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Rapport från Enforcementmöte inom Barentsrådet 

den 8 – 10 oktober i Murmansk (RU). 

 
Mötesplats: Hotell Poliarnie Zori, Murmansk 

 
Svensk representant:  J. Sixten Pekkari 

 

Övriga deltagare:        Igor Masolov, RU-tull (ordf) 

                                      Ilya Smorodinov, RU-tull 

                                      Marina Karaganova, RU-tull 

                                      Alexey Baturin, RU-tull 

                                      Roman Romanov, RU-tull 

 

                                      Olli Aalto, FIN 

                                      Jukka Aarola, FIN 

                        

                                      Representation för Norsk toll saknades. 

                                        

                                      Representant för Dansk toll var anmäld men kunde ej  

                                     delta. 

 

 

 

Sammanfattning: 

 

Ryska ordförandeskapets tredje möte i Enforcementgruppen. 

 

Mötet omfattade presentationer från RU, FIN och SE. 

 

Inga konstruktiva förslag lämnades om hur arbetet skall drivas framåt. 

 

Ordförandeskapet lämnade inga förslag till när och var nästa möte skall 

avhållas. SE föreslog att ett eventuellt nästa möte bör förläggas till en ort 

med någorlunda goda kommunikationer, ex.vis S:t Petersburg. 
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1. Opening ceremony, Adoption of the Agenda. 

 

Ordföranden, Igor Masolov (IM), hälsade alla välkomna till staden vid 

Ishavet, Murmansk. Samtliga deltagare presenterades. IM förutskickade 

också att deltagarna kunde förvänta sig ett studiebesök på atomisbrytaren 

”Jamal” som låg i torrdocka i Murmansk hamn. Innan dagordningen 

fastställdes passade SE på att tacka de ryska värdarna för inbjudan till mötet 

och uttryckte en önskan om att dagens möte skulle bli konstruktivt. 

 

 

2. Speech of Alexey Baturin, Deputy Head of the Murmanskaya 

Customs House. 

 

Alexey Baturin (AB) är vice chef för Murmansktullen. AB gav en 

övergripande bild av handelsutbytet mellan Kola-halvön och de tre nordiska 

länderna Norge, Sverige och Finland. Det samlade varuvärdet i handeln med 

Norge uppgår till c:a 900 miljoner US$ , i handeln med Finland till c:a 500 

miljoner US$  och i handeln med Sverige till c:a 330 US$. 

Handeln med fisk dominerar utbytet med Norge, trävaruhandeln dominerar 

utbytet med Finland. Kola-halvön exporterar mycket bärprodukter och 

renkött till den svenska marknaden. 

 

Vad gäller kampen mot brottslighet ville AB särskilt lyfta fram samarbetet 

med Finland som bedrivs på flera nivåer. Cheferna i Murmansk och Torneå 

träffas regelbundet, tullstationscheferna på ömse sidor om gränserna har 

månatliga möten. Det är att märka att vid dessa möten gäller viseringsfrihet. 

AB konstaterade också att Murmansk-tullen utreder 9 fall av tullbedrägerier 

och genomför 4 förundersökningar som tillkommit genom initiativ från 

Finsk tullmyndighet. 

 

Tullsamarbetet med Norge bedrivs också på flera nivåer, dels genom 

chefsmöten mellan Murmansk och Tromsö men också genom kontakter 

mellan tullstationerna i Storskog och Borisgleb. 

 

Ryssland och Sverige saknar gemensam gräns. AB konstaterade att 

förutsättningarna för tullsamarbete är annorlunda genom detta. Finland 

används därför som en ”brygga” vid kontakter med Sverige. 

 

AB gav därefter en beskrivning av narkotikasituationen i Murmanskområdet. 

Antalet missbrukare i Murmansk uppgår till c:a 500 st. Det är heroinet som 

är dominerande preparat. Under 2007 beslagtog Murmansktullen c:a 20 kg 

narkotika. 4 narkotikabrott har lett till förundersökning under 2007. AB 

konstaterade att Murmansk är förskonat från allvarligare narkotikabrottslig- 

het. Situationen är besvärligare i södra Ryssland.  
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3. Speech of Olli Aalto, Finnish Customs. 

 

Olli Aalto (OA) uttryckte ett tack till det ryska värdarna för inbjudan till 

motet. OA inledde sin presentation med en beskrivning av de legala 

förutsättningarna för det rysk-finska tullsamarbetet. Finland är med i EU 

men har också ett bilateralt tullsamarbetsavtal med Ryssland. 

Vad gäller den praktiska tillämpningen av tullsamarbetsavtalet så bedrivs 

denna på flera nivåer, d v s centralt, regionalt och lokalt. Samarbetet 

omfattar underrättelseutbyte, spontant utbyte av underrättelser och 

direktinformation mellan lokala ryska- och finska tullstationer.  

Under året har 87 st direktinformationer lämnats till lokala ryska tullstationer 

och 100 st s.k. ”mutual-assistance” frågor om tullbedrägerier lämnats till 

ryska tulladministrationen. 

Enl. OA utvecklas det rysk-finska tullsamarbetet på ett positivt sätt, framsteg 

görs dag för dag. 

 

 

4. Speech of J. Sixten Pekkari, Swedish Customs. 

 

J. Sixten Pekkari (JSP) inledde med att beskriva det nordiska tullsamarbetet. 

Ett samarbete som vilar på en legal grund sedan 50 år tillbaka och som är   

särskilt utvecklat i Barentsområdet med gemensamma tullstationer bl.a. 

Det här är ett historiskt arv som på olika sätt bör leda till efterrättelse när vi 

idag pratar om ett framtida samarbete där även Ryssland är en part. 

JSP beskrev brottsbekämpningsprocessen i det svenska tullverket och 

betonade särskilt det nya sättet att möta den organiserade brottsligheten. 

Det projektbaserade arbetssättet är en framgång för det svenska tullverket 

enl. JSP. Fler kriminella organisationer slås ut än tidigare. 

Trots denna positiva trend så beslagtar det svenska tullverket mer narkotika 

än tidigare. I sin power-point presentation visade JSP utvecklingen under de 

senaste fem åren vad gäller narkotikabeslagen. Beslagsstatistiken talar sitt 

tydliga språk, antalet beslag ökar mycket kraftigt. 

 

Efter JSPs presentation visade den ryska delegationen ett stort intresse för 

det svenska sättet att arbeta. Bl. a. ville AB ha mer information om det 

projektbaserade arbetssättet men också om hur samarbetet med andra 

myndigheter (bl a polisen) fungerar. Ordföranden, IM. uttryckte sin oro för 

den tilltagande narkotikabrottsligheten som är lika för alla deltagande länder 

i Barentsrådet. 

 

 

5. Outcome and Statements. 

 

Ordföranden, IM överlät åt Ilya Smorodinov (IS) att göra en avslutande 

konklusion och föreslå tid och plats för nästa möte. 

IS konstaterade att det är beklagligt att Norge inte har haft möjlighet att delta 

i dagens möte men att förhoppningsvis Norge kan delta vid nästa möte. IS 

underströk vidare att Ryssland och Sverige, trots avsaknad av gemensam 
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gräns, har utvecklat ett gott bilateralt samarbete länderna emellan. IS syftade 

bl a på det goda samarbetet mellan brottsbekämpningsprocessen i 

Sverige/Stockholm och dess motsvarighet i Moskva. 

 

Vad gäller frågan om tid och plats för nästa möte ville IS återkomma till 

frågan vid ett senare tillfälle. Med utgångspunkt från hur pass besvärligt det 

är att ta sig till Kola-halvön föreslog SE att nästa möte förslagsvis kunde 

förläggas till S:t Petersburg. 

 

 

Closing of the meeting 

 

Ordföranden, IM, tackade deltagarna för visat intresse och förklarade mötet 

avslutat. 

 

 

J. Sixten Pekkari 
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