PROTOKOLL 3/2018
Tid: Fredagen den 20 april kl. 10:00 - 15:12 svensk tid
Plats: Armasjärvi byastugan, Övertorneå
Närvarande: Timo Jokelainen, Johan Antti kl (kl 13 lämnade mötet), Pia Hulkoff, Bengt Niska,
Matti Myllykangas, Kalervo Aska, Gunnar Björk (kl 14:35 lämnade mötet), Kari Kinnunen,
Andreas Broman, Virve Sallisalmi och Camilla Ahlstrand
Gäster: Ingemar Perä och Katarina Frilén (länsstyrelsen), Henrik Luttu och Tomas Mörtberg
Övertorneå kommun samt Bengt Aili, Armasjärvi.
Kommissionen höll en tystnad till minnet av den avlidna Sari Keskitalo.

1.

Mötets öppnande och ordning
Ordförande Timo Jokelainen förklarade mötet öppnat kl 10:05

2.

Mötets beslutsförhet
Mötet konstaterades vara beslutsför. Konstaterades att Johan Antti ska lämna
mötet kl 13.

3.

Godkännande av ärendelistan
Beslutades att punkt 10 Yttrandebegäran behandlas före punkt 5.

4.

Godkännande av föregående mötets protokoll
Godkänt.

5.

Puostijärvi-Puostijoki-Armasjärvi-Tornionjoki. Vattenvård, vattenkraft,
vandringshinder, översvämning/Ingemar Perä, länsstyrelsen i Norrbottens län.
Presentation och exkursion.
Ingemar Perä på länsstyrelsens miljöenhet presenterade åtgärdsprogram som
gäller för alla Norrbottens vattenkraftsverk och dammar och vars syfte är att nå
miljökvalitetsnormer.
Ordförande Bengt Aili på Puostijoki-Puostijärvi –förening berättade om
vattenstatus och dess problem samt allmänt om områdets historia. Inom
Puostijoki vattensystem finns sammanlagt 10 byar.

6.

Kommissionens höstmöte i Paatsjoki den 10-12 september. Preliminär
planering. Diskussion.
Sallisalmi föreslog att höstmötet ska hållas i Paatsjoki, där det finns Norges,
Rysslands och Finlands gemensamma gränsvattendistrikt, Paatsjokivattendistrikt. Kommissionens möte är avsedd för både ledamöter och ersättare
och sakkunniga. Förberedelser för mötet fortgår tillsammans med norska
kontaktpersoner från Finnmarks Fylkesmann och Pasvik Kraft.
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7.

Verksamhetsplan för år 2018, uppdaterad. Bilaga.
Verksamhetsplan presenterades till Jord- och skogsbruksministeriets och Miljöoch energidepartementets representanter den 18 april i Helsingfors årsmöte.
Ministerierna var nöjda med kommissionens verksamhet och resultat.

8.

Samarbetsbidrag 2018. Kommissionen beslöt i sitt e-postmöte att
Martimoälvens kartering får 7000 euro samarbetsbidrag och Väyläfestival får
1500 euro. Bidraget betalas ut retroaktivt enligt verifierade kostnader. För
kännedom.

9.

Den 21 april World Migratory Fish Day &
Lippo 2018: Festival of Northern Fishing Traditions, Torneå den 6-9 september.
För kännedom.
Pia Suonvieri på Tornedalens Sommarsik -projekt berättade om evenemanget
under Vandringsfiskars dag den 21 april i Haparanda. Suonvieri berättade
också om ett annat evenemang, den tredje fisketraditionernas festival som hålls
i Tornedalen i september. Då träffas fiskare med traditionella metoder bl.a. i en
konferens.
Iden att Torneälven ska söka att bli intagen till Unesco världsarvslista år 2018
framfördes. Konstaterades att idén är verkligen fin. Kommissionens sekretariat
hjälper till Sommarsik-projektets kontatperson med att formulera ansökan.

10.

Yttrandebegäran/yttranden, beslut, pressmeddelanden. Bilaga
Naturvårdsverket har skickat remiss angående Kolari Hannukainen och
Rautuvaara gruvområdens planer. Även Kolari kommun har skickat remiss om
delgeneralplan tidigare. Gruvabolagets ansökan om miljötillstånd kommer på
remiss senare. Diskussion om yttrandets innehåll.
Beslut: Kommissionen ger sitt kort yttrande om planerna och om frågor i
planerna. Senare ska kommissionen ge sitt yttrande om miljö- och
vattentillståndsansökan.
I Jord- och skogsbruksministeriets remiss den 15 mars var fråga om
förändringar i lag och förordnings angående kommerciella fiskets kvotsystem i
Finland. Diskussion om yttrandets innehåll.
Beslut: Yttrandet ges ut inom tidsfristen senast 26 april. Skissen till ledamöter
ska skickas i början av nästa vecka. Kommissionen tar ställning till förslaget att
kvoten höjs med 10 procent vilket är emot försiktighetsprincipen.
De andra remisserna som är med på bilagan konstaterades. Jord- och
skogsbruksministeriets öppen enkät om laxregale finns på ministeriets
hemsida.
Länsstyrelsen har skickat remiss gällande grön infrastruktur. Syftet med
remissen är redogöra hur de skyddade områden kan byggas ihop och hur de
kan identifieras.

11.

Möten och seminarier. För kännedom.
På kommande:
2018-04-24 Torne-Kalix vattenvårdsförbund, årsmöte
Gångna:
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2018-03-05. HaV i Korpikylä (svenska sidan), fiskestadgan. Sallisalmi, Hulkoff
2018-03-06 Jord- och skogsbruksministeriet, infömöte om fiskestadgan, Ylläs
Äkäshotell, Sallisalmi, Myllykangas
2018-03-13 Översvämningsrisker, Haparanda, kansliet. Länsstyrelsen i Norrbotten,
NTM-centralen, Haparanda kommun och Torneå stad, MSB, sekretariatet
2018-03-19 Kesäsiika-Sommarsik & Lippo2018 planeringsmöte, Sallisalmi
2018-03-20 Dataskyddsförordningen, Maria Lejon, Länsstyrelsen i Norrbottens län,
sekretariatet
2018-04-12 Världsarvseminariet Struve meridianbåge i turismen,Lantmäteriet i
Finland,Hetta, Enontekis. Sallisalmi
http://www.maanmittauslaitos.fi/maailmanperintoseminaari
2018-04-18 Ministerierna MED och JSM samt gränsälvskommissionen, årsmöte i
Helsingfors. Jokelainen, Sallisalmi, Kinnunen, Broman. Lundstedt
Nästa möte där ministerierna och kommissionen deltar, har prelimärt bokat på veckan
39 i Äkäslompolo, Kolari kommun.

12.

Övriga ärenden
Ledamöterna har fått Tornedalens översvämningsguide via e-post. Guiden är
helt ny.
Lapplands naturskyddsdistrikt har den 5 maj ett öppet möte i Juoksenki (Finska
sidan av älven) där diskuteras om Torne-Muonioälvars miljöfrågor.
I LUKEs telemetri-projekt, som kommissionen beviljade finansiering via
Outokumpu-fonden, är Kari Kinnunen kommissionens kontaktperson.
Bengt Niska berättade om förstudie angående rapporten som heter ”Då var jag
som en fånge”. Den är riksförbundet Svenska Tornedalingarnas förstudie om
försvenskningsprocesserna gentemot tornedalingarna under 1900-talet i
Sverige. Svenska kyrkan har gett finansiering till fortsatta studier.

13.

Nästa sammanträde
Tidigare har förslaget varit den 8 juni men tiden sannolikt blir förändrad.

14.

Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet kl 15:12 svensk tid.

Timo Jokelainen
ordförande
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Johan Antti
vice-ordförande

