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PROTOKOLL 2/2021
Tid: Fredag den 26 februari kl. 9:09-11:00 svensk tid
Plats: Teams-möte
Närvarande: Johan Antti (ordförande), Timo Jokelainen, Bengt Niska, Elli-Maria Kultima,
Kalervo Aska, Brynolf Tjärner (fr.o.m. kl 9:20 och punkt 5), Andreas Broman samt Simja
Lempinen, Camilla Ahlstrand
1. Mötets öppnande
Johan Antti öppnade mötet kl 9:09 svensk tid.
2. Mötets beslutsförhet
Mötet konstaterades vara beslutsfört då Pia Hulkoffs ersättare Brynolf Tjärner kom in i
mötet kl 9:20.
3. Godkännande av ärendelistan
Johan Antti frågade om det finns ytterligare ärenden att tas med i mötet. Då Tjärner
kommer ställs frågan till honom.
Beslut: Ärendelistan blev godkänd (Tjärner godkände då han anslöt till mötet).
4. Godkännande av tidigare mötens protokoll
Beslut: Protokoll av 2020-12-10 och 2021-02-05 blev godkända. Tjärner godkände
båda protokollen då han anslöt till mötet.
5. Nästa sammanträden
Mötet är beslutsfört.
Beslut: Johan Antti tar reda på och föreslår lämpliga datum för april och maj. De
anmäls efter mötet. Årsmötet den 5 maj är bokat med ministerierna.
6. Verksamhetsplan 2021 godkänns Bilaga 6a, 6b
Lempinen presenterade inkomna förslag till verksamhetsplanen.
I diskussionen togs fram att jämfört med Mörrum-älven vore Dalaälven ett bättre mål
för en studieresa, eftersom fisket är mångsidigare där. Laxen vandrar sent till älven
så slutet av september- början på oktober vore möjliga tidpunkter.
Kaunis Iron-gruvaexkursionen var i planerna förra år men på grund av pandemin
kunde den inte genomföras. Det beslutades att gruvan besöks i år.
I två förslag togs fram att även ersättarna bjuds in i kommissionens sammanträden.
Detta på grund av att ersättaren är uppdaterad och regional representation
garanteras.
Teams-mötens effektivitet och ledamöternas och ersättarnas rätt att tala i möten
diskuterades. Även finansiella aspekter ska noteras.
Lempinen visade ytterligare ett förslag där kommissionen försvarar Tornedalens
fiskekultur. Detta har nämnts redan i kommissionens fiskeyttrande i år.
Till verksamhetsplan läggs till att kommissionen besöker även Kilpisjärvi.
Även följning av gränsälvsöverenskommelsens artikel 26 föreslogs till
verksamhetsplan. Lempinen presenterade en översiktlig sammanfattning med tidsram
där det gick fram att kommissionen har blivit hörd av myndigheterna årligen och
kommissionen har årligen yttrat sig, så på sätt har artikeln följts.
Verksamhetsplan uppdateras med tilläggen som presenterades i mötet. Resten av
verksamhetsplanen har redan i tidigare mötet blivit godkänt.
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Beslut: Kommissionen godkände verksamhetsplanen. Tilläggs en möjlig studieresa
till Dalaälven. Kommissionen besöker även Kaunis Iron AB:s gruva och i Kilpisjärvi
om pandemi-situationen tillåter dem. Kommissionen fortsätter prov som börjades år
2020, där även ersättarna bjuds in i sammanträden och läget omprövas när fysiska
möten blir aktuella igen.
7. Budget för 2022, Bilaga 7
Ahlstrand presenterade skissen till års 2022 budget. Den största skillnaden med
föregående årsbudget är tillägg till personalkostnader. Kommissionen behöver inte
mer anslag till detta utan kommissionen anlitar medel som sparats under de senaste
åren.
Beslut: Kommissionen godkände budgeten för år 2022.
8. Gränsälvsbidraget 2021. Bilaga 8a, 8b Sammandrag
Ahlstrand presenterade sammanfattningen av inkomna ansökningarna och förslagen
till bidragstagare.
Beslut: Kommissionen beslöt enligt mötesbilagan hur gränsälvsbidraget delas ut.
9. Yttrandebegäran och beslutsärenden, för kännedom, Bilaga 9
Läget av inkomna remisser och lämnade yttranden uppdaterades.
10. Möten och seminarier
Kommande
2021-03-01 Samråd vattenförvaltningsplan, Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt,
Simja Lempinen, Camilla Ahlstrand
2021-05-05 Årsmöte med ministerierna
2021-05-25 Torneälvens översvämningsgrupp i Kolari, NTM-centralen arrangör, Simja
Lempinen
Gångna:
2021-02-24 HaV, Samråd ändringar till fiskestadgan via Skype-möte, Lempinen, Aska,

Tjärner, Niska, Ahlstrand deltog
11. Övriga ärenden
Inga.
12. Mötets avslutande
Ordförande tackade alla för deltagande i mötet och avslutade mötet kl 11:00.

Johan Antti
Ordförande
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Timo Jokelainen
vice-ordförande

