PROTOKOLL 3/2015
Tid: Torsdagen den 16 april kl. 9:30-15:00 finsk tid
Plats: Lapland Hotels Äkäshotelli, Äkäsentie 10, 95970 ÄKÄSLOMPOLO, Kolari
Närvarande: Britt-Marie Häggberg, ordförande, Timo Jokelainen, Bengt Niska, Kalervo Aska,
Pia Hulkoff, Eugen Parviainen, Kari Kinnunen och Camilla Ahlstrand
Gäster: Marjut Kokko, Lapplands NTM-central och Päivi Magga, Siida. Kerstin LundinSegerlund, länsstyrelsen i Norrbottens län via telefon
1.

Mötets öppnande och ordning
Ordförande Britt-Marie Häggberg öppnade mötet.

2.

Mötets beslutsförhet
Mötet konstaterades vara beslutsför.

3.

Godkännande av ärendelistan
Ärendelistan godkändes.

4.

Godkännande av föregående mötes protokoll
Protokoll-versionen godkändes. Längre minnesanteckningar skrivs
fortfarande medan kortare protokoll-versionen publiceras på webben. Detta
innebär att i fortsättningen godkänns protokoll via e-post.

5.

Kulturmiljöfrågor
Marjut Kokko, överinspektör, Lapplands NTM-central, länsarkivarie Kerstin
Lundin-Segerlund, Länsstyrelsen i Norrbotten, samt forskare Päivi Magga,
Siida berättade om kulturmiljöarbete i respektive organisationer.

Beslut: Kansliet arrangerar ett infomöte om kulturmiljö- och
landskapsfrågor för myndigheterna.
6.

Samarbetspriset
Ärendet behandlas på Kiruna-mötet.

7.

Arbetsordningen för kommissionen, bilaga 1
Diskussion om lämplig tidpunkt då ledamöterna ska informera om sitt förhinder.
Tidförslag två veckor togs bort och ersätts med ”så fort som möjligt.”
Förändringar görs och den uppdaterade arbetsordningen godkänns på mötet i
Kiruna.

8.

Fiskeregler på Torneälven säsong 2015, för kännedom
Olika fiskestartdatum på havsområdet strider emot
gränsälvsöverenskommelsens anda. Lika behandling är inte verklighet.

Protokoll 2015-04-16

Kalervo Aska sade att om kvot per fiskare tas i bruk i Finland då har datumen
ingen betydelse. Däremot skulle det ha varit bra om parterna (Finland och
Sverige) hade diskuterat om grannländerna kan acceptera samma struktur i
fisket.
9.

Yttrandebegäran/yttranden, beslut, bilaga 2
För kännedom.

10.

Yttrande om Torneälvens (Finland) och Bottenvikens (Sverige)
vattenförvaltningsplan och åtgärder - under bearbetning. Yttrande om
Torneå och Haparanda översvämningsriskhanteringsplan - under april

11.

Uppföljning av Gränsälvsöverenskommelsen och tillståndspraxis
Miljötillstånd: Bottenvikens reningsverk, Pello reningsverk, Karesuando
reningsverk
Beslut: Kommissionen lämnar inget yttrande tills vidare.

12.

Möten och seminarier, för kännedom, bilaga 3
Ingen diskussion.

13.

Övriga frågor
Ansökan om bidrag till sommarevenemang 13-15 /7 2015, föreningen
KulturEkot.
Beslut: Godkänns. Kansliet kan besluta bidragssumman mellan 7500-10000
kronor. Förutsättningen är att loggan måste vara med i marknadsmaterial.
Häggberg informerade om att angående Torneälvens internationella
vattenvårdsområde planeras att hållas ett möte i Helsingfors den 3 juni.
Från Kommissionen deltar Sallisalmi och Häggberg. Även andra representanter
för Länsstyrelsen kommer att delta.

14.

Nästa sammanträde den 9-10 juni 2015 i Kiruna, Abisko
För ledamöterna och ersättare.

15.

Mötets avslutande
Ordförande Häggberg tackade ledamöterna och avslutade mötet.

Britt-Marie Häggberg
ordförande
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Timo Jokelainen
vice-ordförande

