22.1.2017

PROTOKOLL 8/2020
Tid: torsdag den 10 december kl. 12:35-14:55 svensk tid
Före mötet kl 11:30-12:30 svensk tid intervjuas kandidater till ordinarie sakkunniga
Plats: Teams-möte
Närvarande: Timo Jokelainen (ordförande), Johan Antti (lämnade mötet under punkt 7),
Bengt Niska, Marika Kylmämaa (lämnade mötet under punkt 9), Pia Hulkoff, Elli-Maria
Kultima, Birgitta Isaksson, Matti Myllykangas, Brynolf Tjärner, Kalervo Aska, Eugen
Parviainen, Aino Hyöppinen (lämnade mötet under punkt 8) samt Andreas Broman, Simja
Lempinen och Camilla Ahlstrand (sekreterare på mötet)

1.

Mötets öppnande
Ordförande Jokelainen önskade alla välkomna och öppnade mötet kl 12:35
svensk tid.

2.

Mötets beslutsförhet
Beslut: Mötet konstaterades vara beslutsför, då samtliga egentliga ledamöter
var närvarande. Dessutom var ledamöters ersättare och Sveriges ordinarie
sakkunnige närvarande.

3.

Godkännande av ärendelistan
Beslut: Ärendelistan godkänns.

4.

Godkännande av tidigare mötets protokoll
Beslut: Protokoll godkänns.

5.

Finlands ordinarie sakkunnig. Kandidater hördes innan mötet.
Diskussion fördes angående Maare Marttila och Matti Hepola som intervjuades,
samt om förslaget som skall göras.
Beslut: Kommissionen beslutade att föreslå fil. dr Maare Marttila och jur. dr
Matti Hepola som ordinarie sakkunniga till Jord- och skogsbruksministeriet.

6.

Verksamhetsplan 2021. Diskussion kring innehåll.
Lempinen berättade att kansliet inte har gjort något skriftligt förslag, då rådande
Covid-19-situationen orsakar mycket osäkerhet. Troligen förskjuts det till våren
planerade 10-årsseminariet. Vissa saker kan förväntas, tex
yttrandeförfrågningar såsom vattenförvaltningsplanerna, riskhanteringsplanerna
för översvämning, Kaunis Iron-tillståndsfrågor m.m.
Diskussion fördes och förslaget innehåll till verksamhetsplanen noterades som
hjälp till framtagandet av verksamhetsplanen.
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Beslut: Kansliet förbereder ett utkast för verksamhetsplan som hanteras i
första mötet år 2021 och godkänns i februarimötet (2/2021).
7.

Jord- och skogsbruksministeriets yttrandebegäran om avvikelser från
Torneälvens fiskestadga 2021, svar senast 2021-01-04
Diskussion fördes bl.a. kring undersökningen gjord av finska
naturresursinstitutet, spinnflugafiske i svenska Korpikylä m.m. Det
konstaterades, att ministeriets förslag motsvarar förra årets förslag. Således
kan förra årets yttrande fungera som en bra grund.
Beslut: Kansliet förbereder yttrandet baserat på förd diskussion. Synpunkter till
yttrandet kan förmedlas via e-post enligt tidigare delat (27.11.2020) material.
Kansliet förbereder ett yttrandeutkast, som hanteras via e-post innan det
färdigställs och skickas till ministeriet.

8.

Finska Miljöministeriets yttrandebegäran – uppdaterande inventering av
nationellt värdefulla landskapsområden, kompletterande samråd. Sista
svarsdatum 31.12.2020.
Lempinen presenterade ärendet. Gränsälvskommissionen har gett ett tidigare
yttrande i frågan år 2016. Lempinen har framställt en karta av Tornedalen, som
tydligt visar förslaget för värdefulla landskapsområden samt det nuvarande
området och motsvarande värdefulla landskapsområden i Sverige
(riksintresse). I förslaget till nytt värdefullt landskapsområde har utsträckningen
minskats i de södra delarna av Torneälven. Lempinen föreslog att
kommissionen uppmuntrar de nationella myndigheterna att synkronisera de
respektive nationellt värdefulla landskapsområdena.
Beslut: Kansliet förbereder ett yttrandeutkast, som hanteras via e-post innan
det färdigställs och skickas till ministeriet.

9.

Skrivtävling om gränsälven för skolorna
Följebrevet skickats till kommunerna 2020-11-19. För kännedom.
Det konstaterades att följebrevet har levererats till samtliga
gränsälvskommuner. Utav ledamöterna har Myllykangas, Kultima, Aska, Niska,
Hulkoff och Tjärner haft kontakt med respektive kommuners
utbildningsförvaltningar.

10.

Yttrandebegäran och beslutsärenden, för kännedom, Bilaga 10

11.

Möten och seminarier
Kommande
2021-05-25 Torneälvens översvämningsgrupp i Kolari, NTM-centralen arrangör
Gångna:
2020-11-18 Skype-möte, Norrbottens och Västerbottens vattenråd kontaktpersondag,
Lempinen, Ahlstrand
2020-11-19 Skype-möte, Torneälvens vattenvårdsområde, Bottenvikens
vattenmyndigheten och Lapplands NTM-central, Simja Lempinen

12.

Övriga ärenden
Inga övriga ärenden
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13.

Nästa sammanträde
Beslutsförslag: Det kommer ett nytt förslag för tid till januarimötet.
Kommissionens andra möte hålls 2021.2.26 kl 9.00 svensk tid.

14.

Mötets avslutande
Ordförande tackade alla för goda diskussioner och önskade alla en god jul.
Mötet stängdes kl 14.55 svensk tid.

Timo Jokelainen
Ordförande
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Johan Antti
vice-ordförande

