PROTOKOLL 4/2015
Tid: Onsdag den 10 juni kl. 9:00-12:40 svensk tid
Plats: Hotell Fjället, Björkliden, Kiruna kommun
Närvarande: Britt-Marie Häggberg, Timo Jokelainen, Bengt Niska, Pia Hulkoff, Kalervo Aska,
Gunnar Björk, Birgitta Isaksson, Sari Keskitalo (via telefon punkterna 2-6), Kari Kinnunen,
Virve Sallisalmi och Camilla Ahlstrand

1.

Mötets öppnande och ordning
Ordförande Häggberg förklarade mötet öppnat kl 9:05.

2.

Mötets beslutsförhet
Konstaterades att mötet är beslutsför, då Finlands tredje ledamot Sari Keskitalo
deltar i mötet via telefon under beslutspunkter (punkt 3,4,5 och 6).

3.

Nedanstående övriga frågor lades till ärendelistan. Därefter godkändes
ärendelistan.
* Myggbekämpning i Övertorneå (Sari Keskitalo)
* Fråga om start- och sluttid för nätfiske i Torne älv (Gunnar Björk)
* Fråga om paravanfiske (Bengt Niska)
* Eventuell studieresa (Bengt Niska)
* Fråga om Vattenparlamentet (Kari Kinnunen)
* Information om kommande möte med Havs- och vattenmyndigheten (Virve
Sallisalmi)
* Information om utbildning av fisketillsynsmän (Virve Sallisalmi)

4.

Föregående mötesprotokoll godkändes.

5.

Arbetsordningen för kommissionen, bilaga 1.
Förslag: Arbetsordningen godkänns.
Kalervo Aska lade märke till att ett verb på punkt 4.5 saknades i finska
versionen.
Beslut: Arbetsordningen godkänns men kansliet justerar mindre tekniska fel i
text.

6.

Samarbetsbidrag, bilaga 2
Förslag: Ansökan om bidrag till gränsöverskridande samarbete från FSGK
möjliggörs
Beslut: I stället för pris kan kommissionen ge bidrag till gränsöverskridande
evenemang eller projekt, men detaljer bearbetas vidare.

7.

Information om mötet den 3 juni på Miljöministeriet i Helsingfors om
vattenförvaltningen i Torneälvens internationella vattendistrikt.
Syftet med mötet var att diskutera vattenförvaltningen i Torneälvens
avrinningsområde och förslag på framtida finsk-svensk samverkan.
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I mötet formades en arbetsgrupp där kommissionens representant är Virve
Sallisalmi. De övriga deltagarna i gruppen är Hannele Nyroos (Miljöministeriet i
Finland), Lisa Lundstedt (länsstyrelsen i Norrbotten), Björn Sjöberg (HaV) och
Pekka Räinä (Lapplands NTM-central). Arbetsgruppen utformar en skiss för
myndigheternas fortsatta arbete.
Minnesanteckningar från Helsingforsmötet kommer att skrivas. Ett förslag är att
det kommer att bli ett möte vid Torneälven i början av juni nästa år. Ärendet tas
upp under mars 2016 då Gränsälvskommissionen har det årliga mötet med
jord- och skogsbruksministeriet och miljö- och energidepartementet.
Ordförande Häggberg konstaterade att vid kommissionens möte den 17
september presenteras aktuell information om vattenförvaltningsplanen.
8.

Budgetuppföljningen
Budgetuppföljningen behandlades muntligt. Kommissionen går på plus, 85
procent har använts av det som planerats använda vid tidpunkten.

9.

Yttrandebegäran/yttranden och beslut, bilaga 4
För kännedom.

10.

Möten och seminarier, bilaga 5
För kännedom.

11.

Kari Kinnunen berättar om internationellt vattensamarbete, arbete vid FNs
UNECE. Bilaga

12.

Övriga frågor
Start- och sluttid för nätfiske i Torne älv.
Länsstyrelsen i Norrbottens län har tagit fram ett informationspaket om
fiskeregler. Fiskeinformation om Norrbotten har delats till hushåll i Norrbotten.
Informationsmaterialet om fiske i Torneälven blir färdigt under vecka 26. Det
ska även annonseras i lokalpressen.
Paravanfiske
Paravanfiske alltså användadet av utterbräda och liknande, är en förbjuden
fiskemetod (fr. o. m fiskestadgan 1971, och förbjudet i fiskestadgan 2010). I
älvdalen vill en del av lite äldre fiskarna använda denna metod. Information om
vad som gäller gavs vid mötet. Paravanfiske (utter- eller harrbräde eller därmed
jämförbara fiskemetoder) har varit förbjudet sedan 1971 i alla norrländska älvar
i Sverige.
Eventuell studieresa
Kinnunen lovade ta reda på olika alternativ och presentera förslag vid något av
de kommande mötena för kommissionen.
Fråga om vattenparlamentet
Om området skulle bli en äkta internationell vattenvårdsområde då skulle
kommissionen kunna sköta de båda delarna, Finland och Sverige. Sallisalmi
sade att det här kan tas upp i mötet mellan myndigheternas arbetsgrupp.
Information om kommande möte med Havs- och vattenmyndigheten
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Havs- och vattenmyndigheten kommer till Tornedalen och kommer att hålla två
möten: 31/8 och 1/9 2015. Syftet med mötet är att presentera regeringens
uppdrag för lax och öringsförvaltning i Sverige. Det ena mötet är avsedd för
inbjudna representanter och det andra är öppet informationsmöte på kvällstid.
Information om utbildning av fisketillsynsmän
För kännedom att länsstyrelsen har utbildat 13 lokala fisketillsynsmän/rådgivare
på svenska sidan av älven.
Som avslutning av mötet visade Birgitta Isaksson en presentation om Kiruna.
13.

Nästa sammanträde
Den 17 september i Haparanda.

14.

Ordföranden tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet kl 12:40 svensk tid.

Britt Marie Häggberg
Ordförande
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Timo Jokelainen
vice-ordförande

