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PROTOKOLL 4/2022  
 
Tid: 2022-6-29 kl 9:30-11:55 Finsk tid 
Plats: Rovaniemi, Santa Claus Hotel 
Närvarande: Timo Jokelainen (of), Johan Antti, Pia Hulkoff, Elli-Maria Kultima, Bengt Niska, 
Eugen Parviainen, Kalervo Aska, Eva Sundin, Matti Myllykangas, Matti Hepola samt Simja 
Lempinen och Camilla Ahlstrand 
 
1. Mötets öppnande 

Ordförande Timo Jokelainen önskade alla välkomna och öppnade mötet kl 9:30. 
Jokelainen tackade kommissionen för föregående dagens besök på Taivalkoski 
vattenkraftverk där diskussionerna var givande och livliga. 
 

2. Mötets beslutsförhet 
Beslut: Mötet konstateradess vara beslutsfört 
 

3. Godkännande av ärendelistan 
Beslut: Ärendelistan godkändes 

 
4. Godkännande av föregående mötets protokoll 

Beslut: Protokoll från 2022-04-06 godkändes 
 

5. Nästa sammanträden 
Beslut: 2022.9.15 I Haparanda 
   

6. För kännedom, SMHI gör mätningar enligt art. 7 i Pajala. Ansvarsperson Lena Bram 
Erikson från SMHI.  Ahlstrand presenterade nuläget. 
Beslut: Till nästa sammanträde begärs information om mätningsresultaten från SMHI 
samt om läget för mätningsstationen i Junosuvando. 
 

7. För kännedom, Veikko Kantojärvis ansökan för att göra en fiskeriundersökning, Bilaga 7 
Lempinen presenterade vad kommissionens ordinarie sakkunniga Maare Marttila hade 
konstaterat om projektplanen. Det fördes diskussion om frågan och konstaterades att ett 
sådant arbete borde ha kontinuitet och fiskeriundersökningen borde lämpligtvis ske i 
samarbete med både finska och svenska myndigheter. Dessutom konstaterades att 
enligt ansökningen skulle undersökning endast ske på finskt område. 
Beslut: Kommissionen ger inte finansiering till projektet. Kansliet förbereder ett svar till 
sökande. 
 
Under denna punkt diskuterades även den havsbaserade vindkraftparken utanför Kalix 
och generellt om havsbaserad vindkraft i Bottenhavet. Det finns inte klar information om 
deras påverkan på vandringsfisken. Lempinen berättade att det finns möjlighet att ge ett 
yttrande t.o.m. 15 augusti i avgränsningssamrådet enligt miljöbalken. Projektområdet 
befinner sig inte inom gränsälvsöverenskommelsens geografiska tillämpningsområde 
men kan ha gränsöverskridande påverkan på vandringsfisk. Kommissionen ser det som 
nödvändigt att samarbete sker med finska myndigheter och forskningsinstitut gällande 
havsbaserade vindkraftprojekt. Kansliet förbereder ett yttrandeutkast som delas med 
kommissionen för kommentering så att yttrandet hinner levereras innan 15.8. 

 
8. För kännedom, Memo från årsmötet, Bilaga 8 

-Studieresa                                  
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Ministerierna gav sitt stöd för att göra en studieresa till ett sådant gränsvattenområde där 
det finns två avtalsparter och det är fråga om en gränsälv såsom för Finsk-svenska 
gränsälvskommissionen. Resan skulle kunna ske under hösten 2022. 
-Utredning       
Utredaren Seppo Rekolainen, som utnämndes av SJM, har gjort en utredning om 
tillämpning av gränsälvsöverenskommelsens tillämpning. Utredningsutkastet har 
presenterats i årsmötet 2022.5.13 för svensk avtalspart och fortsatt beredning görs i 
samarbete med svensk part. Det fördes livlig diskussion om ämnet. Seppo Rekolainen 
svarar på möjliga förtydligande frågor. 
-Gränsälvskonferensen, vars tidpunkt har flyttats flera gånger på grund av 
pandemisituationen är aktuellt eventuellt under hösten 2023.  
                     

9. För kännedom – Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbunds årsrapport. Vattnets status 
försämrats till dålig med avseende på näringsämnen i en provtagningspunkt. Bilaga 9 
Lempinen presenterade saken där det fortfarande är oklart när proverna har tagits och 
omständigheterna kring själva provtagningen. Det konstaterades att vattnets status inte 
får försämras enligt vattendirektivet samt att Haparanda kommun använder råvatten från 
Torne älv för kommunala dricksvattenförsörjningen. 
Beslut: Kansliets sekreterare fortsätter utredning av frågan. 

 
10. Yttrandebegäran och inkomna beslut, för kännedom, Bilaga 10 

Lempinen presenterade aktuella yttrandeärenden. Kommissionen skall yttra sig i 
avgränsningssamrådet WPD Offshores Polargrund havsbaserade vindkraftpark samt i 
Hannukainen järngruvas gruvtillståndansökan. 

 
11. Möten och seminarier för kännedom  

 
Kommande: 
2022-8-27 Gränsöverskridande myndighetsdialog gällande landskapsfrågor, Länsstyrelsen i 
Norrbottens län, Lapplands NTM-central, Ahlstrand, Lempinen 
2022-9-1 Torneälvens håvfiskekultur och diskussion gällande förvaltning av hållbara fiskbestånd i 
Kukkolankoski. Inbjudna: SJM, HaV och från FSGK Lempinen, Jokelainen och Antti. 
Gångna: 
2022-4-26 Diskussionstillfälle/seminarie om svensk fiskeförvaltning, Pajala, Niska, Myllykangas, 
Aska, Tjärner 
2022-4-29 Möte översvämningsskydd, Teams, Lapplands NTM-central, SYKE, SMHI, Torneå 
stad, Haparanda räddningstjänst, Lapplands räddningsanstalt, MSB, från GÄK: Ahlstrand 
2022-05-13 JSM, MD, YM, MSB, kommissionens årsmöte med ministerierna i Helsingfors  
2022-05-31 Torne-Kalix älvars vattenförbund, årsmöte i Gällivare, Lempinen 
 

12. Övriga ärenden 
      Inga övriga ärenden 
 
13. Mötets avslutande 

Of. Jokelainen tackade för bra diskussioner och önskade alla en glad semestertid.     
Jokelainen avslutade mötet kl 11.55 
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