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Regionalförvaltningsverket i Norra Finland   2023.1.16 
 
GRÄNSÄLVSKOMMISSIONENS YTTRANDE GÄLLANDE BYGGANDET AV FISKVÄGAR 
FÖRBI REGLERINGSDAMMARNA I PORTIMOJÄRVI OCH HAAPAKOSKI 

 
Regionalförvaltningsverket ber Finsk-svenska gränsälvskommissionen om ett 
yttrande gällande byggandet av fiskvägar förbi Portimojärvi och Haapakoski 
regleringsdammar i Ylitornio. 
 
Finsk-svenska gränsälvsöverenskommelsens syfte är bl.a. att samordna de 
åtgärder i avrinningsdistriktet som behövs för att uppnå de mål som bestäms 
för vattnets kvalitet och vattnets hållbara nyttjande (art 2.1.c). 
Målet med att bygga fiskvägarna är att möjliggöra fiskvandring förbi 
regleringsdammarna som skulle förbättra den ekologiska 
statusklassificeringen av berörda vattendrag. 
 
Gränsälvskommissionen anser byggandet av fiskvägarna vara ändamålsenliga 
åtgärder för att möjliggöra fiskvandring vilket i bästa fall skulle förbättra 
vattnets ekologiska status. Kommissionen uppmärksammar att det vore 
lämpligt att sätta funktionsriktade villkor till tillståndet. Det bör även finnas 
uppföljning av fiskvägarnas funktion. Fungerande fiskvägar förbi Portimojärvi 
och Haapakoski regleringsdammar tillsammans med andra nödvändiga 
åtgärder i vattensystemet skulle göra möjligt frigörande av ett väldigt stort 
nätverk med vandringsvägar. 
 
 
 
 
Yttrandet har beretts av kommissionens tf. sekreterare Simja Lempinen. Kommissionen har 
godkänt yttrandet via e-post 10 januari 2023 och yttrandet har sparats i ACTA 
diariehanteringssystem. 

 

Finsk-svenska gränsälvskommissionen 
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