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Översikt från Gränsbevakningsväsendets ledning 

Gränsbevakningsväsendet utarbetade sin första ansvarsplan 2021. Planen är samtidigt Gränsbevak-

ningsväsendets åtagande för hållbar utveckling. Ansvarsrapporten beskriver hur vårt arbete har kom-

mit igång.  

Som sektorsövergripande myndighet har Gränsbevakningsväsendet utmärkta möjligheter att främja 

ansvar och hållbar utveckling inom flera olika områden. Vårt vardagliga väl utförda arbete i det omfat-

tande uppgiftsområdet bidrar också till att ansvarsmålen kan nås, oavsett om det är fråga om bekämp-

ning av miljöskador eller det stora antalet kundmöten i anslutning till gränskontroller eller övervakning 

på havet. 

När vi utarbetade ansvarsplanen valde vi ut fem särskilda mål bland FN:s 17 mål för hållbar utveckling. 

När vi valde målen identifierade vi områden inom vilka vi alltjämt kan utveckla vår verksamhet i hög 

grad och samtidigt arbeta för att ansvarsmålen nås på nationell nivå. Rapporten visar att vi har kommit 

bra igång, men mycket återstår fortfarande både för att minska vårt eget fotavtryck och för att öka 

vårt handavtryck. 

Gränsbevakningsväsendet har förbundit sig att uppnå de mål som ställts upp. Samtidigt bedömer vi 

ständigt om vi kan göra ännu mer. Jag uppmuntrar alla som tjänstgör vid Gränsbevakningsväsendet, 

oavsett uppgift, att göra detsamma.  

 

Pasi Kostamovaara 
Generallöjtnant 
Chefen för Gränsbevakningsväsendet 
 

 

 

 

 

 

Bild 1. Finlands och Rysslands gränsmärken  

vid Finlands östgräns.  
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1 Gränsbevakningsväsendet och dess verksamhet 2021  

Presentation  

Gränsbevakningsväsendet upprätthåller och utvecklar gränssäkerheten, sjösäkerheten och kris-
beredskapen. Övervakningen av den territoriella integriteten och beredskapen att trygga den är 
kontinuerlig. Gränsbevakningsväsendet producerar säkerhetstjänster under alla förhållanden 
särskilt vid den glest bebyggda östgränsen och i havsområdena. Gränsbevakningsväsendet främ-
jar utvecklingen av EU:s integrerade gränssäkerhetssystem, deltar aktivt i den europeiska gräns- 
och kustbevakningens verksamhet i enlighet med åläggandena och skapar förutsättningar att ta 
emot stöd av denna instans om situationen i Finland kräver detta. 

Gränsbevakningsväsendets uppgifter sköts av nio förvaltningsenheter. Dessa är staben för 
Gränsbevakningsväsendet (som samtidigt är inrikesministeriets gränsbevakningsavdelning), 
gränsbevakningssektionerna i Sydöstra Finland, Norra Karelen, Kajanaland och Lappland, Finska 
vikens och Västra Finlands sjöbevakningssektioner, Bevakningsflygdivisionen och Gräns- och sjö-
bevakningsskolan. 

Vid Gränsbevakningsväsendet arbetade i slutet av 2021 sammanlagt 2 961 tjänstemän, av vilka 
2 503 (85 procent) var män och 458 (15 procent) kvinnor. Cirka 85 procent av personalen är 
militära tjänsteinnehavare. Kvinnornas andel av de militära tjänsteinnehavarna är på samma 
nivå som föregående år, cirka 8 procent. Vid Gränsbevakningsväsendet arbetar kvinnorna i regel 
i civila uppgifter och deras andel av den civila personalen är 59,8 procent. 

 

Översikt över 2021  

År 2021 ställdes Gränsbevakningsvä-
sendet och dess personal inför except-
ionella utmaningar. Under året fort-
satte pandemin att sprida sig, vilket 
krävde att kontrollen vid de inre grän-
serna var återinförd under största de-
len av året. Likaså var trafiken över de 
yttre gränserna begränsad hela året. 
Dessutom gavs i stor utsträckning 
handräckning till hälsovårdsmyndighet-
erna för de hälsosäkerhetskontroller 
som genomfördes vid gränserna. Un-
der året försämrades även den euro-
peiska gränssäkerhetssituationen avse-
värt, särskilt vid Polens och de baltiska 
ländernas yttre gränser. Den stora 
mängden olaglig inresa och ordnandet 
av den var klart förknippad med statlig 
hybridpåverkan. Under slutet av året 
ökades de militära spänningarna i Nor-
deuropa av krisen i Ukraina och Ryss-
lands ageranden i anslutning till den.  

Ovannämnda händelser och situat-
ioner tvingade Gränsbevakningsväsen-
det att vidta samtidiga åtgärder inom i 
praktiken alla sina uppgiftsområden. 
Utmaningarna klarades av särskilt tack 
vare den omfattande kompetensen 
hos Gränsbevakningsväsendets perso-
nal, den grundliga utbildningen och 
framför allt den exemplariska attity-
den. 

Nyckeltal för personalen, Gränsbevakningsväsen-
det  

2019 2020 2021 

Det totala antalet anställda 2924 2976 2961 

Andelen män och kvinnor av hela personalen, % 85/15 85/15 85/15 

Andelen militär personal av hela personalen, % 86 85 85 

Andelen män och kvinnor av den militära persona-
len, % 

93/7 92/8 92/8 

Kvinnornas andel av den civila personalen, % 66 66 60 

Tabell 1. Tabell över Gränsbevakningsväsendets personalstruktur 2019, 2020 och 2021.  
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Gränsbevakningsväsendets resurser har säkerställts väl under pandemin och riksda-
gen har beviljat tilläggsresurser för de extra kostnader som uppkommit. Med hjälp av 
dessa kunde vi för att klara av våra uppgifter till exempel anställa personer som nyli-
gen gått i pension. Den långvariga och omfattande kontrollen vid de inre gränserna 
skulle dock inte ha kunnat genomföras om inte trafiken över de yttre gränserna sam-
tidigt hade begränsats kraftigt. 

Det exceptionella året och den verksamhet som krävdes resulterade bland annat i ett 
större antal resor än normalt samt ökade behovet och användningen av fordon i och 
med att anställda som normalt ansvarar för övervakningen av de yttre gränserna 
också arbetade vid de inre gränserna. Under hela året arbetade i genomsnitt cirka 
300 tjänstemän någon annanstans än på det egna tjänstestället. Kommenderingar av 
anställda till följd av kontrollen vid de inre gränserna och handräckning till hälsovårds-
myndigheterna, anställning av extra personal, extra arbetskraftskostnader samt rese- 
och inkvarteringskostnader föranledde cirka 15 miljoner extra kostnader för Gräns-
bevakningsväsendet 2021. 

Mer information om Gränsbevakningsväsendets verksamhet 2021 finns i årsberättel-
sen som publicerats på Gränsbevakningsväsendets webbplats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2. En gränsbevakningsman iklädd ändamålsenlig 

skyddsutrustning utför uppgifter inom kontrollen vid 

de inre gränserna.  
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2 Gränsbevakningsväsendets ansvar  

Gränsbevakningsväsendets ansvar har inkluderats i Gränsbevakningsväsendets resultatplan 
samt verksamhets- och ekonomiplan som verkställer Gränsbevakningsväsendets strategi 2027. 
Genom verkställandet främjas målen i regeringsprogrammet och inrikesministeriets koncern-
strategi, målen i Gränsbevakningsväsendets personalstrategi, likabehandlings- och jämställd-
hetsplanen samt ansvarsplanen. 

I praktiken innebär detta att Gränsbevakningsväsendet även i framtiden strävar efter att fullgöra 
sin uppgift på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt som en del av bekämpningen 
av klimatförändringen och arbetet för att bygga ett mer hållbart Finland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Bild 3. En gränsbevakningsman granskar resedokument vid ett gränsövergångsställe.  
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3 Gränsbevakningsväsendets ansvarsplan 

Gränsbevakningsväsendets ansvarsplan grundar sig på FN:s 17 mål för hållbar utveckling. I pla-
nen beskrivs Gränsbevakningsväsendets mål bundna till de mål som valts ut bland FN:s mål för 
hållbar utveckling samt de centrala åtgärder som vidtas för att nå målen för hållbar utveckling. 
Indikatorer har fastställts för att följa i vilken omfattning och hur bra åtgärderna verkställs. 
Gränsbevakningsväsendets ansvarsplan är samtidigt Gränsbevakningsväsendets åtgärdsåta-
gande för hållbar utveckling.   

Ansvarsplanen verkställs inom ramen för de resurser som beviljats Gränsbevakningsväsendet. 
Verkställandet av planen stöds av inrikesministeriets beräkning av koldioxidavtrycket samt ram-
avtalen om upphandlingar och förpliktelserna enligt dessa avtal. En del av åtgärderna för hållbar 
utveckling och indikatorerna för dessa ingår i Gränsbevakningsväsendets och gränsbevaknings-
avdelningens resultatavtal. 

Genom att verkställa planen utvecklas en kultur av ansvarstagande i hela organisationen och 
målen för hållbar utveckling beaktas i all verksamhet. Det är viktigt att ansvarsskyldigheten be-
aktas även i all undervisning och i undervisningsplanerna. 

Genom att vidta åtgärder som gäller ansvar och målen för hållbar utveckling och nå målen stö-
der Gränsbevakningsväsendet ökad jämlikhet, tryggar för sin del jämställd och jämlik service i 
hela Finland och är med och minskar miljöavtrycket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4. En gränspatrull utför gränsövervakning i höstliga 

landskap.   
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3.1 Målen för hållbar utveckling och Gränsbevak-

ningsväsendets åtgärder  

Effektiviteten och utvecklingsmöjligheterna i Gränsbevakningsvä-
sendets ansvarsarbete utvärderades i förhållande till FN:s mål för 
hållbar utveckling. Gränsbevakningsväsendet är en sektorsövergri-
pande myndighet med lagstadgade uppgifter som redan i sig stöder 
uppnåendet av flera mål. I utvärderingsarbetet identifierades 14 av 
FN:s mål för hållbar utveckling, som Gränsbevakningsväsendet stö-
der varje dag i sitt arbete. 

Viktiga uppgifter med tanke på målen för hållbar utveckling är bland 
annat gränssäkerhetsuppgifter som upprätthåller människornas sä-
kerhet och trygghetskänsla samt jämlikhet och rättvisa, sjöräddning, 
bekämpning av miljöskador på havet och övervakning av jakt och 
fiske. Brottsbekämpningen bidrar till att upprätthålla samhällsfred 
och rättvisa. Vårt utbildningssystem stöder livslångt lärande, likabe-
handling och jämställdhet samt utnyttjar nya inlärningsmetoder. 
Gränsbevakningsväsendets verksamhet har ordnats i enlighet med 
god förvaltningssed, på ett jämlikt sätt och så att likabehandling 
främjas. 

I egenskap av säkerhetsmyndighet måste Gränsbevakningsväsendet 
ingripa i människors grundläggande fri- och rättigheter. På motsva-
rande sätt är vi med anledning av övervaknings- och räddningsupp-
gifterna samt andra uppgifter tvungna att använda mycket materiel 
som efter inrikesministeriets måttstock orsakar betydande koldiox-
idutsläpp. För att minska de olägenheter som säkerhetsuppgifterna 
innebär för människors grundläggande fri- och rättigheter följer 
Gränsbevakningsväsendet noggrant lagen och principerna för god 
förvaltning. Gränsbevakningsväsendets koldioxidavtryck minskas 
genom att utveckla och utnyttja övervakningstekniken samt övergå 
till fordon med låga utsläpp. 

I utvärderingen identifierades områden där Gränsbevakningsväsen-
det särskilt kan utveckla sin verksamhet för att främja hållbar ut-
veckling. De identifierade områdena har kopplats till fem mål för 
hållbar utveckling. För att nå dessa mål har åtgärder fastställts samt 
indikatorer för verkställande och effektivitet. Verkställandet är en 
del av processen för planering av Gränsbevakningsväsendets verk-
samhet och ekonomi samt i Gränsbevakningsväsendets resultatmål. 
I uppföljningen utnyttjas det befintliga systemet för resultatuppfölj-
ning genom att vid behov utveckla det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bild 5. En gränspatrull utför gränsövervakning med hjälp av en 

gränshund.   
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De valda målen för hållbar utveckling som Gränsbevakningsväsen-
det särskilt strävar efter att nå med sina åtgärder, är följande: 

• Mål 3: Hälsa och välbefinnande 

Öka de anställdas trivsel i arbetet, förbättra deras hälsa och 
minska frånvaro, utveckla lokalerna. 

• Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion 

Utveckla Gränsbevakningsväsendets miljöskydd och minska 
riskerna för miljöföroreningar. 

• Mål 13: Bekämpa klimatförändringen 

Minska Gränsbevakningsväsendets koldioxidutsläpp. 

• Mål 14: Livet i haven 

Utveckla bekämpningen av miljöskador och minska den mil-
jöbelastning som orsakas av den egna verksamheten. 

• Mål 16: Fred, rättvisa och god förvaltning 

Säkerställa och utveckla Gränsbevakningsväsendets goda 
förvaltning och rättssäkerhet. 

Följande underkapitel innehåller information om hur Gränsbevak-
ningsväsendets åtgärder som planerats utifrån målen för hållbar 
utveckling har förverkligats och hur vi har lyckats enligt de valda in-
dikatorerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6. Gränsbevakningsväsendet har valt följande av FN:s mål för hållbar utveckling.  
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3.1.1 Hälsa och välbefinnande – öka de anställdas trivsel i arbetet,  

förbättra deras hälsa och minska frånvaro, utveckla lokalerna 

 

 

Åtgärd – utveckla hela organisationens kompetens 
i ledning av arbetsförmågan  

Ledning av arbetsförmågan är ett av delområdena 
inom Gränsbevakningsväsendets strategiska per-
sonalledning. Den förverkligas på organisationens 
olika nivåer som en del av förverkligandet av per-
sonalstrategin. Som stöd för ledningen av arbets-
förmågan bereddes under 2021 ett helt nytt styr-
dokument: "Stöd för arbetsförmågan vid Gräns-
bevakningsväsendet". Under 2021 utvecklades 
kompetensen inom ledning av arbetsförmågan i 
förvaltningsenheternas chefsgrupper samt på 
Gränsbevakningsväsendets olika karriärkurser.  

Arbetet som inletts för att öka kompetensen 
inom ledning av arbetsförmågan resulterade re-
dan under 2021 i minskad sjukfrånvaro och 
mångsidigare sätt att stödja personalens återgång 
till arbetet efter frånvaro. År 2021 var medeltalet 
för sjukfrånvaro vid Gränsbevakningsväsendet 6,4 
per årsverke (2020: 7,3).   

 

 

 

 

 

 

 

Utvecklingen av sjukfrånvaro vid Gränsbevakningsväsendet 
 

2019 2020 2021 

Sjukfrånvarodagar per årsverke 7,7 7,3 6,4 

 

Åtgärd – öka växelverkan mellan producenten av företagshälsovårdstjänster och arbetsgivaren 

Gränsbevakningsväsendet fastställde tillsammans med producenten av företagshälsovårdstjänster 
nya verksamhetsmodeller vars mål är att skapa en enhetlig och högklassig företagshälsovård som stö-
der ledningen av arbetsförmågan vid Gränsbevakningsväsendet. Följande sex verksamhetsmodeller 
beskrevs och infördes under 2021: 1) Intensifiera företagshälsovårdssamarbetet mellan förvaltnings-
enheterna och producenten av företagshälsovårdstjänster – anvisningar och rapporteringsmall för 
möten. 2) Koordinerande team (företagsläkare och -hälsovårdare) inom företagshälsovården för varje 
förvaltningsenhet vid Gränsbevakningsväsendet: deras uppgift är att samordna aktörerna inom före-
tagshälsovården samt ansvara för uppföljning och rapportering av arbetsförmågan inom förvaltnings-
enhetens område. 3) En arbetsplatsutredningsprocess vid Gränsbevakningsväsendet och elektroniska 
förhandsförfrågningar som hör till processen. 4) Principer för företagshälsovård för anställda som ut-
för internationella uppgifter. 5) Skräddarsydda Mieli kuntoon- och TULE-kuntoon -verksamhetsmo-
deller. 6) Fastställa grunderna för tjänstduglighetsklass och bedömning av arbetsförmågan. 

Åtgärd – verkställa en uppdaterad jämställdhets- och likabehandlingsplan 

Gränsbevakningsväsendets jämställdhets- och likabehandlingsplan uppdaterades 2021. Nya avsnitt i 
planen var att definiera funktionell jämställdhet och likabehandling samt ställa upp mål i anslutning 
till detta. I planen fastställdes sammanlagt sju mål för att främja jämställdhet och likabehandling vid 
Gränsbevakningsväsendet.  

Den synligaste delen av verkställandet av planen har varit att öka organisationens och de anställdas 
kompetens. I slutet av 2021 fick varje förvaltningsenhet i uppgift att tillsätta arbetsgrupper som be-
handlar och främjar jämställdhet och likabehandling. Gruppernas mandatperiod var 2022. Dessutom 
utvecklas kompetensen genom aktiv intern kommunikation på intranätet.  

Tabell 2. Utvecklingen av sjukfrånvaro vid Gränsbevakningsväsendet under de senaste tre  enåren.  
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Åtgärd – utveckla användningen av TURVA-syste-
met 

En del av TURVA-systemet som används vid 
Gränsbevakningsväsendet är en helhet som är 
förknippad med arbetar- och tjänstgöringsskyd-
det. TURVA-systemet används också för att rap-
portera avvikelser i Gränsbevakningsväsendets 
sjösäkerhetssystem. 

Under 2021 började en ny blankett för trakasse-
rier utvecklas för TURVA-systemet. Att förebygga 
och reda ut trakasserier, diskriminering och osak-
ligt bemötande i arbetsgemenskapen är en viktig 
process för att skapa en trygg arbetsmiljö. Den 
nya blanketten är en kanal där trakasserier, diskri-
minering och osakligt bemötande som observe-
rats i arbetsgemenskapen kan meddelas ano-
nymt. Personalen får tillgång till blanketten under 
sommaren 2022. 

Åtgärd – uppdatera anvisningarna om arbetar- och 
tjänstgöringsskydd 

Giltighetstiden för styrdokumentet för arbetar- 
och tjänstgöringsskyddet RVLPAK B.2 löper ut vid 
utgången av 2022. Dokumentet började uppdate-
ras under 2021 och i uppdateringsarbetet beaktas 
standarden ISO 45001 (”Ledningssystem för ar-
betsmiljö. Krav och vägledning").  

 

Åtgärd – verkställa ett program för att förbättra lokalerna 

Programmet som syftar på att utveckla Gränsbevakningsväsendets lokaler framskrider i samarbete 
med Senatfastigheter. Målet är att skapa sunda och trygga arbetsförhållanden för Gränsbevaknings-
väsendet. Under 2021 färdigställdes bland annat Raja-Jooseppis nya gränskontrollstation och den 
nya stabsbyggnaden i Immola. 

Gränsbevakningsväsendet har dock ytterligare ett antal lokaler där ombyggnaden eller renoveringen 
har skjutits upp. Enligt Senatfastigheter är situationen oförändrad om hyresnivån inte kan höjas per-
manent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 7. Datormodellering av den planerade nya matsalsbyggnaden i Immola stabsområde.  
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3.1.2 Hållbar konsumtion och produktion – utveckla Gränsbevakningsväsendets 
miljöskydd och minska riskerna för miljöföroreningar  

 

Åtgärd – uppdatera Gränsbevakningsväsendets 
modell för hantering av miljöfrågor och genom-
föra åtgärderna i modellen i den praktiska verk-
samheten på alla nivåer 

Det stående direktivet RVLPAK D.32 Hantering 
av miljöfrågor vid Gränsbevakningsväsendet re-
viderades under 2021 och trädde i kraft den 1 
mars 2022. I det stående direktivet fastställs 
ansvaret för hanteringen av miljöfrågor vid 
Gränsbevakningsväsendet och principerna för 
verksamheten ur miljöansvarssynvinkel enligt 
ämnesområde: 

- Hantering av miljörisker 

- Miljöskador, tillbud, klagomål och begäran-
den om utredning 

- Tillstånd och registreringar 

- Transporter, trafik och övningsverksamhet 

- Miljöskydd inom sjöfarten 

- Miljöskydd inom luftfarten 

- Kemikalier 

- Materialeffektivitet och avfallshantering 

- Skjutbanor 

Åtgärd – förbättra de nuvarande energilösningarna och avfallshanteringssystemet i samarbete med Se-
natfastigheter 

I Immola och Onttola kasernområden utarbetades planer för avfallsinsamlingen utomhus i syfte att för-
bättra avfallshanteringens återvinningsgrad och underlätta avfallssorteringen. Återvinningen i Ivalo ka-
sernområde förbättrades med insamlingskärl för bioavfall och metall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bild 8. Den nya 

matsalsbyggna-

den i Immola om-

fattar också ett 

soldathem och 

idrottsutrymmen.  
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Åtgärd – förnya bränsledistributionsstationerna så att de motsvarar kraven i lagstiftningen  

För att säkerställa att distributionsstationerna överensstämmer med kraven genomförs en utredning 2022. Distributionsstationerna kommer att förnyas utifrån 
utredningen och resultaten av granskningarna. 

Åtgärd – undersöka miljöriskobjekt och förbättra riskhanteringen be-

träffande dessa  

Markområden som förorenats av oljekolväten iståndsattes 2021 i 
Näätämö i Enare samt i Kokkojärvi och Lemiaho i Lieksa.  

Områden som överlåtits och inte längre används undersöktes somma-
ren 2021 i Parikkala på två fastigheter för att fastställa om områdena är 
förorenade. Gränsbevakningsväsendet har haft skjutbanor på dessa 
fastigheter. Förorenade markområden ska saneras hösten 2022. 

Åtgärd – effektivera avfallsåtervinningen i lokaler och hyresbostäder 

Anvisningen om avfallshantering utarbetades som en del av det stå-
ende direktivet RVLPAK D.32 och publicerades i avsnittet om miljöan-
svar på intranätet.  

Åtgärd – stödja en hållbar utveckling av upphandlingar och ramavtal  

Upphandlingspersonalen har fått utbildning i hur miljökriterierna beak-
tas i upphandlingsdokument. I Gränsbevakningsväsendets upphand-
lingar utnyttjas bland annat Hansel Ab:s ramavtal om hållbar utveckling.

 

 

 

 

 

 

Bild 9. Iståndsättning av marken vid den gamla distributionsstationen i Näätämö i Enare 

2021.  
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3.1.3 Bekämpa klimatförändringen – minska koldioxidutsläppen vid 

Gränsbevakningsväsendet 

Inrikesministeriet har som mål är att minska koldioxidavtrycket från ämbetsverken inom ministeriets för-

valtningsområde med 75 procent från nivån 2018 senast 2035. Gränsbevakningsväsendet deltar i inrikesmi-

nisteriets beräkning av koldioxidavtryck sedan 2018. I övervakningen av gränserna använder Gränsbevak-

ningsväsendet materiel som med anledning av uppgifternas och förhållandenas karaktär förbrukar bety-

dande mängder bränsle. Utöver logistiken utgör fastigheternas energiförbrukning och anskaffningar en be-

tydande del av koldioxidavtrycket. Avtrycket minskas genom att byta till utsläppssnåla fordon, prioritera för-

nybara bränslen för fartyg och båtar och genom ett intensivt samarbete med Senatfastigheter inom områ-

det för energieffektivitet i fastigheter och med Hansel i upphandlingar. 

 

Diagram 1. Fördelningen av koldioxidutsläppen vid Gränsbevakningsväsendet 2018–2021. 

Källa: CO2-beräkningstabell för inrikesministeriets förvaltningsområde.  

 

 

Åtgärd – övergå till hybridlösningar i förvaltning-
ens fordon enligt tidtabellen i upphandlingspla-
nen och undersöka möjligheterna att använda 
elfordon och reda ut förutsättningarna att ut-
vidga laddningsmöjligheterna för elfordon 

I enlighet med planen skaffades sammanlagt 
åtta plug-in-hybridbilar till Gränsbevakningsvä-
sendet under 2021. Antalet är 26,7 procent av 
det totala antalet bilar som skaffas till förvalt-
ningen. Det har beräknats att koldioxidutsläp-
pen minskar med cirka 15 000 kg per år tack 
vare de nya bilarna. 

Laddningsmöjligheterna för elbilar utvidgas 
systematiskt i samband med anskaffningen av 
laddningshybrid- eller elbilar som kräver ladd-
ning. 
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Bild 10. Gränsbevakningsväsendets hybrid-

fordon. 
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Åtgärd – börja använda biobränslen i fordon där detta bränsle kan användas 

Av kostnadsskäl har biobränslen än så länge inte börjat användas i Gränsbevakningsväsendets for-
don.  Utsläppsminskningarna har genomförts i enlighet med föregående åtgärd. 

Gränsbevakningsväsendets nyaste båtar, till exempel båtarna i klassen kustbåt 20, har redan bered-
skap för helt biobaserat flytande bränsle. Efter livscykeluppdateringen mid-life update, MLU, av båtar i 
patrullbåtsklassen blir detta alternativ möjligt även antingen i en del eller alla patrullbåtar. 

Utan betydande tekniska omändringar kan biobaserade bränslen inte användas i de äldsta båtarna.  

Åtgärd – övergå till biogas på bevakningsfartyget Turva och till biobränslen i andra möjliga fartygs- och 
båtkategorier när finansieringen tillåter det 

Bevakningsfartyget Turva använder flytande naturgas, LNG, som bränsle. År 2021 testades helt förny-
bar biogas på fartyget med god framgång. Det finns inget tekniskt hinder för att övergå helt och hållet 
till biogas på fartyget, men en ökad användning av biogas förutsätter en betydande höjning av bränsle-
anslaget. Den kalkylmässigt bästa produktiviteten uppnås med en blandning som består av 70 procent 
biogas och 30 procent fossil naturgas. Koldioxidutsläppen beräknas då minska med cirka 50 procent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärd – beakta energieffektiviteten och miljö-
vänliga åtgärder samt hälsa och välbefinnande 
vid planeringen av nya bevakningsfartyg och i 
andra materielprojekt 

Både i bevakningsfartygsprojektet och i de in-
ledda upphandlingarna av lätta svävare har 
energieffektiviteten och miljövänligheten hos 
de bränslen som används beaktats i definit-
ionen. Möjligheten att utnyttja förnybara 
bränslen har beaktats. En kostnadseffektiv ut-
nyttjandegrad ger samtidigt de bästa möjliga 
utsläppsvärdena. Utsläppsvärdena har även i 
övrigt planerats i enlighet med gällande be-
stämmelser.  

När rapporten utarbetades kompletterades 
denna åtgärd för att även främja förverkligan-
det av det tredje målet (Hälsa och välbefin-
nande), eftersom vi i bevakningsfartygspro-
jektet och valet av andra ytfartyg vill arbeta för 
att detta mål ska nås. Fartyg och båtar kan vara 
bullriga och icke ergonomiska arbetsmiljöer för 
arbetstagarna. Detta har en negativ inverkan 
på effektiviteten, uthålligheten i arbetet och 
hälsan. Vid valet av ytfartyg kommer vi att fästa 
vikt bland annat vid bullret från maskiner, vib-
rationer, lämplig temperatur samt ergonomin i 
arbetsmiljön. 

Bild 11. Bevakningsfartyget Turva. 
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Åtgärd – möjliggöra tjänsteresor enligt det miljövänligaste och mest ekonomiska alternativet i enskilda fall 

Gränsbevakningsväsendet utvidgade användningen av Palkeets tjänster 2017 och gav resetjänstgruppen ansvaret för att tillhandahålla resetjänster. På detta 
sätt fick tjänstemännen ett effektivt och tillförlitligt stöd för att planera tjänsteresor på ett ansvarsfullt och miljövänligt sätt. Riktlinjerna i statens resestrategi 
publicerades på intranätet och arbetet med att uppdatera den stående bestämmelsen om tjänsteresor vid ämbetsverket blir klart under 2022. Som en följd av 
det vi lärt oss under coronapandemin övergick vi i allt större omfattning till virtuella möten. År 2021 förnyades Gränsbevakningsväsendets anvisningar om 
distansarbete så att den tillåtna mängden distansarbete uppgick till 80 procent. I och med att kontrollen vid de inre gränserna återinfördes till följd av coro-
napandemin ökade dock mängden tjänsteresor som hänförde sig till Gränsbevakningsväsendets operativa uppgifter 2021. 

Åtgärd – utveckla användningen av webbutbildningspaket och simulatorer för att minska antalet resor förknippade med utbildning 

Under 2021 utvecklade Gränsbevakningsväsendet webbutbildningsmiljön och införde webbutbildningsportalen eNalle i början av året. I simulatorutbildningen 
deltog 390 personer (simulatorutbildningen för beväringar är inte inberäknad). Antalet deltagare 2021 utgör grunden för uppföljningen av utvecklingen av 
simulatorutbildningen. Tidigare uppgifter om det totala antalet är inte tillgängliga. Simulatorer används för utbildning i sjöfart, sjöräddning, ledning av den 
operativa fältverksamheten och användning av Virve-radion. Användningen av simulatorer minskar antalet resor som görs med båtar och bilar med anledning 
av övningsverksamheten. Under övningsdagen kan man dessutom öva ett större antal olika scenarier än under övningar som genomförts på havet och i ter-
rängen. Med radiosimulator kan även distansundervisning genomföras.  

 

 

 

 

 

 

 

Bild 12. Förändringarna i förhållandena till följd av 

coronapandemin ökade Gränsbevakningsväsen-

dets uppgifter och tjänsteresor. På bilden syns 

gränsbevakningsmän i uppgifter inom kontrollen 

vid de inre gränserna vid gränsövergångsstället i 

Torneå. 
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3.1.4 Livet i haven – utveckla bekämpningen av miljöskador och minska  

den miljöbelastning som orsakas av den egna verksamheten  

Åtgärd – verkställa projektet för att förnya Gränsbevakningsväsendets övervakningssystem  

RAVALU-projektet som inleddes 2020 verkställdes alltjämt i enlighet med planen 2021. Det tekniska 
övervakningssystemet för havsområdet förnyas som en del av RAVALU-projektet. När övervakningstek-
niken förnyas kan också Gränsbevakningsväsendets marina enheter utnyttjas på ett ändamålsenligt 
och kostnadseffektivt sätt, bland annat genom att minska behovet av patrullering i havsområdet i syfte 
att identifiera sjötrafiken. Dessutom kräver den moderna sensorutrustningen färre servicebesök i den 
yttre skärgården i och med att systemens felkänslighet minskar och tillförlitligheten ökar. 

Åtgärd – genomföra projektet Bevakningsfartyg 2025 som innebär att tre bevakningsfartyg som nått slu-
tet av sin livslängd ersätts med två nya bevakningsfartyg. Projektet är miljöanpassat och målen för håll-
bar utveckling betonas med hög prioritet 

Målen nås genom avancerad energieffektivitet som minskar fartygens bränsleförbrukning och därmed 
även utsläppen i minst samma proportion. På fartygen kan inhemsk flytande biogas användas, vilket 
ytterligare förbättrar fartygens utsläppsbalans och stöder slopandet av utländska fossila bränslen samt 
den inhemska cirkulära ekonomins livskraft. Hybridmaskineriet som planerats för fartygen minskar 
drifttimmarna för fartygens förbränningsmotorer, vilket ytterligare bidrar till att miljömålen kan nås.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärd – förbereda oss på att ersätta Dornier-
spaningsplanen med nya flygplan 

Finansiering för att ersätta spaningsflygplanen 
har beviljats. Målet är att de nya planen ska 
börja användas senast 2027. De nya planens 
moderna sensorer gör övervakningen effekti-
vare. Dessutom krävs större prestanda av luft-
fartygen, till exempel högre hastighet, längre 
drifttid och större räckvidd. Tack vare dessa 
egenskaper kan övervakningen utvidgas och 
den relativa flygtid som behövs för övervak-
ningen kan minskas. Vid valet av luftfartyg strä-
var vi efter att beakta om motoranläggningarna 
kan använda förnybart flygbränsle. 

Vid valet av flygplan försöker vi också arbeta 
för att det tredje målet (Hälsa och välbefin-
nande) kan nås. Luftfartyg kan vara bullriga och 

Bild 13. Ett Dornier-spaningsplan. 

Bild 14. Obemannade luftfartyg hör till Gräns-

bevakningsväsendets nya övervakningssystem.  
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icke ergonomiska arbetsmiljöer för arbetstagarna. Detta har en negativ inverkan på effektiviteten, ut-
hålligheten i arbetet och hälsan. Vid valet av flygplan kommer vi att fästa vikt bland annat vid buller, 
vibrationer, behaglig temperatur samt ergonomin i arbetsmiljön. 

Åtgärd – spaningsplanen spelar en viktig roll i bekämpningen av miljöskador 

Olovliga utsläpp från fartyg övervakas med hjälp av övervakningsflygningar i havsområdet. Mängden 
observerade oljeutsläpp har minskat under hela 2000-talet särskilt till följd av den omfattande över-
vakningen samt det administrativa systemet för oljeutsläppsavgifter och miljöskyddslagen för sjöfar-
ten. För att övervaka miljöskador och olovliga fartygsutsläpp utnyttjas utöver övervakningsflygningarna 
med Gränsbevakningsväsendets luftfartyg även Europeiska sjösäkerhetsbyråns (EMSA) satellitövervak-
ning och flygövervakningssamarbetet med Sverige och Estland. De tekniska utmaningar som uppstått 
när Gränsbevakningsväsendet har försökt hålla de gamla Dornier-planen funktionsdugliga har påverkat 
beredskapen och utförandet av övervakningsuppgifterna. 

Åtgärd – utveckla lagringen av oljebekämpningsutrustning och beredskapen 

Gränsbevakningsväsendet har under 2021 utvecklat beredskapen för bekämpning av miljöskador ge-
nom att slutföra konkurrensutsättningarna som gäller driftberedskapen hos tre beredskapsfartyg i såd-
ana havsområden där Gränsbevakningsväsendets eller marinens fartyg inte regelbundet arbetar. Dessa 
avtalsberedskapsfartyg deltar också i Gränsbevakningsväsendets övningar. Samarbetet med marinen 
fortsätter i fråga om att upprätthålla beredskapen hos fartyg som bekämpar miljöskador. Lagringen av 
utrustning för bekämpning av miljöskador utvecklas genom att bekämpningsutrustningen lagras i fyra 
centrallager som i princip fungerar enligt ett servicekoncept samt genom att för separat fastställda sjö-
bevakningsstationer skapa beredskap för snabba utryckningar för att bekämpa miljöskador. Målet är 
att utvecklingen av lagernätverket slutförs under 2022. 

Åtgärd – delta i kartläggningen av riskvrak som medför fara för miljön 

När rapporten utarbetades yppade sig en ny åtgärd för att bevara livet i havet. Åtgärden inkluderas i 
ansvarsplanen, eftersom Gränsbevakningsväsendet i den omfattning som är möjlig vid sidan om sin 
operativa kärnverksamhet deltar i kartläggningen och saneringen av vrak som kan medföra risker för 
miljön. I verksamheten används dykare samt utrustning för undervattensverksamhet, till exempel ROV 
(Remote Operated Vehicle). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Bild 15. Oljeskadebekämpningsövning på öppet hav.    
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Åtgärd – utveckla nationellt och internationellt kunnande inom bekämpning av miljöskador i Östersjöreg-
ionen 

Gränsbevakningsväsendet har aktivt deltagit i samarbetet för att bekämpa miljöskador i Östersjön 
(HELCOM) trots att coronarestriktionerna har försvårat samarbetet. Gränsbevakningsväsendet har 
fortsatt att utveckla samarbetet för bekämpning av miljöskador bilateralt med de myndigheter som 
ansvarar för bekämpning av miljöskador i Sverige, Estland och Ryssland.  

Dessutom representerar Gränsbevakningsväsendet Finland även på andra internationella forum för 
bekämpning av miljöskador, till exempel inom ramen för Köpenhamnsavtalet. I Finland ordnades en 
gemensam övning i bekämpning av olje- och fartygskemikalieolyckor i augusti 2021 (BALEX DELTA 
2021). I övningen deltog enheter från sju Östersjöstater. Sammanlagt 17 bekämpningsfartyg deltog. 
Den nationella situationen beträffande bekämpningen av oljeskador och fartygskemikalieolyckor i 
havsområdet utreddes med en omfattande webbenkät i slutet av 2021. Resultaten från enkäten ut-
nyttjas i den fortsatta utvecklingen av den nationella verksamheten. Under ledning av Gränsbevak-
ningsväsendet har arbetet med att uppdatera Finlands riksomfattande strategi för bekämpning av mil-
jöskador inletts. Delegationen för bekämpning av miljöskador, som leds av Gränsbevakningsväsendet, 
anlitas för att utveckla den nationella kapaciteten. 

Åtgärd – övervaka jakt och fiske 

Gränsbevakningsväsendets rörliga patruller övervakar jakt och fiske som en del av gränsövervakningen 
vid landgränsen och i havsområdet. Under 2021 utförde Gränsbevakningsväsendet 3 853 (3 285/2020) 
granskningar i anslutning till bestämmelserna i jaktlagen och 2 096 granskningar i anslutning till be-
stämmelserna i lagen om fiske (2 404/2020). 

Europeiska unionens kontrollförordning för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fis-
keripolitiken efterlevs förutsätter att alla medlemsstater har övervakningscentrum för fiske vars upp-
gift är att övervaka yrkesfisket och fiskeansträngningen. Gränsbevakningsväsendet sköter också uppgif-
terna för det övervakningscentrum för fiske som avses i rådets kontrollförordning. 

Gränsbevakningsväsendet undersöker också eventuella försummelser av andra bestämmelser som 
Gränsbevakningsväsendet är skyldigt att övervaka. När det gäller jakt och fiske är de brottsfall som 
Gränsbevakningsväsendet undersöker sådana som Gränsbevakningsväsendet avslöjat i sin egen till-
synsverksamhet. År 2021 inledde Gränsbevakningsväsendet en förundersökning av 80 naturresurs-
brott (123/2020).  Regionalt var merparten av dessa (51) fall som undersökts av sjöbevakningssektion-
erna i havsområdet och längs kusten. Största delen av fallen i havsområdet var fiskebrott.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 16. Gränsbevakningsväsendets rörliga patruller 

övervakar jakten. 
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Dessutom inleddes 29 förundersökningar av gränsbevakningssektionerna vid östgränsen i norr. I detta 
område handlar de flesta brottsutredningar om jaktbrott. 

Särskilt vid östgränsen i norr avslöjar Gränsbevakningsväsendet grova jaktbrott som misstänks i sam-
band med övervakningen. Ett allmänt sätt att begå ett grovt jaktbrott är att jaga stora rovdjur genom 
att i strid med bestämmelserna använda föda som lockbete. I allmänhet är lockbetet ett kadaver och 
vanligen används husdjurskadaver. Ett sådant kadaver förstör ofta miljön och även vattendragen. I 
dessa situationer är jaktbrottet samtidigt ett miljöbrott.  

Vid jakt på sjöfåglar är det förbjudet att använda blyhagel på grund av att bly är giftigt. Genom att 
övervaka sjöfågeljakten har man också kunnat effektivera skyddet av undervattensmiljön. Det går inte 
alltid att reda ut vem som gjort sig skyldig till brott. Myndigheternas synliga övervakning förebygger 
brott och övervakningen avbryter den kriminella gärning som redan inletts. Övervakningen främjar 
myndigheternas mål att förebygga brott och bekämpa miljöskador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 17. En gränsbevakningsman undersöker 

ett kadaver.  
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3.1.5 Fred, rättvisa och god förvaltning – säkerställa och utveckla 

Gränsbevakningsväsendets goda förvaltning och rättssäkerhet  

Åtgärd – utveckla utbildningen, kommunikationen och informationen genom att utnyttja de mångsidiga 
utbildnings- och kommunikationskanalerna 

Gränsbevakningsväsendets informationsförvaltning har i uppgift att uppfylla de lagstadgade krav som 
gäller informationsmaterial och databehandling både beträffande egna och andras registeransvariga. 
Dessa uppgifter är att förverkliga offentlighetsprincipen i databehandling och informationssystem samt 
säkerställa datasäkerhet och informationshantering. 

Datasäkerhetens och dataskyddets betydelse framhävs i och med att den digitala miljön förändras och 
informationssystemen utvecklas. En viktig del av Gränsbevakningsväsendets verksamhet är att perso-
nalen är insatt i och förstår informationssäkerheten. Utbildningen i informationssäkerhet utvecklas 
kontinuerligt vid Gränsbevakningsväsendet. 

Gränsbevakningsväsendets kommunikation stöder en god och ansvarsfull förvaltning. Under 2021 har 
Gränsbevakningsväsendet utvecklat kommunikationen både beträffande webbtjänsternas publice-
ringssystem och innehåll samt satsat på de resurser som behövs inom kommunikationen. Behoven av 
tillgängliga och användbara webbtjänster har förändrats under årens lopp. Moderna kommunikations-
lösningar och systematisk innehållsproduktion är därför en förutsättning för en tillförlitlig och aktuell 
informationsförmedling till medborgarna och samarbetspartnerna. Som en del av utvecklingsarbetet 
har personresurserna inom kommunikationen utökats och mer än tidigare inriktats på utveckling och 
uppdatering av webbinnehåll. 

Gränsbevakningsväsendets kommunikation stöder inte bara förverkligandet av verkets strategiska mål 
utan också genomskinligheten i verksamheten. Gränsbevakningsväsendet har förnyat sin webbplats 
och lanserat en helt ny webbplats, Rajamedia, med journalistiskt innehåll. För kommunikation om stör-
nings- och krissituationer har en reservwebbplats introducerats. Den säkerställer att medborgarna får 
väsentlig information i undantagssituationer. Med hjälp av nya tekniska lösningar har tillgången till in-
formation och tjänsternas tillgänglighet förbättrats avsevärt. Dessutom har personalens kompetens i 
tillgänglighet beträffande webbtjänster utvecklats. För att främja den språkliga jämlikheten är inform-
ation på finska, svenska, engelska, ryska och nordsamiska tillgänglig för närvarande. 

 

 

Åtgärd – genomföra kundenkäter för att reda ut 
medborgarnas erfarenheter av jämlikt och jäm-
ställt bemötande i Gränsbevakningsväsendets 
verksamhet 

Gränsbevakningsväsendet genomförde en kun-
denkät vid sina gränsövergångsställen i novem-
ber–december 2021 för att få reda på om kun-
derna anser sig ha blivit jämlikt och jämställt 
bemötta. Enkäten genomfördes av en utomstå-
ende leverantör vid tio gränsövergångsställen 
och besvarades av cirka 1 000 personer som 
överskred gränsen. På grund av coronapande-
min påverkas urvalets tillförlitlighet av den be-
gränsade gränstrafiken. Därför avvek gränstra-
fikens profil från den normala och i synnerhet 
vid gränsövergångsställena vid östgränsen var 
merparten personer som idkar yrkestrafik. 

De kunder som besvarat enkäten bedömde 
helheten som utmärkt (vitsord 4,8 på skalan 1–
5). Kunderna upplevde att skyltarna vid gränsö-
vergångsstället var tydliga (4,9), att Gränsbe-
vakningsväsendets personal handlat sakligt och 
opartiskt vid gränskontrollen (4,9), att servicen 
varit artig i samband med gränskontrollerna 
(4,9), att de fått betjäning vid gränsövergångs-
stället på ett språk de förstod tillräckligt bra 
(4,8), att gränsövergångsställets lokaler var till-
gängliga (4,8) och att Gränsbevakningsväsen-
dets kommunikation hade förmedlats bra (4,7). 
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Åtgärd – säkerställa effektiv laglighetsövervakning, intern revision och verksamhet för att bekämpa kor-
ruption 

Målet med Gränsbevakningsväsendets interna laglighetsövervakning är att främja verksamhetens kva-
litet och god förvaltning. Genom laglighetsövervakningen kan man också avslöja lagstridig verksamhet 
och föra sådan verksamhet till ett ändamålsenligt förfarande. Laglighetsövervakningen är både en före-
byggande åtgärd och en kontrollmetod som görs i efterhand.  

Staben för Gränsbevakningsväsendet och de övriga förvaltningsenheterna har övervakat att verksam-
heten är lagenlig på det sätt som förutsätts i föreskriften om intern laglighetsövervakning vid Gränsbe-
vakningsväsendet och genom inspektioner enligt arbetsplanen. Vid Gränsbevakningsväsendet har en 
förvaltningsklagan inletts 69 gånger 2021 och sammanlagt 81 ärenden som gäller förvaltningsklagan 
har avgjorts. Administrativ handledning gavs i 15 av dessa ärenden. Vid behov har frågor som kommit 
fram i den dagliga verksamheten också tagits upp som så kallade egna initiativ (5 st.).  

År 2021 kontaktade medborgarna Gränsbevakningsväsendet alltjämt ett enormt antal gånger skriftligt, 
cirka 26 000 gånger (2020: 21 500 gånger och 2019: 1 250 gånger), huvudsakligen med anledning av 
resebegränsningar i anslutning till covid-19-pandemin. Den egentliga medborgarresponsen har inte 
kunnat urskiljas separat ur dessa meddelanden, men det har kommit in respons till exempel på gräns-
bevakarnas beteende och agerande, språkkunskaper, arrangemangen och köerna vid gränskontrol-
lerna samt buller från flygverksamheten. Förvaltningsenheterna har meddelat att de utnyttjar respon-
sen bland annat i utbildningen och utvecklingen av verksamheten.  

Riksdagens justitieombudsman och diskrimineringsombudsmannen har begärt utlåtanden och utred-
ningar av Gränsbevakningsväsendet i klagomålsärenden som inletts hos dem (riksdagens justitieom-
budsman 8 st., diskrimineringsombudsmannen 1 st.). År 2021 gav riksdagens biträdande justitieom-
budsman 12 avgöranden i ärenden som gällde Gränsbevakningsväsendet. Två av dessa var så kallade 
åtgärdsavgöranden och ett avgörande delgavs och lämnades för beaktande. Övriga ärenden som be-
handlats föranledde inga åtgärder. 

År 2021 inleddes 27 nya förvaltningsbesvär som gällde Gränsbevakningsväsendets verksamhet. För-
valtningsdomstolarna avgjorde 2021 sammanlagt 26 besvär som gällde Gränsbevakningsväsendet. I tre 
av dessa upphävdes Gränsbevakningsväsendets beslut. 

I en rapport om den interna laglighetsövervakningen vid Gränsbevakningsväsendet (RVLDnr-2022-257) 
innehåller noggrannare information om laglighetsövervakningens åtgärder och observationer från 
2021. 

Egenkontrollen av de operativa informationssy-
stemen genomfördes 2021 i enlighet med pla-
nen. 

 

  

Bild 18. En gränsbevakningsman vid Helsingfors-

Vanda flygplats.   
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4 Hur ansvarsrapporten utarbetats 

Gränsbevakningsväsendets ansvarsrapport har utarbetats av avdelningarna 
vid staben för Gränsbevakningsväsendet samt av experter inom olika sektorer 
i planerings- och ekonomienheten. I samband med att rapporten utarbetades 
framkom nya åtgärder som ska inkluderas i ansvarsplanen och med vilka 
Gränsbevakningsväsendet kan främja uppnåendet av målen för hållbar ut-
veckling. Detta är ett bra bevis på att det arbete som utförs för att främja den 
hållbara utvecklingen ständigt förändras och att kompetensen hos organisat-
ionen och dess anställda ökar.  Rapportens innehåll har granskats och kom-
menterats i beredningsskedet av personer som representerar de avdelningar 
som ansvarar för beredningen samt planerings- och ekonomienheten i den ge-
mensamma arbetsgruppen för planering och uppföljning av verksamheten och 
ekonomin (TOTARY). Efter behandlingen av TOTARY har rapportutkastet skick-
ats för kommentarer och utlåtanden till Gränsbevakningsväsendets samar-
betsnämnd. Deras synpunkter har beaktats till nödvändiga delar innan rappor-
ten presenterades på Gränsbevakningsväsendets avdelningschefsmöte. Efter 
behandlingen på avdelningschefsmötet presenterades rapporten för chefen 
för Gränsbevakningsväsendet som bekräftade rapporten med sin egen över-
sikt (översikt från Gränsbevakningsväsendets ledning). 

 

Bild 19. En gränspatrull och en gränshund beundrar solnedgången vid havet. 


