22.1.2017

PROTOKOLL 1/2018
Tid: Fredag den 2 februari kl. 13:05-15:32 svensk tid
Plats: Gränsälvskommissionens kansli, Storgatan 92A, Haparanda
Närvarande: Timo Jokelainen (ordförande), Johan Antti, Pia Hulkoff, Paula Aikio-Tallgren,
Kari Kinnunen, Andreas Broman samt Birgitta Isaksson och Matti Myllykangas via telefon,
Virve Sallisalmi och Camilla Ahlstrand

1.

Mötets öppnande
Ordförande Timo Jokelainen förklarade mötet öppnat kl 13:05.

2.

Mötets beslutsförhet
Konstaterades att Bengt Niska och Matti Myllykangas inte är på plats. Således
ska Niskas ersättare Birgitta Isaksson och Matti Myllykangas delta i mötet via
telefon i beslutsärenden.

3.

Godkännande av ärendelistan
Godkänt.

4.

Godkännande av föregående mötets protokoll
Godkänt.

5.

Bokslut 2017 och revisionsrapporten, Bilaga 1
Årsredovisningen har alla ledamöter fått läsa via e-post och de har godkänt den
med kvittens via e-post. Kommissionens ledamöter hade inga noteringar i
bokslutet.
Beslut: Bokslutet för år 2017 blev godkänt.

6.

Verksamhetsberättelsen 2017, Bilaga 2
Till skillnad för tidigare års berättelser har i denna även refererats yttrandenas
väsentliga innehåll kort. Verksamhetsberättelsen är skrivet på finska och på
svenska. Verksamhetsberättelserna publiceras efter mötet på kommissionens
hemsidor och den går att printa ut där. Kommissionens ledamöter hade inget
att anmärka på verksamhetsberättelsen.
Beslut: Verksamhetsberättelsen för år 2017 blev godkänt.

7.

Jord- och skogsbuksministeriets yttrandebegäran om Finlands och Sveriges
förhandlingar angående Torneälvs fiskestadga år 2018
(170/04.04.03.01/2018).
Jord- och skogsbruksministeriet i Finland föreslår två förändringar som Finland
vill ta fram under förhandlingarna. Vid Kukkolaforsen föreslås spöfiskeförbud
inom forsområdet. Ministeriets andra förslag rör gränsälvsöverenskommelsens
havsområde där kustfiskare vill fiska med trål. Annars vore fiskestadgan lika
som år 2017.
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Det blev en livlig diskussion och sekreteraren kan skriva kommissionens
yttrande enligt den.
8.

Ansökan för finansiering, LUKE / Atso Romakkaniemi: Application for the
planned telemetry project studying salmon and sea trout migrations in the
Tornionjoki/Torne älv. (Översättning: Spåning av laxens och havsörings
lekvandring med hjälp av telemetrin, forskning i Torneälv).
Projektet söker av kommissionen 30 000-40 000 euros. Hela projektets budget
är ca 460 000 euros och det är frågan om 4-årigt spåning. Projektet
söker även Interreg-medel. Material har inte skickats till ledamöterna i förväg,
eftersom den kom in för nära mötet.
Beslut: Ärendet förbereds till nästa möte.

9.

Förslag till samarbetet. Samhällsvetenskapliga fakultet i Lapplands universitet Paula Tulppo och Matti Hepola. Interreg-projekt “Environmental Issues of
Transboundary Waters in North Calotte (PohRa)”. Forskningsprojektet
genomförs av Lapplands universitet i samverkan med Luleå Tekniska
universitet (LTU) och The Arctic University of Norway (UiT).
Beslut: Kommissionen ser inga skäl att underteckna stödbrevet till ett

projekt som är nu i planeringsskede. Kommissionen föreslår ett möte där
projektet presenteras till kommissionen.
10.

Samarbetsbidrag, hantering av inkomna ansökan. För kännedom.

Ahlstrand berättade att det kom in ca 10 ansökan. Bestämdes att
sekreterare väljer 3-4 ansökan för beslutsförslag och kommissionen ska
diskutera om dem. Alla ska få se alla inkomna ansökan.
11.

Yttrandebegäran till kommissionen samt beslutsärenden. Bilaga 3
För kännedom.

12.

Möten och seminarier, för kännedom
På kommande
6.-7.2.2018 UNECE, Global workshop. Moving forward transboundary water
cooperation: Building on its beneftis. Palais des Nations, Geneve, Sveitsi. Sallisalmi.
13 och 14 februari Sommarsik-projekt, planering av evenemanget under höstperioden
2018. Haparanda. Sallisalmi.
13/3 2018 För att förebygga översvämningsrisker, Haparanda, kansliet. Länsstyrelsen i
Norrbotten, NTM-centralen, Haparanda stad och Torneå stad, MSB
12/4 2018 Seminariet om världsarvet Struve-meridiankedja, synvinkel turismen,
arrangör: finska lantmäteriet d.v.s Maanmittauslaitos. Hetta, Enontekis. Sallisalmi
http://www.maanmittauslaitos.fi/maailmanperintoseminaari
Gångna:
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31/1 2018 Seminariet Offentlig - privat samverkan för en hållbar svensk fisketurism,
Stockholm, arrangör: Jordbruksverket, Landsbydgsnätverk 2020 samt Sveriges
fisketurismföretagare, Sallisalmi
2/2 2018 Årsplanering för gränsälvskommissionen, Haparanda, kansliet. Jokelainen,
Antti, Sallisalmi och Ahlstrand

13.

Övriga ärenden
Översättning till finska: Rapport Torneälvens vandringsfiskar, SLU och Luke
Beslut: Gränsälvskommissionen söker en lämplig översättare och står
för översättningskostanderna till finska på samma sätt som tidigare år.

14.

Nästa sammanträde
Beslut: Kommissionens andra möte anordnas den 28 februari 2018 i
Haparanda. Biträdande sekreterare skickar andra förslag för mötesdatum, som
togs fram på morgonens ordförandemöte.

15.

Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet kl 15.32 svensk tid.

Timo Jokelainen
ordförande
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Johan Antti
viceordförande

