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FINSK-SVENSKA GRÄNSÄLVSKOMMISSIONENS GRÄNSÄLVSBIDRAG TILL FLERA
OLIKA AKTÖRER
Finsk-svenska gränsälvskommissionen beviljar gränsälvsbidrag till sex olika projekt enligt
inkomna ansökningar. Kommissionen mottog totalt 11 ansökningar som syftade till olika
projekt och verksamheter i år. Ansökningar kom från båda sidor av Torneälven.
Ansökningstiden upphörde den 8 februari 2021.
Kommissionen har beslutat att gränsälvsbidraget på högst 10 000 euro delas så här:
3000 EURO För att rensa flottningsskräp från älvbotten
- Inom Kuivakangas finska samfällighetens och svenska Kuivakangas vattenområdet
finns en så kallad Kiviarkku (stenkista) och omkring kistan finns kvar järnskrot, timmer
under vattenytan och sådant som stör dragfiske och traditionellt nätfiske. Under nästa
sommar och på vintertid har projektet som syfte att rensa vattenområdet. Projektet
ansluter sig till fisket, allmänt bruk av vattenleden och båtsäkerheten.
Sökande: Kuivakangas samfälligheter på finska sidan
2500 EURO Dragfiske- och kulturevenemang i Miekojärvi (finska Ylitornio), Miekojärvi
dragfiskemaraton 100 h + 4 h den 13-18 juli 2021
-

I samband med dragfiske-evenemangsveckan arrangeras fiskmarknad vid Miekojärvi
Sirkkakoski fiskehamn. Hela evenemangets idé är presenta sjöns hållbara
fiskbestånd och visa fin vattenmiljö för stora allmänheten. Med hjälp av frivilliga
samlas medel till sjöräddningen. Andra syften är att åstadkomma mera samverkan,
öka Miekojärvi-kännedom, locka människor använda lokala fiskarter samt göra lokal
kultur mer känd.
Sökande: Miekojärvi Veneseura (Båtklubb) ry (förening)

2000 EURO Torneå-Muonioälvsleden och laxvandringen - bildbok för barn
En bildbok om Torne-Muonioälvars vattenled och laxvandringen. Målgruppen är barn och
ungdomar. Boken prioriterar högklassiga bilder, samt laxens ”tänkande” i text under sin
vandringsfärd. Torneå – Muonioälv vattenled beskrivs som värdefull pärla både i bilder och i
text, även historia beskrivs på ett passligt sätt för målgruppen. Boken ska innehålla både
fakta och fiktion.
Sökande: Yrityspalvelu Kankaanranta Tmi
1500 EURO Torneälvs forsfiske till UNESCO-förteckning
- Alla aktörer kring forsfisket i Torneälven vill försäkra att forsfiskekulturen fortsätter till
följande generationer i Unesco-andan. Det sker genom att få forsfisket till
förteckningen över immateriella kulturarv. Utredningsarbetet har genomförts under
2019. Kom med -projektet fortsätter processen, och målet är att söka kandidatur till
Unescos förteckning. Museiverket har flyttat vidare ansökningstid så nu kan
processen planeras mera inkluderande sätt. Projektplan bifogad.
Sökande: ProSiika -föreningen
1000 EURO Finlands Fiskebibliotek (Muonio): Digitalisering av Tornedals material

-

Syftet är att spara Tornedalens fiske- och miljöhistoriska handlingar till
bibliotekets databas. Material finns både på finska och svenska. Material ska
även digitaliseras på fiskebibliotekets hemsida, upphovsrätten noteras. En
person ska anställas för att göra arbetet och det tar ca en månad. Syftet är att
öka tillgängligheten av dessa handlingar till alla som är intresserade. Att
använda Finlands Fiskebiobliotekets hemsidor och få service är gratis för alla.
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Sökande: Finlands Fiskebibliotek
18000 KRONOR, Kulturdagarna vid Suogården i Korpikylä
- Hembygdsförening i Korpikylä i Haparanda kommun ämnar arrangera kulturdagar
den 16-18 juli år 2021 tillsammans med Suogården i Korpikylä. Suogården är en
kulturminnesmärkt bondgård belägen vid Torneälvens strand strax nedanför
Matkakoski. Till sångkursen inbjuds deltagare från olika samhällsgrupper. Kursen
erbjuds för barn, ungdomar, vuxna och äldre. Kurstiden 16-18 juli 2021 med
sångpedagog Anna Fält från Finland. Allsång för alla bybor lördagkväll. Utvidgat
kursen i år 2021 med ytterligare två musikledare: Kristina Bergström och Lars-Olof
Ejstes.
Sökande Korpikylä Hembygdsförening. Kommissionen beviljade för föregående år
(2020) 18 000 kronor, som inte har betalats då evenemanget flyttades till år 2021
Gränsälvsbidragets bakgrund
Gränsälvskommissionens bidrag kan sökas för att anordna och utveckla verksamheter eller
evenemang som har anknytning till gränsområdets vatten, natur, miljö, Tornedalens och
gränsområdets kulturtradition, fisketradition eller till en annan verksamhet i Tornedalen.
Kommissionen har beviljat bidrag från och med år 2016.
Sökande kan vara en enskild person, förening eller en organisation. Bidraget betalas ut
retroaktivt enligt verifierade kostnader.
KONTAKTUPPGIFTER:
Gränsälvskommissionens kansli: tel. +46 (0)922 61680 eller +358407055509
e-post: info(at)fsgk.se
Twitter @Tornionjoki
Bidragstagaren:
Rensning av flottningsskräp från älvbotten, Kuivakangas samfällighet, Petri Juvani
tel. +358400408430
Dragfiske- och kulturevenemang i Miekojärvi (finska Ylitornio), Miekojärvi dragfiskemaraton
100 h + 4 h den 13-18 juli 2021. Miekojärvi båtklubb, Jukka Sirkkala tel. +358400228590
Torneå-Muonioälvsleden och laxvandringen - bildbok för barn, Martti Kankaanranta
tel. +358 500693745
Torneälvs forsfiske till UNESCO-förteckning: ProSik ry, Markku Vaaraniemi
tel. +358 405590836
Digitalisering av Fiskebibliotekets material inom Tornedalen, Ari Savikko tel. +358451204705
Kulturdagarna vid Suogården i Korpikylä, Korpikylä hembygdsförening, Sven Keskitalo
Tel. +46 70 318 5869
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