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PROTOKOLL 3/2022  
 
Tid: onsdag den 6 april kl. 10:50-12:10 svensk tid 
Plats: Haparanda, kansliet och Teams 
Närvarande: Timo Jokelainen, Johan Antti, Pia Hulkoff, Bengt Niska, Elli-Maria Kultima, 
Kalervo Aska, Andreas Broman, Simja Lempinen och Camilla Ahlstrand samt Maare Marttila 
via Teams. 
 
Gäster från Outokumpu stålverk: miljöchef Petri Pohjola och Kirsi-Maria Fyhr som innan 
mötets början berättade om aktuella frågor på Outokumpu Torneå verk. 
 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Jokelainen öppnade mötet kl. 10:50 svensk tid. 
 

2. Mötets beslutsförhet 
Beslut: Mötet konstaterades vara beslutsför 
 

3. Godkännande av ärendelistan 
Kommissionens kansli har tagit emot ett brev från Pello angående Palovaara 
vindkraftspark. Ett annat ärende är planer att bygga en vindkraftspark på svenska 
sidans havsområde och tredje ärende är användning av års 2020 beviljade 
gränsälvsbidrag. Kalervo Aska föreslog ytterligare att kommissionen skulle kunna 
svara till en remiss av finska ministeriet som gäller sikfiske på havsområdet fast 
remisstiden har löpt ut. 
Beslut: Ärendelistan godkändes så, att på punkt 7 tas upp ärende om yttrande till 
sikförordningen och de andra ärendena i punkt 11 Övriga ärenden. 
 
 

4. Godkännande av föregående mötets protokoll  
Beslut: Protokoll av 2022-02-28 godkändes 
 

5. Nästa sammanträden 
Beslut: Den 28.-29. juni 2022 anordnas möte i Rovaniemi. Mötet varar från lunch till 
lunch och innehåller ett fältbesök. Alla är inbjudna till mötet: ledamöterna, 
suppleanterna och sakkunniga.   
 

  
6. För kännedom, lägesrapport över fångstrapporteringssystemet OmaKala 

Lempinen berättade att Matti Myllykangas har skrivit e-post om Torneälvens 
fångstrapportering som kommissionen har medverkat i. Ytterligare nämnde 
Myllykangas Naturresursinstitutets projekt som är nationellt. Lempinen presenterade 
nuläget i det här finska fångstrapporteringsprojektet. Jord- och skogsbruksministeriet 
och Naturresursinstitutet har förberett projektet och systemet ska basera sig på 
frivillighet. Remissrundan är att vänta innan sommaren. Broman lovade fråga åsikt 
om fångstrapportering av HaV. Det blev diskussion om att i gränsälven måste man ha 
ett annat system och en lokal förankring borde skapas. Kommissionen bestämde att 
följa ärendet och ge sitt yttrande då det blir aktuellt.  
 
 

7. Aktuella förändringar till Torneälvs fiskestadga för år 2022 
Staterna har haft förhandlingarna och har kommit överens om avvikelser till 
fiskestadgan. I Finland har ministeriet ytterligare anordnat en remissrunda om 
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förordningsbyte för att trygga havsområdens sikbestånd. Det blev en diskussion om 
Askas förslag att yttra sig till förordning. Jord- och skogsbruksministeriet har föreslagit 
bl.a. förstoring av maskstorleken från 43 millimeter till 45 millimeter i Kvarken och 
ytterligare åtgärder som minskar sälarnas skadliga påverkan till fisket. I Kvarken-
området fiskas det 1/3 av Finlands sikfångst.  
Under mötet tog Aska reda på att det är möjligt att lämna yttrande. 
Beslut: Sekreteraren skriver en yttrandeskiss, som alla kan kommentera via e-post. 

 
8. Kommissionens nya hemsidor, aktuellt läge 

Lempinen berättade att kommissionens nya sidor byggs. Innehåll har inte lagts in 
ännu men kansliet får instruktioner den 7 april i Luleå. Publiceringsdatum är inte 
bestämt än. 
 

9. Yttrandebegäran och beslutsärenden, för kännedom, Bilaga 9 
Lempinen presenterade inkomna yttrandebegäran. 
 

10. Möten och seminarier 
 
Kommande 
2022-04-05 Torneälvens översvämningsgrupp i Torneå, NTM-centralen arrangör 
2022-05-13 JSM, MD, Miljöministeriet (FI), MSB, kommissionens årsmöte med ministerierna i 
Helsingfors  
2022-05-31 Torne-Kalix älvars vattenförbund, årsmöte 
 

Gångna: 
2022-03-28 Kalix folkhögskola. Presentation av gränsälvskommissionens verksamhet, 
Lempinen 
2022-03-24 och 2022-03-09 Uppdatering av hemsidorna, Zoom-möte med Geektown, 
Lempinen och Ahlstrand 
2022-03-18 Meri-Lapin ympäristöpalvelut (Torneå stads miljöavdelning) bekantade sig med 
kommissionens verksamhet, Pipsa Maikkula, Minna Karhunen och Lotta Mattila, Ahlstrand 
och Lempinen  
 

11. Övriga ärenden 
Gränsälvskommissionen beviljade år 2020 gränsälvsbidrag till Torneå Pudas skola för 
en kurs som heter “Juuret, joista ponnistaa. Siivet, joilla lentää” och för kursens 
studieresa till Tornedalen. På grund av Covid19-restriktioner kunde skolan inte 
genomföra studieresan men nu har skolans biträdande rektor skickat en ansökan där 
det framgår att resan kan göras under nästa höst. Rektorn ville veta om bidrag 
fortfarande är aktuellt. Kommissionen har gjort beslutet om bidrag den 28 februari 
2020, så kommissionen godkände den uppdaterade reseplanen. 
 
Palovaara vindkraft-projekt. Kansliet fick ett brev den 4 april där två privatpersoner 
tog fram sin oro för Pello Palovaara vindkraft-projekt. Planerna har förändrats så att 
kvarnarnas höjd vore 250 meter i stället för 230 meter och samtidigt ska effekt på 
dem höjas från 3–5 MW till 8 MW, vilken kommunstyrelse i Pello har godkänt. 
Skribenterna föreslog en ny MKB till detta. Projektet ligger ca 7 km från gränsen och 
skribenterna hoppas att kommissionen tar ställning till ärendet. Kommissionen 
diskuterade om detta och konstaterade att kommissionen tar ställning vid en möjlig 
remissrunda av myndigheterna.  
 
Ett annat ärende: I Sverige planerar WPD Offshore bygga en stor vindkraftspark till 
havsområdet. Kommissionen har inte fått yttrandebegäran och området ligger utanför 
gränsälvsöverenskommelsens gränser. Haparanda har som kommun skrivit, att 
projektet kan ha påverkan till vandringsfiskar. Remisstiden har gått ut den 1 mars och 
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det är svenska regeringen som kan göra beslutet. Lempinen har beställt 
projektmaterial av SGU, eftersom påverkan på vandringsfiskar skall utredas. 
  
Beslut: Kommissionen följer dessa projekt och tar ställning till dem vid behov. 
 
 

12. Mötets avslutande 
Ordförande avslutade mötet kl. 12:10 svensk tid. 


