PROTOKOLL 5/2015
Tid: Torsdag den 17 september kl. 10:00-15:20 svensk tid
Plats: Gränsälvskommissionens kansli, Storgatan 92A, Haparanda
Närvarande: Britt-Marie Häggberg (ordf), Timo Jokelainen, Bengt Niska, Pia Hulkoff, Pekka
Pelttari, Paula Aikio-Tallgren (efter § 8 lämnade mötet), Kari Kinnunen, Karl-Erik Nilsson,
Virve Sallisalmi och Camilla Ahlstrand
Gäster: Micael Bredefeldt (länsstyrelsen i Norrbottens län) och Juho Jakkila (Finlands
miljöcentral SYKE)

1.

Mötets öppnande
Britt-Marie Häggberg öppnade mötet kl 10

2.

Mötets beslutsförhet
Mötets konstaterades beslutsför.

3.

Godkännande av ärendelistan
Godkändes.

4.

Godkännande av föregående mötets protokoll
Ledamöterna har fått de längre minnesanteckningarna. Kortare protokoll
kunde läsas på mötet och det skickas till alla via e-post. Protokollet godkänns
på nästa möte.

5.

Kommissionens nya ordinarie sakkunnig Karl-Erik Nilsson
Nilsson presenterade sig själv. Han har jobbat på Fiskeriverket tills år 2011 då
uppgifterna flyttades till nya Havs och vattenmyndigheten. Efter detta har
Nilsson skött fiske-ekonomiska frågor på länsstyrelsens vatten- och fiskeenhet.
Nilsson har nyligen gått på pension från länsstyrelsen.

6.

Budgetuppföljning, bilaga 1
Konstaterades att kommissionen går på plus vilket innebär att det finns sparade
medel, som planerat, för att arrangera vattenparlament-seminariet.

7.

Anpassning till förändrat klimat, skyfall, översvämningar i torneälv. Micael
Bredefeldt länsstyrelsen i Norrbottens län, Juho Jakkila, Suomen
ympäristökeskus SYKE (Finlands miljöcentral)
Enligt Jakkila kommer höstens och vinterns flöden att bli större på Torneälven.
Vår- och sommarflöden blir mildare. I extrema scenarier förblir
översvämningarna på dagens nivåer men i Kilpisjärvi kan översvämningen öka.
Dagliga högsta regnmängder kan öka dubbelt vilket ökar översvämningar i
tätorterna.
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Bredefeldt informerade att i Sverige har länsstyrelserna fått i uppgift att
sammanställa hur klimatförändringen kan påverka samhället. Syftet är att
minska samhällets sårbarhet. Dagvattenproblem har kartlagts i alla kommuner i
Norrbottens län. För varje kommun har man tagit fram ett kommunspecifikt
material som de även fått på USB-sticka så att de kan använda materialet i sitt
planeringsarbete.
Jokelainen ville få båda föreläsares material. Kansliet tar hand om detta.
8.

Fiskebevakningen och döda fiskar 2015, fisketillsynsman Pekka Pyykönen.
Diskussion om större insats för provtagning av lax sommaren 2016
Antalet fiskeövervakare på älven blev mindre än planerat. Pyykönen har gjort
en rapport om sina iakttagelser och även tagit reda på hur man kan ta i bruk
individuella kvoten per fiskare. Pyykönen har skickat sin egen rapport till NTMcentralen och till Jord- och skogsbruksministeriet.
De första döda laxarna kom till Pyykönens kännedom redan under
midsommarveckan på havsområdet. I mitten på augusti gjorde Pyykönen ett
förslag till jord- och skogsbruksministeriet, till Luke (före detta Vilt-och
fiskeriforskningen), NTM-centralen och Evira om hur man skall bedriva
forskning om laxdöd i fortsättningen. Luke ska sköta ärendet tillsammans med
Evira. Under hösten görs planerna hur man förbereder denna fråga nästa
sommar.
Informationsspridning om fiskeregler var mer omfattande i år än tidigare.
Sverige gjorde broschyrer om gränsälvens fiske och skickade dem till alla
hushåll och annonserade i områdets gratistidningar. På finska sidan av älven
informerade NTM-centralen om regler via media och publicerade fiskeregler för
Torneälven på sin hemsida.
Aikio-Tallgren lämnade mötet efter den hän punkten.

9.

Tornedalens Vattenparlament; tema, uppgifter, kommunikation
Tid: 3-4/11 2015 lunch till lunch Plats: Peräpohjolan opisto, Torneå

Sallisalmi presenterade programmet. Diskussion fördes om medfinansiering av
andra aktörer. Medfinansiering ser osannolikt. Gränsälvskommissionen står för
kostanader och arrangerar seminariet självständigt.
10.

Samarbetsbidrag, bilaga 2
Offentliggörs i vattenparlamentet
Texten förbättras något, Jokelainen lovade förkorta den.
Britt-Marie Häggberg konstaterade att bidraget blir mer synligt, om man kan
paketera utlysningen av samarbetsbidraget och marknadsför det.

11.
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Studieresa
Eventuell studieresa i augusti 2016, mål: gränsvattendrag, Kinnunen
presenterar
Kinnunen tog fram två alternativ, som man kan genomföra med måttliga
kostnader. Estland har Peips-sjökommission tillsammans med Ryssland.Ett
annat alternativ är samarbete mellan Estland och Lettland. De har inget
gränsvattendrag men en kommission som har MKB-prövning.

Kinnunen sade att han kan kontakta representanter från länderna å
kommissionens vägnar.
12.

Yttrandebegäran till kommissionen samt beslutsärenden, för kännedom
Bilaga 3

13.

Möten och seminarier, för kännedom
Kulturmiljö, utflykt i Övertorneå Niittysaari och seminarium i Simo, PerinneElo (inklusive
Lapplands NTM-central m.m.) arrangör, 18-20/8 2015, Sallisalmi deltog 18-20/8,
Ahlstrand den 18/8
Bildande av Fiskeområde Tornedalen-Haparanda skärgård 2020, mötet i Övertorneå
2015-08-23, Ahlstrand deltog
Planeringsmöte för kommissionens verksamhet, 28/8, Haparanda. Häggberg, Sallisalmi
och Ahlstrand deltog.
Kattilakoski infomöte 31/8 2015 och Överkalix-workshop 1/9 2015, Havs och
vattenmyndigheten, Länsstyrelsen och gränsälvskommissionen som arrangör, Nilsson,
Ahlstrand och Sallisalmi deltog, Sallisalmi och Nilsson deltog även på på workshop
Vattenvård och havskyddsseminariet 2-3/9 2015 i Uleåborg, Finlands miljöcentral
SYKE arrangör, Sallisalmi deltog
MKB-SMB -konferens för finska miljöförvaltningen i Uleåborg 8-9/ 2015 Sallisalmi deltar
Översvämningsgruppens möte den 15 /9 i Pello, Lapplands NTM-central arrangör,
Ahlstrand och Sallisalmi deltar
Sveriges nationella Leader-träff den 6-7 oktober i Haparanda, Sallisalmi deltar
Lapplands turismparlament 8-9 oktober 2015, Kemi, Lapplands förbund arrangör.

14.

Övriga ärenden
Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020-projekt, diskussion och
beslut om kommissionens eventuella deltagande som organisationsmedlem.
Beslut om deltagandet på nästa möte, kommissionen är positiv till projektet.
Sverige håller på att färdigöra sin nationella laxstrategi. I Finland gjordes det
redan tidigare. Kinnunen frågade om kommissionen vore aktiv att stöda en
gemensam strategi för kommissionens område. Situationen är nu sådan att
ministerierna lutar sig mot nationella strategier.
Pekka Pelttari talade om Baltfish som är Österjöstaternas gemensamma och
vars syfte är att hitta gemensamt syn i fiskeärenden inom Östersjöområdet.
Warszavas möte hade man tre huvudpunkter: Flerartsplan för bestånden,
elektronisk reglering samt ICES-riktlinjer för året 2016.
Pelttari ville veta vad som blir Sveriges förslag till nästa års laxkvot och om det
är HaV eller någon annan aktör som förbereder förslaget? Pelttari är av den
uppfattningen att Finland ska följa ICES rekommendationer.
Karl-Erik Nilsson lovade ta reda på ställningstagande som Sverige formulerar.

15.

Nästa sammanträde den 20 oktober
Torneås nya kommunchef Timo Nousiainen kommer på besök kl 14 svensk tid.

16.

Ordförande Häggberg avslutade mötet kl 15:20 svensk tid.

Britt-Marie Häggberg
ordförande
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Timo Jokelainen
vice ordförande

