PROTOKOLL 5/2016
Tid: Onsdag den 31 augusti kl. 13:00-17:10 lokal tid
Torsdag den 1 september kl 9:10-11:15.
Plats: Clarion hotell the Edge, Tromsö, Norge
Närvarande: Timo Jokelainen ordförande, Johan Antti vice-ordförande, Lisa Lundstedt, Pia
Hulkoff, Bengt Niska, Gunnar Björk, Birgitta Isaksson, Paula Aikio-Tallgren, Sari Keskitalo,
Kalervo Aska, Eugen Parviainen, Kari Kinnunen, Karl-Erik Nilsson, Virve Sallisalmi och
Camilla Ahlstrand.

1.

Mötets öppnande och ordning
Ordförande Timo Jokelainen förklarade mötet öppnat kl 13:00 och hälsade alla
välkomna.

2.

Mötets beslutsförhet
Mötet konstaterades vara beslutsför.

3.

Godkännande av ärendelistan
Frågor tas upp i Övriga ärenden. Kommunseminariet på Olos tas upp på punkt
10 och andra punkters numrering ändras enligt detta. Godkänt.

4.

Godkännande av föregående mötets protokoll
Godkänt.

5.

Budgetuppföljning
I slutet av juli hade kommissionen använt ca 70 procent av för tidpunkten
budgeterade medel (nollresultat som mål).

6.

Kommissionens ledamöter 1.10.2016-30.9.2019
Sekretariatet har fått kommunernas förslag för ledamöter inför nästa
mandatsperiod 1.10.2016-30.9.2019. Förslagen har skickat till Jord- och
skogsbruksministeriet och Miljö- och energidepartementet. Statsrådet i Finland
och Regeringskansliet i Sverige utnämner ledamöterna före den 1 oktober
2016. För kännedom.
Kommissionen fick se sammanfattning av kommunernas förslag.
Utnämningsprocessen diskuterades. Konstaterades att statsrådets och
regeringkansliets namn kommer för allas kännedom under närmaste dagarna.

7.
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Ordinarie sakkunniga 1.1.2017-31.12.2018
Sakkunnigas uppgifter. Förslag till sakkunniga: Kari Kinnunen, Finland,
_,Sverige.

Sveriges sakkunnig Karl-Erik Nilsson är med till och med slutet av året.
Processen för den svenska sakkunig fortsätter.
Beslut: Kommissionen föreslår Kinnunen som ordinarie sakkunnig 1.10.201630.9.2019.

8.

En gemensam bya- och kulturturism Interreg-projektplan för Torne älv och dess
biflöden. "Tillsammans blir vi fler" Outokaira tuottamhan ry, Leader TunturiLappi ry, Lokalt ledd utveckling Tornedalen 2020. Projekt föreslår att
kommissionen vore en partner i projektet (expertpartner). (BILAGA 1,
Projektplan)
Beslut: Kommissionen lovar sin expertis i projektet ifall projektet beviljas
Interreg-finansiering.

9.

Torneälvens fiskesäsong 2016, ekoloden, fiske, sjukdomarna, Matkakoski
ryckfiske, Matkakoski bottenrensning. Sommarens erfarenheter.
Naturresursinstitutet har kalkulerat att ca 99 000 laxar har passerat
ekoloden i Kattilakoski. Antalet laxar bekräftas senare.
Fisket på Matkakoski har skötts lugnt enligt beskedet från
fisketillsynsmän.Ryckfiske har inte upptäckts.
Matkakoski bottenrensning av blysänken har inte kunnat påbörjas i slutet av
juli p.g.a. hög vattennivån.
Jord-och skogsbruksministeriet skickat begäran om yttrande om fiskekvoten
2017 på Östersjön. Svarstid är senast den 7 september. Försiktighetsprincipen
diskuterades.
Beslut: Yttrrandeskiss skrivs enligt diskussionen. Yttrandet godkänns via epost.

10.

Kommunseminariet på Olos
Sekretereatet berättade om läget för arrangemang. Antalet deltagare från
kommunerna är tills vidare ganska låg. Inbjudan till seminariet har skickats
även till interssentgrupperna. Ledamöterna önskas aktivera sina respektive
kommuner.

11.

Förfrågan om markering på fångstplatser, jord- och skogsbruksministeriet.
Diskussion.
Bakgrund bakom frågan om markering av fångstplatser diskuterades.
Konstaterades att gränsälvskommissionen inte är den rätta instansen att märka
platserna på kartan. Kommissionen saknar mandat och resurs för att själv göra
en sådan utredning. Svaret ges till jord- och skogsbruksministeriet.

12.

Yttrandebegäran/yttranden och beslutsärenden, bilaga 2
Behandlades på punkt 9 i samband med Jord-och skogsbruksministeriets
yttrandebegäran om Östersjökvoten 2017. Diskussionens resultat finns i
yttrandet som ges senare till ministeriet.

13.

Rapport, publikationer, artiklar. För kännedom
Finlands miljöcentral SYKE och länsstyrelserna Norrbotten och Västerbotten
söker Interreg-medel för att reducera Bottenvikens kväve- och fosforbelastning
"Finding effective methods and integrated procedures for decreasing nitrogen
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and phosphorus loading in northern environment, in the management of
Bothnian Bay drainage basin”. För kännedom.
14.

UNECEs implementeringkomité, års 2017 möte veckan 21
Målgruppen för symposium, föreläsare och gäster, arrangemang för mötet.
Implemenetringskomités nästa möte är i Haparanda ifall komitén har ett behov
för mötet. Vid mötet finns möjlighet att arrangera ett seminarium om
gränsvattenöverenskommelser. UNECE-möten är öppna möten och
organisationer kan skicka observanter till dess möten. Ytterligare kan
kommissionen arrangera ett gemensamt möte med komité och kommissionen
och förbereda en presskonferens. För kännedom.

15.

Möten och seminarier, kommunikation. För kännedom.
Gångna
24-25/5 Barents Reunion, Haparanda-Torneå, Sallisalmi
27/5 Samhällsplanerare från NordPlan-90 kurs. 20 deltagare var på besök på kansliet
1/6 Fisketillsynsmän träffar varandra, Pyykönen, Niemelä, Kostiander och Hiltunen i
kansliet.
7/6 Arkivarieträff, länsstyrelsen i Norrbotten, Ahlstrand
21/6 Sommarsik-möte i Karungi, Sallisalmi
22/6 Salcom-möte och Råneälvens fiskemöjligheter, Sallisalmi och Kinnunen. Andra
deltagare var Havs och vattenmyndigheten, länsstyrelsen i Norrbottens län, Lapplands
NTM-central
16/8 Torne stads utvecklingschef Sampo Kangastalo, aktuella frågor, kansliet,
Sallisalmi och Ahlstrand
På kommande:
5/9. Miniseminarium, gränsvattensamarbete, Miljöministeriet, SYKE, i Helsingfors.
Sallisalmi, Kinnunen
6/9 Action Plan-styrgruppsmöte i Helsingfors, Sallisalmi (Kinnunen)
13/9 Tornedalsrådets nu verksamhetsledare Marko Varajärvi i kansliet
28-29/9 Kommunseminariet i Muonio, Olos. Kommissionens deltagare Sallisalmi,
Ahlstrand, Antti, Kinnunen, Aska, Niska, Jokelainen.
4/10 Tornedalens sommarsik - styrgruppens möte, Sallisalmi
12/10 Översvämningsriskhantering, möte. Kansliet, NTM-centralen, länsstyrelsen,
Torneå och Haparanda stad.
25-27/10 Vattenorganisationernas riksmöte i Umeå.
Kommunikation
Bilaga 3 Artiklar i massmedia om frågor kring kommissionens mandat under sommaren.

16.

Övriga ärenden
Informering av kommissionens samarbetsbidrag 2016
Kommissionens samarbetsbidrag beviljas. Sekreteriatet förbereder
ansökan för samarbetsbidraget till kommissionens nästa möte.
Avloppsutredning, diskussion
Kommissionen ska beställa en utredning där information om
avloppsreningsverkens tillstånd, tillståndsvillkor, tillståndets giltighetstid,
reningsresultat, tillsyn, belastning samt hur stor del av invånare är kopplad till
centraliserad avloppshantering inom Torneälvens vattendistrikt.
Utvärdering av kommissionens verksamhet, diskussion
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Diskuterades om utvärderingens innehåll om utvärdering angår kommissionens
verksamhet eller gränsälvsöverenskommelsen . Utredningen skulle behandla
båda frågor.
Beslut: Sekreteriatet förbereder en utkast om genomförande av utredningen.
Den nya kommissionen tar beslut om arbetets fortsatta skede.

17.

Nästa sammanträde
Kommissionens sammansättning kan förändras i början av oktober, kansliet
informerar om kommande mötesdatum.

18.

Mötets avslutande
Jokelainen avslutade mötet kl 11:14.

Timo Jokelainen
ordförande
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Johan Antti
vice-ordförande

