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Jokiseuran kannanotto lohistrategiatyöryhmän mietintöön

 

Lohistrategian aloitteen tekijänä Jokiseura odotti työryhmältä huomattavasti syvälli-
sempää tarkastelua, kuin nyt kymmenen kokouksen lopputuloksena on luettavissa.
Jokiseuran ja monien muiden luontoa kunnioittavien tahojen yhteisenä tavoitteena
oli pyrkimys kantakohtaiseen kalastukseen ekologisesti kestävällä tavalla. Tätä ta-
voitetta lohistrategiatyöryhmän mietintö edistää vain osittain. Työryhmän työ jäi sel-
västi kesken.

Työryhmä kuuli muutamia asiantuntijoita, mutta ei tehnyt alustusten perusteella var-
sinaista nykytilan analyysia. Lohistrategiatyöryhmä ei tehnyt strategisia tarkasteluja
eikä tehnyt vertailuja eri kalastusmuotojen välillä, vaan paimennettiin yhden vaihto-
ehdon perään tukemaan vanhoja tuottamattomia rakenteita. Kalastusmatkailu ja
sen yhteiskunnallinen merkitys ei pääse mietinnössä oikeaan asemaan.

Viehekalastus on ylivoimaisesti maailman merkittävin lohenkalastusmuoto. Viehe-
kalastuksesta syntyvän kalastusmatkailun yhteiskunnallinen nettohyöty on Suomes-
sakin merkittävin lohesta saatava tulonlähde. Yksistään viehekalastuksen lupa-
myyntituloja kertyi kesällä 2013 Tornionjoella yli 400 000 euroa, kun Suomen am-
mattikalastuksen lohesta saama myyntitulo oli 550 000 euroa.

Kun tiedetään, että Ruotsissa pienen Mörrum -joen lupamyynti on jo vuosien ajan
vastannut Ruotsin ammattikalastuksen lohesta saamaa myyntituloa ja joen kalastus-
matkailutulo on suurempi kuin Tornionjoella, on helppo päätellä, missä lohenkalas-
tuksen taloudellinen potentiaali on. Lohen sekakantakalastukseen perustuva nykyi-
nen rakenne ei saa enää estää kalastusmatkailun tuotteistumista Simo- ja Tornion-
joella.
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Monet lohikysymyksessä perustavaa laatua olevat asiat, jotka työryhmää vetänyt
MMM rajasi aihealueen keskustelun ulkopuolelle, jäivät jälkiselvittelyjen varaan. Jo-
kiseura tulee valvomaan, että työryhmän puheenjohtajien, valtiosihteerien Risto Art-
joki ja Katariina Poskiparta, Lapin ihmisille lupaamat ja heidän täydentävään lausun-
toonsa kirjaamat asiat otetaan osaksi mietintöä sen oleellisena osana, kuten kalas-
tussääntö on oleellisena osana rajajokisopimusta. 

Jokiseura on yhtynyt mietintöön ehdolla, että puheenjohtajien täydentävässä lau-
sunnossa listatut asiat toteutetaan myös käytännössä. Näin ollen on tärkeätä, että
tämän periaatepäätöksen hyväksymisehtona on seuraavien valtioneuvostojen teke-
mä tarkka tilanneseuranta, muutoin lohistrategiatyöryhmän mietintö ei täytä lohi- ja
taimenstrategialle asettamiamme minimitavoitteita.
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