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Lohisotaan lopultakin rauha? 

Maamme lohipolitiikkaa on leimannut viimeksi kuluneiden vuosikymmenten aikana 
lyhytjänteisyys, päämäärättömyys ja yhteisen tahtotilan puuttuminen. Jatkuvasti muuttuvat 
säädökset ovat vaikeuttaneet eri elinkeinoharjoittajien toiminnan suunnittelua ja aiheuttanut 
turhaa vastakkainasettelua, mikä on syönyt valtavasti resursseja lohiasian eri osapuolilta.  

Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry, Proagria Lapin Kalatalouskeskus ja Tornio-Muoniojoki 
Seura ry ovat käyneet syksyn aikana neuvotteluja asiasta ja tuloksena on syntynyt esitys 
lohenkalastuksen sopeuttamisohjelmaksi. Ohjelmamme tavoitteena on turvata Suomen jokien 
lohikantojen elpyminen niin, että se mahdollistaa virkistyskalastuksen ja matkailuelinkeinon 
suotuisan kehittymisen maamme lohijoissa. Samalla lohen kalastus rannikolla sopeutetaan 
sellaisiin mittoihin, että edellä mainittu tavoite ei vaarannu, mutta perinteisen pienimuotoisen 
rannikkokalastuksen harjoittamiseen jätetään kohtuullinen mahdollisuus. Lohen kalastuksessa 
siirrytään kalastajakohtaisiin kiintiöihin. Tavoitteena on myös, että markkinoille päätyvä merilohi 
on kaikki lisenssin omaavien ammattikalastajien kalastamaa ja kalan jäljitettävyys säilyy läpi koko 
markkinaketjun. Samalla lohenkalastusta voidaan järkeistää niin, että lohisaaliin arvo kohoaa 
nykyisestä. 

Toimenpideohjelmamme koostuu viidestä erillisestä toimenpiteestä, jotka ovat seuraavat: 

1.      Suomi luopuu yksipuolisella päätöksellä pysyvästi lohen avomerikalastuksesta ja ryhtyy aktiivisesti 
ajamaan avomerikalastuskieltoa koko Itämeren alueelle 

2.      Suomi maksaa EKTR -varoista luopumiskorvauksen vapaaehtoisesti lohen kalastuksesta pysyvästi 
luopuville kalastajille. 

3.      Lohen kaupallinen kalastus muutetaan luvanvaraiseksi ja pyyntiponnistus jäädytetään 
luopumiskorvausten jälkeiselle tasolle. 

4.      Pohjanlahden lohikiintiö jaetaan ELY - keskusten toimialueiden rajojen mukaan pienempiin 
osakiintiöihin, mistä on edelleen luontevaa siirtyä kalastajakohtaisiin kiintiöihin  

5.      Lohikiintiön kansallinen käyttö sidotaan jokikohtaisten lohikantojen tilaan. 

Edellä mainitut yhteisöt ovat luovuttaneet asiaa koskevan kirjelmän ennen joulua Maa- ja 
metsätalousministeriöön valtiosihteeri Risto Artjoelle.  Seuraavassa vaiheessa haemme 
aloitteellemme mahdollisimman laajaa tukea. Mahdollisuudet lohikonfliktin ratkaisemiseksi ovat 
tällä hetkellä poikkeuksellisen hyvät, koska suuttumus Etelä-Itämeren laitonta siimakalastusta 
kohtaan on saanut lohiasian eri osapuolet huomaamaan yhteisen tarpeen vaalia arvokasta 
luonnonvaraamme. Lisäksi Ruotsissa on vastikään vahvistettu asetus, joka vastaa 
perustavoitteiltaan ja osin sisällöltäänkin tekemäämme esitystä. Haluammekin kutsua kaikki 
asiasta kiinnostuneet tekemään yhdessä työtä lohikantojen puolesta.  
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