PROTOKOLL 4/2018
Tid: Onsdagen den 13 junil kl. 12:55 - 15:40 svensk tid
Plats: Restaurang Utblick, Luppioberget, Övertorneå
Närvarande: Timo Jokelainen, Johan Antti, Pia Hulkoff, Paula Aikio-Tallgren, Birgitta
Isaksson, Matti Myllykangas, Gunnar Björk, Eugen Parviainen, Kari Kinnunen, Virve
Sallisalmi och Camilla Ahlstrand
Gäst: Ville Vähä, Naturresursinstitutet (Finland)
1.

Mötets öppnande och ordning
Ordförande Timo Jokelainen förklarade mötet öppnat kl 12:55 svensk tid.

2.

Mötets beslutsförhet
Mötet konstaterades vara beslutsför.

3.

Godkännande av ärendelistan
Godkänt.

4.

Godkännande av föregående mötets protokoll
Protokoll blev godkänt.

5.

Torneälvens smoltvandring och dess uppföljning, Ville Vähä,
Naturresursinstitut
Ville Vähä presenterade inom Torneälven pågående fiskforskningsarbeten som
Naturresursinstitutet har ansvar. De är: vandringslaxars och havsöringens
ekolod, smoltfiske, sikyngelfiske i samband med Tornedalens Sommarsikprojekt, vildlaxens och havsöringens telemetriforskning samt havsöringens
DNA- och fjällanalys,
I diskussionen kom fram att Kattilakoski ekolod-system blir aktuell. Att få
fångstinformation i älvområdet är bristfälligt och det vore viktigt att ha
elektronisk fiskekortförsäljning i bruk i Torneälven.

6.

Samråd, Lapplands NTM-central: Väsentliga frågor samt arbetsprogrammet för
vattenvården i Torne älvs vattenförvaltningsområde 2018-01-08 ->2018-07-09
Virve Sallisalmi presenterade ärendet med hjälp av NTM-centralens handlingar.
Vattenförvaltningens samråd sker igen i olika tider i Finland och i Sverige.
Innehållet varierar och granskningsområde i Sverige är större än TorneMuonioälvar eftersom det består av flera andra älvar också.

7.

EU dataskyddsförordning (GDPR) och gränsälvskommissionen.
Camilla Ahlstrand gick igenom gränsälvskommisionens dataskyddsprinciper om
hur man behandlar personuppgifter. En bilaga om ärendet delas ut via e-post
och ärendet tas upp på nytt vid behov.

8.

Nordiska ministerrådets möte i Haparanda den 26-27 juni 2018. För kännedom.
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Sallisalmi presenterade mötesprogram. Kommissionens sekretariat är med i
utställningen tillsammans med gränsområdets andra aktörer i stadshotellet och
sekreteraren deltar i Matkakoski besök där agendan är fiskefrågor.
9.

Kommissionens höstmöte i Pasvik, Norge den 10-12 september. För ledamöter,
ersättare och sakkunniga.
Bindande anmälan till sekretariat senast i början av juli. Preliminära
reseprogram presenterades.

10.

Yttrandebegäran/yttranden, beslut, pressmeddelanden. Bilaga

11.

Möten och seminarier. För kännedom.
På kommande:
2018-06-14 Kesäsiika-Sommarsik styrningsgruppsmöte, Sallisalmi
Gångna:
2018-05-22. Planeringsmöte om kommissionens Pasvik-möte i Norge, Bente
Christiansen och Tiia Kalske från Fylkesmannen i Finnmark, kansliet
2018-05-17 Översvämningsmöte i samarbete med finska och svenska myndigheter,
kansliet.
2018-05-15 Översvämningsmöte i samarbete med finska och svenska myndigheter,
kansliet
2018-05-14 Översvämningsmöte i samarbete med finska och svenska myndigheter,
kansliet
2018-04-24 Torne-Kalix vattenvårdsförbundets årsmöte, Ahlstrand

12.

Övriga ärenden
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15.5.2018 Outokumpu Stainlee (Torneå verk) vatten och
fiskeriekonomiska recipientkontroll år 2017, resultat
ICES rekommendation till laxkvoter 2018
http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2018/2018/sal.2
7.22-31.pdf
Tornedalens översvämningsguide har publicerats på finska och på
svenska i kommissionens hemsidor. På finska finns även tryckt version
av Lapplands NTM-cenrtral. Den svenska versionen produceras av
Länsstyrelsen i Norrbbotten. Översvämningsuiden var på båda länders
media under vårflöde.
Avloppsvattenrapport, publiceringsdatum och Torneälvs
åtgärdsrapport (Roof Plan) delas ut september-oktober 2018
Torne-Muonioälvs gemensamt recipientkontroll år 2017 –rapportskiss
Skrivelser (2 stycken) Kvenforskningscentrum och Väyläs
fiskekortsområde har kommit för kännedom till kommissionen
LIPPO2018 fisketraditionsfestival 7.-8 september 2018 i TorneåHaparanda, Kukkola, Vuentokoski. Kommissionen kan vid behov ge
bidrag till evenemanget.
Gränsälvskommisionens brev till Torneälves fiskeområde den 21 maj
2018 om fiskebeslut för Kukkolaforsen (Finska sidan) område, även för
kännedom till Lapplands NTM-central. Svar från Lapplands NTMcentral.
Naturvårdsverket besöker Kaunis Iron i Pajala 2018-05-30
Gränsälvskommissionens nordsamiska hemsidor publiceras i juni
Gränsälvskommissionens fiskesida http://fsgk.se/Fiske.html

13.

Nästa sammanträde
Den 10-12 september 2018 i Pasvik, Norge.

14.

Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet kl 15:40 svensk tid.

Timo Jokelainen
Ordförande
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Johan Antti
vice-ordförande

