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PROTOKOLL 4/2019
Tid: Fredag den 14 juni kl. 12:25-16:05 finsk tid
Plats: Napapiirin järvilomat, Perinnetalo Pirtti, Luukonniemi 147, 97250 Raanujärvi, Finland
Närvarande: Johan Antti, Timo Jokelainen, Bengt Niska, Matti Myllykangas, Gunnar Björk,
Kalervo Aska, Kari Kinnunen samt Virve Sallisalmi och Camilla Ahlstrand
Gäster: Hans Forsström och Ida Pelli PWC punkt 5.
Tolk: Hannele Kenttä
1.

Mötets öppnande
Ordförande Johan Antti förklarade mötet öppet kl 12:25 finsk tid.

2.

Mötets beslutsförhet
Mötet konstaterades vara beslutsför

3.

Godkännande av ärendelistan
Ärendelistan godkänns så att i punkt Övrigt tas upp nominering till
översvämningsgruppen för Torne älv i Finland samt kansliets sommartid.

4.

Godkännande av föregående mötets protokoll
Föregående mötets protokoll blev godkänt.

5.

Kommissionens extern utvärdering, Hans Forsström och Ida Pelli. PWC.
Hans Forström presenterade utvärderingens resultat. Utvärderingsrapporten
kan justeras med möjliga kommentar från mötet.
Resultat visar att kommissionen gör det som den förväntas att göra. Det
upplevs positivt att kommissionen jobbar med flera språk.
Kommissionens evenemang, lokala träff samt bidragsutdelning till aktörer
upplevs positiva. Samarbetet med kommunerna kan utvecklas.

6.

Torneälvens fångstrapporteringsapp. Nuläget. Kari Kinnunen.
Webbaserade appen fungerar tekniskt bra. Det skulle vara önskvärt att få info
om flytnätfångster. Det kom fram ett förslag att kommissionen informerar om
den här nya appen.

7.

Laxens år i Tornedalen.
Havs- och vattenmyndigheten har beviljat 80 000 kronor till kommissionen för
att dela ut dem till olika evenemang under Laxens år, beslut 2019-05-15.
Kommissionen annonserade i media och social media om möjligheten att söka
bidrag senast den 9 juni.
Konstaterades att kommissionen fick in en ansökan.
Med hjälp av medel från HaV ska den största delen av kostnaderna om
miniseminarium i Lappea Kolari täckas.
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Beslut: Bidraget används för att täcka seminariekostnader i Kolari. Det projekt
som sökte medel uppfyller inte kriterierna för stödet.
8.

LUKE. Spawning migration patterns of salmon and sea trout in the Torne
älv / Tornionjoki river system. Project activities and the main results in 2018.
Faktura 2019-04-12, 40 000 euro / Stöd enligt kommissionens beslut 2018-0228, Outokumpu fond. Bilagor: Rapport 2018 aktiviteter, budget, pp-presentation
höst 2018.
Beslut: Stödet betalas till LUKE enligt fakturan, sekreteraren beviljas
befogenheter att utföra betalning.

9.

Utnämningsprocessen. Kommissionens ledamöter och ersättare fr.o.m. 201910-01 t.o.m. 2022-09-30.
Brev till kommuner att föreslå kandidater senast 2019-07-01 har skickats den
26 april. Nuläge för kännedom.
Tre kommuner har skickat sina förslag till kansliet. Kansliet samlar in alla
förslag och vidarebefordrar dem till ministeriet i båda länder i början av juli.

10.

Utnämningsprocessen, kommissionen finska ordförande och ordinarie
sakkunnig från Sverige och Finland. Kansliet skickar begäran till
Miljödepartementet och finska jord- och skogsbruksdepartementet i juni. För
kännedom.

11.

Yttrandebegäran till kommissionen samt beslutsärenden, för kännedom.
Bilaga 11.
Beslut: Kommissionen gör yttrande om Kaunis Iron gruvans ekonomiska
säkerhet, om Talga Graphene AB provbrytning av grafit i Kiruna Nunasvaara,
Vittangi och om Kolari kommuns nya avloppsreningsverk. Om Haparanda
värmeverk ger kommissionen inte yttrande.
Outokumpu recipientkontrollrapport 2018 har kommit till kommissionen och
skickats till Sara Elfvendahl på länsstyrelsen. Inga avvikelser i
vattenkvalitetsparametrarna jämfört med föregående årens resultat.

12.

Möten och seminarier, för kännedom
På kommande
2019-06-03,04 NASCO laxkonferens, Tromsø, Björk, Sallisalmi
I seminariet i Tromsö var i agenda klimatförändringen, laxens anpassningsförmåga i
förändrade omständigheter, om utmaningar av laxbestånd i Atlanten och Stilla havet.
2019-06-17,18,19 INBO Europe 2019, International Network of Basin Organisations,
Europa-konferens, Lahtis. Finland. Sallisalmi, Jokelainen
Timo Jokelainen ska bli utnämnd som INBO-president. Han ska tala om finsk-svenska
och finsk-norska gränsälvskommissioner på konferensen i Lahtis.
2019-09-23-25 NORDIWA-konferensen om avloppsrening, dagvatten och miljö,
Helsingfors
2019-11-13,14 Vattenrådens kontaktpersonmöte, Skellefteå.
Gångna:
2019-06-11 Vattenförvaltning, Torne vattendistrikt. Klassificering av vattendragen.
Skype, Länsstyrelsen, NTM-centralen, Sallisalmi.
2019-06-10 Year of the Salmon / Laxens År, miniseminarium i Kolari.
Samarrangemang med LUKE och kommissionen med finansiering från HaV/fiskekort.
2019-05-29 Näränperä översvämningsvallen, möte i Torneå, Sallisalmi
2019-05-27 Årsmöte. Gränsälvskommissionen, Miljö- och energidepartementet, Jordoch skogsbruksministeriet. Stockholm
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2019-05-24 AELCLIC-projekt möte i Torneå, Sallisalmi
2019-05-09 Torne-Kalix älvarnas vattenvårdsförbund, årstämma. Gällivare. Ahlstrand
2019-05-07 Vattenförvaltning. Länsstyrelsen i Norrbotten, NTM-centralen i Lappland,
sekreterare. Skypemöte
2019-04-16 Översvämningsriskhantering, NTM-centralen, Haparanda stad, Torneå
stad, Räddningstjänsten i Lappland, Räddningstjänsten Haparanda, MSB. Haparanda,
kansliet. Sallisalmi, Ahlstrand
2019-04-15 Kaunis Iron, myndighetsmöte om miljötillståndsansökan, NTM-centralen i
Lappland, Rovaniemi (Sallisalmi)

13.

Övriga ärenden
Lapplands NTM-central har skickat begäran till kommissionen för att utnämna
kommissionens representant till Torneälvens översvämningsgrupp.
Beslut: Kommissionens representant blir Kari Kinnunen och hans ersättare
Virve Sallisalmi.
Sommarnen 2019. Kari Kinnunen ska vikariera med jourtelefon när kansliets
personal har semester.

14.

Nästa sammanträde
Beslut: Den 12 september 2019, både ledamöter och ersättare samt
sakkunniga välkomnas.

15.

Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet kl 16:05 finsk tid

Johan Antti
Ordförande
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Timo Jokelainen
vice-ordförande

