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Jokiseura kalastussäännöstä 2017
Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt lausuntoa Tornionjoen kalastussäännön
16 §:n mukaisista vuotta 2017 koskevista neuvotteluista Ruotsin kanssa ja ottamaan
kantaa maa- ja metsätalousministeriön esityksiin ja ehdotukseen siitä, että kaikki
vuonna 2016 sovelletut määräykset ylläpidetään edelleen voimassa.
Tornionjoen lohikanta on hyvässä kasvun tilassa. Jokeen nousseiden lohien määrä on
viime vuosina kohonnut jo sadantuhannen tasolle. Joki on näyttänyt potentiaaliansa.
Tutkijoiden arvioiden mukaan lähivuosina voidaan päästä 150.000 lohen kahta puolta oleviin määriin. Kehitys on tapahtunut pääasiassa syönnösvaiheen kalastuksen rajoittamisella pyydystekniikan ja ennen kaikkea kalastusta rajoittavien kalastuskiintiöiden avulla. Tornio-Muoniojokiseura ry on ollut elvytystyössä näkyvästi jo yli 30 v. ajan.
Tornio-Muoniojokiseura ry yhtyy ehdotukseen siitä, että kaikki vuonna 2016 sovelletut määräykset ylläpidetään edelleen voimassa. Tornionjoen lohikanta kestää jokikalastusta, mutta varovaisuutta ja selkeää kontrollia noudattaen. Kontrollia lisäisi lohilohen sanktioarvon määrittäminen, saalislohien merkitseminen ja saalistilastoinnin
edistäminen Suomen lohistrategian mukaisesti. Valvontaviranomaisten työ tulisi aloittaa ennen kalastuskauden avausta, jotta mahdollinen luvattoman ajan kalastus tulisi
valvonnan piiriin.

Kaupallisille kalastajille ehdotetaan kahden päivän varhennusta edelliseen vuoteen
nähden. Pyynnin aloitusajankohta tulisi samaksi kuin Ruotsilla. Ministeriön mukaan
tämä yhdenvertaisuus toteuttaisi rajajokisopimuksen henkeä. Samaan pyyntialuekokonaisuuteen sisältyy kuitenkin Kemin terminaalikalastusalue. Tässä kohtaa on erityisesti huomattava, että Maa- ja metsätalousministeriö esittää asetusteitse Kemin terminaalialueelle kalastusta jo 1.4. alkaen. Kalastaja voisi tuolloin asettaa 3 rysää pyyntiin
ja ottaa peräti puolet koko kalastuskauden saaliistaan ns. varhennettuna aikana. Ministeriön tekemällä esityskokonaisuudella Suomi siirtyisi kirkkaasti kärkeen aloitusajankohdasta kilpailtaessa. TÄTÄ EMME VOI HYVÄKSYÄ, koska valtaosa lohisaaliista
olisi parasta kutukantaa, erityisesti suurta marjaslohta.
Ministeriön esityksessä kuvastuu kalastuksen rakenteen eriytyminen naapurimaastamme. Lohistrategiassa on sovittu aivan päinvastaisesta pyrkimyksestä. Kahden päivän varhennus olisi hyväksyttävissä, mikäli samanaikaisesti toteutetaan saaliin merkintäpakko, asetetaan sovitut sanktioarvot lohistrategian mukaisesti ja Kemijokisuun
terminaalialue pienennetään vuoden 2006 asetusmuistiossa esitetylle tasolle. Terminaalialueen sijainti on räikeässä ristiriidassa terminaalistrategian 2001 kanssa, jossa
luonnonkalan osuuden tulee olla mahdollisimman vähäistä tai olematon. Terminaali
piti toteuttaa lähialueen luonnonlohijoet ja niiden lohikantojen vaellusreitit ja vaelluksen ajoittuminen huomioon ottaen. Hyväksymisemme on selkeästi ehdollinen.
Muihin kalastusta koskeviin yksityiskohtiin emme ota kantaa. Myrkyn kylväminen jokeen ei ole hyväksyttävää. Lyijyn käyttö heittokalastuksen painona pitäisi kieltää, koska pohjaan jääneiden lyijypainojen keräystä suoritetaan muiden kuin kalastukseen
osallistuneitten toimesta ja kustannuksella. Lohikuolemien syitä ei ole selvitetty. Epätietoisuutta on olemassa, koska riskitekijöitä ja niiden uhkakuvia ei ole tunnistettu. Tiedossa on, että ensimmäiset, ennen lohen merikalastuskauden alkua, jokeen nousseet
lohet ovat olleet kaikenlaisista vaurioista puhtaita. Jokiseura vaatii entisestään tarkempaa seurantaa ja rahoitusta joka vuotiseen smolttilaskentaan.
Pyyntiponnistusta ei ole syytä lisätä. Ylilyönteihin ei pidä sortua.
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