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PROTOKOLL 6/2022 
 
Tid: 2022-11-25 kl 10:20 – 12:00 svensk tid 
Plats: Stadshotell, Torget 7, SE-95331 Haparanda   
Närvarande: Timo Jokelainen (ordförande), Johan Antti, Kalervo Aska, Brynolf Tjärner, Elli-
Maria Kultima, Birgitta Isaksson, Aino Hyöppinen, Birgit Niva och ordinarie sakkunnig 
Andreas Broman samt Simja Lempinen och Camilla Ahlstrand 
 
Gäster: Kl 8:40-10:00 svensk tid fisketillsynsmän Juha Niemelä och Kaj Kottelin 
 
1. Mötets öppnande 

Timo Jokelainen öppnade mötet kl 10:20 svensk tid. Före mötet följde kommissionen 
fisketillsynmännens presentation som hör till punkt 6 i ärendelistan.  
 

2. Mötets beslutsförhet 
Ordförande konstaterade att mötet är beslutsför. 
 

3. Godkännande av ärendelistan 
Beslut: Ärendelistan godkändes så att fisketillsynmännens besök (punkt 6) påbörjades 
innan mötets öppnande. 

 
4. Godkännande av föregående mötets protokoll 

Beslut: Protokoll från mötet 2022-09-15 godkändes. 
 

5. Nästa sammanträden 
Beslut: 2023-01-30 och det ska hållas i Haparanda. Även hybriddeltagande säkras för att 
säkerställa mötets beslutsförhet. Suppleanterna kan följa mötets gång utan mötesarvode, 
ifall de inte ersätter en ledamot som anmält sig ha förhinder. 
   

6. Fisketillsynsmännen presenterade förslagen till fiskestadgan för år 2023 
Kommissionen diskuterade om fisketillsynsmännens presentation som alla tyckte var 
intressant. 
 

7. Konferensarrangemang -Havsbaserad vindkraft och vandringsfiskar 
Lempinen presenterade hur projektet går vidare. Sekreteraren har varit i kontakt med 
finska och svenska myndigheter och forskningsanstalter när det gäller vindkraft.  
Preliminärt har Lempinen föreslagit veckor 6, 11 eller 12 för möjliga konferenstider.  
Beslut: Kansliet fortsätter konferensarrangemang och syftet är att konferensen ordnas 
under våren 2023 

 
8. Studieresa till River Tweed 

Lempinen föreslog till studieresans mål Tweed-älven som rinner mellan Skottland och 
England. Den har likheter med Finsk-svenska gränsälvskommissionen på så sätt att där 
också finns en gränsälvskommission och i älven fiskas lax. Det blev diskussion om hur 
de följer vattenramsdirektivet där och att det vore intressant att bekanta sig i deras 
överenskommelse.   
Beslut: Målet är att till nästa möte tas fram studieresans tidpunkt. Kansliet fortsätter 
resans förberedning.  

 
9. Gränsälvsbidraget 2023 
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Ahlstrand berättade att marknadsföring för att utlysa bidraget börjas under nästa vecka. 
Det diskuterades att villkor för bidraget behöver inte ändras. Ahlstrand föreslog att 
kommissionen bildar en arbetsgrupp för att förbereda ärendet såsom i fjol.  
Beslut: Kommissionen utlyser bidraget med likadana villkor som förut. Till arbetsgruppen 
som behandlar inkomna ansökan, nämndes Brynolf Tjärner, Matti Myllykangas, Birgit 
Niva och Aino Hyöppinen. Kansliet inbjuder gruppen till mötet.  
 

10. Yttrandebegäran och inkomna beslut, för kännedom, Bilaga 10 
Lempinen presenterade inkomna remisser. Konstaterades att kommissionen yttrar sig i 
yttrandebegäran gällande fiskevägar som planeras bygga till två kraftverk i 
Tengeliöälven.  
 

11. Möten och seminarier för kännedom  
 
Kommande: 
2022-11-08 Havsområdets naturresursplanering. Bottenvikens områdesmöte i Uleåborg. 
Metsähallitus. Lempinen 
2022-11-09->2022-11-10 Publikom 2022, offentliga sektorns kommunikatörer, Stockholm. 
Ahlstrand 
2022-11-11 Webinar, Kuststrategi (Finland) workshop del 2, Ahlstrand 
2022-11-22->2022-11-23 Vattenrådsdagarna i Skellefteå, Lempinen, Ahlstrand 
2022-11-24 Föreningen Norden i Haparanda, Exempel på gränsöverskridande samarbete och 
hinder. Hur kan dessa utvecklas? Lempinen  
 
Gångna: 
2022-09-20 Syn på plats, Mark och miljödomstolen, Talga grafitgruva i Vittangi, Lempinen, 
Ahlstrand 
2022-09-27 Finska miljöministeriets kuststrategi-workshop i Helsingfors, Lempinen, Ahlstrand 
 

12. Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden 

 
13. Mötets avslutande 

Ordförande tackade alla för deltagandet och avslutade mötet kl 12:00 Svensk tid. 


