definierar rätt till betjäning på samiska i Finland (1. I Sverige tillhör hela Tornedalen Sápmi, samernas landområde. Ar 1977 uttalade
riksdagen i Sverige att samerna är ett urfolk, och år 2010
erkände Sveriges riksdag samerna som ett folk i grundlagen. Samiskan har status som officiellt minoritetsspråk i
Sverige, på samma sätt som bl.a. finska och meänkieli.(2
Torneälvens internationella vattenvårdsområdesrapport
har år 2016 publicerats på nordsamiska av Gränsälvskommissionen.
2018-09-05 FLUGFISKARE, SIKAR, LÖJOR OCH LAXAR I
FESTIVALFOKUS VID TORNEÄLVEN -FISKARTRADITIONERNAS FRAMTID ÖVERVÄGS I TORNEÅ
Torneå och Haparanda välkomnar fiskare från traditionella fiskesamhällen från ca tjugo länder under det kommande veckoslutet. Ett av Lippo2018 -konferensens teman är
oron över fisketraditionernas livskraft och framtid. Konferensen går av stapeln på fredag den 7 september, och på
lördag firas temadag för fisketraditioner vid Kukkolankoski, på finska sidan av gränsälven.
Ytterligare arrangeras en unik föreställning om fiske med
strandnot vid finska Vuentoforsen. Samtidigt går det treåriga gränsöverskridande InterregNord-projektet Tornedalens Kesäsiika-Sommarsik mot sin avslutning.
I traditionella fiskemetoderna vid Torneälven ingår håvning, strandnot, laxpata och kullenät även kallad älvnotfiske. Ett exempel på levande fisketradition, än i denna
dag, vid gränsälven är håvning på sik och lax.
Konferensgästerna kommer till Torneå-Haparanda från
olika fiskebyar runt om i världen. Bland deltagarna är bl.a.
fiskaren Sutej Hugu från Taiwan. Han berättar om flugfiskarfiske i Stilla havet. Konferensen välkomnar även en
representant för ainufolket från Japan, Nya- Zeelands maori-fiskare samt kanadensaren Curtis Rattray som berättar
om Tahltan-folkets traditionella laxfiske. Grönland repre-

senteras av fiskare som fiskar lodda med håv. Samer berättar om sitt fiske i Tana- och Neidenälvarna. Öst-Sibiriska
notfiskare från älvarna Kolyma och Lena rapporterar om
sina erfarenheter av den tinande permafrosten och vilka
konsekvenser detta har orsakat för dem som försöker leva
på traditionellt fiske.

Den internationella LIPPO2018-konferensen I Torneå med
omnejd fick mediaintresse både regionalt och internationellt.
https://www.epressi.com/tiedotteet/maaseutu/kalastusperinteita-juhlistetaan-torniossa.html
https://kesasiika.com/2018/06/08/lippo2018/ & https://
sommarsik.wordpress.com/2018/06/13/lippo2018/ &
https://summerwhitefish.wordpress.com/2018/06/08/
lippo2018-festival-of-northern-fishing-traditions/
https://www.sttinfo.fi/tiedote/lentokalat-siiat-muikut-ja-lohet-festivaaleilla-tornionjoella---perinnekalastajat-pohtivat-tulevaisuuttaan-torniossa?publisherId=68507697&releaseId=69625640
https://www.facebook.com/kesasiika/ & https://fi-fi.facebook.com/kukkolankoskiofficial/
Festival of Northern Fishing Traditions brings global
small-scale and indigenous fishermen to North
https://www.northernforum.org/en/news/449-festivalof-northern-fishing-traditions-brings-global-small-scaleand-indigenous-fishermen-to-north
The future of traditional fishing in the North https://www.
northernforum.org/ru/news-ru/439-budushchee-tradit-

sionnogo-rybolovstva-na-severe
http://lifeplatform.eu/lippo-2018-gathering-ssfs-finlandsweden/
Lippo2018 will bring over 75 indigenous and traditional
fishermen into Finland
http://www.snowchange.org/2018/08/lippo-2018-willbring-over-75-indigenous-and-traditional-fishermen-into-finland/
Fishermen from Yakutia in Finland
http://yakutiakmns.org/archives/10570
Press conference of the festival participants in the tradition of northern fishing ”Lippo 2018”
http://ysia.ru/onlajn-press-konferentsiya-uchastnikov-festivalya-po-traditsiyam-severnogo-rybolovstva-lippo-2018/
Yakut fishermen are going to the festival of Northern fishing in Finland https://chelorg.com/2018/08/25/yakut-fishermen-are-going-to-the-festival-of-northern-fishing-infinland/
In photos: Indigenous and traditional fishers gather for
festival of northern fisheries
https://www.gaiafoundation.org/in-photos-indigenous-and-traditional-fishers-gather-for-festival-of-northern-fisheries/
https://www.iccaconsortium.org/index.php/2018/09/27/
festival-of-northern-fishing-traditions-brings-global-small-scale-and-indigenous-fishermen-to-north/
Lippo 2018: the Festival of Northern Fishing Traditions
that unites small-scale commercial fishers from all around
the world
http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1136960/

Att fiska med håv i Torne älv är nu nationellt erkänt immateriellt kulturarv både i Sverige och Finland. Håvning var en del av
program vid Lippo2018 evenemang.
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Mediabevakning av ärenden som gränsälvskommissionen följer
År 2018 fick Torneälvens vårflod mycket mediaintresse både i Sverige och i
Finland. Mest var media intresserad av Suensaarivallen som höjdes med en
tillfällig bom i samarbete med finska och svenska myndigheter. I gränsälvskommissionens lokaler anordnades flera gränsöverskridande möten där man
producerade både protokoll för deltagare och pressmeddelanden för massmedia.
Andra frågor som väckte mediaintresse var Kaunis Iron gruva som började sin
verksamhet i juni i Pajala, där före detta Northland Resources hade sin konkursdrabbade gruva. Om Kolari Hannukainen detalj- och översiktsplan fanns
flera nyhetsartiklar likaså om Hannukainens miljötillståndsprocess. Laxvandringen och fisket i Torneälven fick nyheter lika ofta som tidigare år. I slutet av
fiskesäsongen kom nyheter om sänkt antal vandringslaxar.

Vårfloden vid Kukkolaforsen på svenska sidan av Torneälven.
2018.02.03
2018.02.09
2018.02.15
2018.03.01
2018.03.01
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Lapin Kansa, Kestääkö rajajoki kaksi kaivosta? Kaivokset tuottaisivat Muonionjokeen valtavat määrät
päästöjä.
Suomenmaa-tidningen, Matti Myllykangas insändare: Laxfiske ska följa naturens villkor (skrivet på fin
ska)
Lapin Kansa, Hannukaisen kaivoksen kaavoitus etenee
NSD, Fiskeförbud i Torne älv kan slopas ( en notis som baserade sig i gränsälvskommissionens yttrande)
Meän Tornionlaakso, Kalataudit ja kaivosten vaikutukset huolettavat Tornio-Muoniojokiseuraa

Nordiska ministerrådet hade möten i Haparanda i juni. Mötesdeltagare hann ta en titt på laxfiske vid Matkakoski i Torne älv
den 26 juni 2018.
2018.03.01
2018.03.06
2018.03.06
2018.03.06
2018.03.08
2018.03.13
2018.03.14
2018.03.28
2018.05.07
2018.05.08
2018.05.09
2018.05.15
2018.05.17
2018.05.21
2018.05.22
2018.05.22
2018.05.23

Meän Tornionlaakso, Jokiseura vaatii välitöntä kalastonhoitoa
Haparandabladet, Här förbjuds spöfiske. (Enligt kommissionens fiskestadga-yttrande)
Haparandabladet, Kaunisvaaran etuudet. Kaunis Ironin Per-Erik Lindvallin haastattelu suomeksi (Lind
valls intervju på finska)
Haparandabladet, Ehdottaa muutoksia kalastussääntöihin
Meän Tornionlaakso, Lapin kaivokset Suomen ja Ruotsin puolella uhkaavat Tornion-Muonionjoen kala
kantoja. (uutisjuttu kansanedustaja Hassin ja Halmeenpään ministerille tekemästä kirjallisesta kysymyksestä)
Haparandabladet, Tornedalen utanför finsk-norskt järnvägsprojekt. (Nyhetsartikel). ”På svensk sida har
man snarkat friskt” (kort kommentar av Peter Waara och Johan Antti)
Lapin Kansa, Lohiturismissa pyörii jo 10 miljoonaa. Tornionjoen lohisaalis pieneni viime vuonna selvästi
aiemmasta mutta kalastusmatkailu pysyi vireänä.
Lapin Kansa, Ennuste: Lappiin tavanomainen tai sitä suurempi tulva
SVT Meänraatio, Jos tulva tullee (enligt översvämningsguide gjort nyhet)
Lapin Kansa, Tornionlaakson asukkaille valmistui tulvaopas (komission tiedotteen perusteella)
YLE, Tornionjoen tulva voi aiheuttaa isoja vahinkoja – tulvapenger ei ehkä pidättele kaupunkia kastumi
selta
YLE, Tornionjoen tulva hidastui: Pahimmillaan vesi nousi 40 senttiä vuorokaudessa
Meän Tornionlaakso, Luontoarvot haastavat ottamaan selvää ja toimimaan (naturskyddsföreningarna
arrangerade ett öppet möte i Ylitornio)
NSD, Byborna får betala för att hålla älven ren
Lapin Kansa, Uutisjuttu: Vaikka aallot iskivät, Tornion tulvavalli kesti
NSD ”Tack för att ni finns” Daniel Fälldin, insändare (om insatser bekämpa översvämning i Haparan
da-Torneå)
Lapin Kansa, 300 kalaa saa radiolähettimen vatsaansa Tornionjoella
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2018.05.24
2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01
2018.06.02
2018.06.08
2018.06.08
2018.06.09
2018.06.19
2018.07.05
2018.07.07
2018.07.16
2018.07.22
2018.08.10
2018.08.16
2018.08.31
2018.08.31
2018.08.31
2018.08.31
2018.08.31
2018.09.07
2018.09.11
2018.09.11
2018.09.13
2018.09.14
2018.09.14
2018.09.15
2018.09.18
2018.09.18
2018.09.19
2018.09.22
2018.10.02
2018.10.05
2018.10.05
2018.10.09
2018.10.10
2018.10.15
2018.10.18
2018.10.18
2018.10.18
2018.11.13
2018.11.13
2018.11.13
2018.11.14
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Meän Tornionlaakso, Koululaiset pyydystivät siianpoikasia tutkimukseen (kesäsiika-projektiin liittyvä uu
tisjuttu)
Lapin Kansa, Konkurssikaivos aloittaa louhinnan jo tässä kuussa
Haparandabladet, Visade gruvverksamheten för Naturvårdsverket
Haparandabladet, Naturvårdsverket vieraili todellisuudessa (suomennos)
Haparandabladet, Päätös ympäristöluvasta lähestyy (suomennos)
Lapin Kansa, Isoja lohia menossa Kattilakoskella
Haparandabladet, Välttämättömiä toimenpiteitä tulvaa vastaan.
Haparandabladet, Tulvapenger tarkistetaan (käännös aiemmin ruotsiksi tehdystä jutusta)
NSD, Efter tjuvfiskelarmet – nu agerar ministern
NSD, Festivalen som går mot strömmen (en nyhet om festival som gränsälvskommissionen har gett
samarbetsbidrag till )
NSD, Laxkvot övertrasserad ”Vi blev förvånade”
YLE, Rajajokikomissio avasi saamenkieliset nettisivut – tietoa löytyy myös meänkielellä
YLE, Lohien vaellustutkimus: Nousuvauhti Tornionjoessa on yllättävän hidasta
YLE, Maksamattomat kalastonhoitomaksut työllistävät valvojia Tornion-Muonionjoella
Lapin Kansa, yleisönosastokirjoitus Matti Myllykangas: Väylän lohen tuskien taival
Lapin Kansa, Reväsvaaran tuulivoimakaava meni nurin
Haparandabladet, Ersätts med miljoner för statlig intrång
Haparandabladet, Har stridit för sin rätt i 20 år
Haparandabladet, Kalastajat saivat miljoonakorvaukset (suomennos)
Haparandabladet, Kalastajat ovat taistelleet vuosia (suomennos)
Lapin Kansa, Yksi joki, kaksi rantaa ja vahva yhteinen perinne (Siika ja Meänmaa –näyttely Tornionlaak
son maakuntamuseossa
YLE, Hannukaisen rautakaivos hakee lupaa käyttää 3 705 tonnia myrkyllisiä ksantaatteja – Kaivosyhtiö:
myrkkyjä ei pääse Tornionjoen vesistöön
Haparandabladet, Fiskare dryftade traditioner och klimat LIPPO-festival
Haparandabladet, Förändringarna är dramatiska (intervju av Tero Mustonen) LIPPO-festival
YLE, Laiton kalastus halutaan kuriin Itämerellä: vaikeuttaa lohikiintiön määrittämistä
Haparandabladet Kalastajat keskustelivat perinteistä ja ilmastosta (suomennos)
Haparandabladet, Muutokset ovat dramaattisia (översättning)
Lapin Kansa Ledare: Kvoten skall icke höjas- Man ska öka Östersjölaxfisket i havsområdet igen. Torneäl
vens laxbeståndet skall inte riskeras (översättning, text på finska).
Haparandabladet: Anser att fångsten av lax bör minskas (enligt kommissionens yttrande)
Haparandabladet Lohikiintiötä pitäisi laskea vuonna 2019(komission lausunnon perusteella tehty uu
tisjuttu suomeksi)
NSD, De sågar förslaget om ökad laxkvot (nyhet enligt gränsälvskommissionens yttrande)
Yleisradio, Hannukaisen kaivoshankkeen vesiasioista ja pitkittyneestä lupaprosessista
Haparandabladet, Husbehovsfisket i Bottenviken hotas
Haparandabladet, Ett hårt slag mot uråldrig fisketradition
Haparandabladet, Kritik från departementet mot HB-artikel om fiske
Haparandabladet, Ministeriö kritisoi kalastusta koskevaa artikkelia (översättning till finska om artikel
som var den 5 okt i Haparandabladet på svenska)
Lapin Kansa, Lohisodan historiaa ei saa unohtaa (yleisönosastokirjoitus Seppo Räty)
Yleisradio, EU päätti Itämeren kalastuskiintiöistä – Suomi etujoukoissa laittoman lohenkalastuksen
kimppuun
NSD, Bucht: Klart att det påverkar våra fiskare
Lapin Kansa, Yleisönosasto (insändare), Arttu Papinaho: Tornionjoen lohi-ihme
Lapin Kansa, Yleisönosasto, Mika Flöjt: Vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen (vesilaista ylei
sesti)
Lapin Kansa, Tenojoen ja Tornio-Muoniojoen osakaskunnat: kalstusoikeuden haltijoita ja paikallista ta
pakulttuuria ei oteta riittävästi huomioon
Haparandabladet, Håvfisket listat i kulturarvsförteckning.
Haparandabladet, Har kartlagt delar av sikens liv
NSD, Forsfiskekultur får utmärkelse (om treåriga sommarsik-projekt)

2018.11.16
2018.11.16
2018.11.17
2018.11.23
2018.11.27
2018.11.30
2018 12.11
2018.12.11
2018.12.11.
2018.12.11.
2018.12.11.
2018.12.03
2018.12.15
2018.12.18
2018.12.18
2018.12.21
2018.12.21

Haparandabladet, Lippoaminen aineettoman kulttuuriperinnön luettelossa (suomennos artikkelissa)
Haparandabladet, Osa siian elintavoista on kartoitettu
YLE, Jättimäinen sähkölinja Ruotsiin Tornionjoen Vuennonkosken kohdalta – Kemijoella joudutaan pur
kamaan taloja
Maaseudun tulevaisuus: Jokiin nousevien lohien vähäisyys huolestuttaa (Aska ja Kinnunen jokivarren
lohilähetystön kanssa tapasi ministeri Lepän)
Lapin Kansa, Pohjoisen kalastusoikeudet kirjattava lakiin. Kalervo Aska, mielipidekirjoitus
Lapin Kansa, Hannukaisen vesistöpäästöt huolettavat. (Meri-Lapin ympäristölautakunnan lausunto)
Haparandabladet, Kommunal inventering avslöjade brister i avlopp (enskilda avlopp i Haparanda kom
mun)
Haparandabladet, Krav kan bli kostsamma
Haparandabladet, Laxyngelmängden minskade i Torneälven
Haparandabladet, Määrätään korjaamaan viemärijärjestelmät (översättning)
Haparandabladet Kysymyksiä ja vastauksia (översättning)
YLE, Tornionjokivarsi hakee yhteistyöstä potkua vaikuttamiseeen – lohilähetystö saa jatkoa
NSD, ”Naturvårdsverket har gott om åsikter men lite fakta” komission lausunnon perusteella
Haparandabladet Vill att Kaunis Iron tar hänsyn till ny miljöpraxis
Haparandabladet Haluaa kaivosyhtiön ottavan ympäristökäytännöt huomioon (juttu suomeksi, komis
sion lausunnon perusteella)
Haparandabladet, Självklart för oss, säger Kaunis Iron om yttrande (Kommissionens yttrande om återkal
lelse av tillståndet)
Haparandabladet, Rajajokikomission lausunto on yhtiölle itsestäänselvyys (översättning till finska)

Naturresursinstitutets forskning: elfiske i Äkäsjoki å.
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Verksamhetsberätelsen för 2018
godkänt i mötet den 24 januari 2019 i Haparanda

Timo Jokelainen
ordförande

Virve Sallisalmi
sekreterare
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Johan Antti
vice-ordförande

