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Lausunto kalastuskiintiöistä vuodelle 2015

 

Perusmuistiossa ”MMM2014-00825” valtioneuvosto toteaa:

 

“Suomi kannattaa Itämeren kalastusmahdollisuuksien vahvistamista vuodelle 2015 si-
ten, että kalakantojen hyödyntäminen kestävän enimmäistuoton (

 

Maximum Sustainable

Yield, MSY

 

) mukaisesti saavutettaisiin EU:n yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevan perus-
asetuksen 1380/2013 tavoitteiden mukaisesti vuoteen 2015 mennessä ja asteittain vii-
meistään vuoteen 2020 mennessä kaikkien kalakantojen osalta.

Suomi kannattaa komissio Itämeren kalakannoille ehdottamia suurimpia sallittuja saa-
liita (

 

TAC

 

) vuodelle 2015 jäljempänä mainituin tarkennuksin.

Suomenlahden lohen sekä Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohen TAC:t

Suomen tavoitteena on lohikantojen hyödyntäminen MSY:n mukaisesti sekä ekologi-
sesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä lohenkalastus.

Suomi pyrkii löytämään yhteisymmärryksen komission ja muiden Itämeren jäsenvalti-
oiden kanssa Suomenlahden lohen TAC:sta, joka olisi komission ehdotuksen (

 

10 043

lohta

 

) ja ICES:n tieteellisen neuvon alarajan (

 

9 600 – 11 800 lohta

 

) tasolla.

Suomi pyrkii löytämään yhteisymmärryksen komission ja muiden Itämeren jäsenvalti-
oiden kanssa Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohen TAC:sta, joka olisi komission
ehdotusta (

 

97 911 lohta

 

) pienempi ja ICES:n tieteellisen neuvon (

 

79 000 – 116 000 lohta

 

)
alarajan suuntainen ottamalla asianmukaisesti arvioitu väärin raportoitu ja raportoi-
maton saalis täysimääräisesti huomioon kiintiötä asetettaessa.

Suomi edellyttää, että komissio ja jäsenvaltiot valvovat, että Itämerellä ei harjoiteta lai-
tonta lohenkalastusta, ja jos sellaista todennetaan, se viipymättä ja kokonaan eliminoi-
daan.

Lisäksi Suomi nostaa esiin sopivissa asiayhteyksissä Itämeren lohikantojen sekakanta-
kalastukseen ja lohen merialueen vapaa-ajankalastukseen (

 

lohen meriuistelu, eli ns. trol-

laus Etelä-Itämerellä

 

) liittyvät ongelmat.”

TORNIO-
MUONIO-
JOKI-
SEURA
ry

meän väylitten ja ihmisten puolesta



 

Lohen merikalastuskiintiöiden leikkaamisella kalastusneuvostossa 2011 on saavutettu
rohkaisevia tuloksia vuosina 2012, 2013 ja 2014. Lohet uivat runsaslukuisemmin koh-
ti kotijokiansa. Mittaustulokset Simo- ja Tornionjoella kertovat eittämättömästi, että
kiintiöiden puolittamisella on ollut todellista merkitystä. Kiintiöiden puolittamisen jäl-
keen Simojokeen on päässyt joka vuosi kolme kertaa enemmän lohta kuin sitä ennen,
Tornionjokeen nyt viisikertaa enemmän: 100 645 lohta!

Tämä hyödyttää sekä lohikantoja, että lohen kalastusta. Jo nyt voidaan odottaa Tor-
nionjoen viehekalastuksesta muodostuvan tärkeä taloudellinen resurssi jokivarteen.

Eduskunnan kannanotot ja erityisesti maa- ja metsätalousvaliokunnan aktiivisuus ovat
epäilemättä olleet vaikuttamassa siihen, että Valtioneuvoston kanta poikkeaa myön-
teisesti aiemmasta käytännöstä. Valtioneuvosto pyrkii noudattamaan ICES: n neuvon-
antoa, kun otetaan huomioon sivusaaliin purkamis- ja raportointivelvollisuus. 

Komission (

 

COM2014 552 final sivu 5

 

) ilmaisemana tarkoituksena 

 

on varmistaa kalavaro-
jen kestävä käyttö unionin politiikan ja kansainvälisten sitoumusten mukaisesti ja säilyttää ka-
lastusmahdollisuudet vakaina, TACien vuotuisia vaihteluita rajoitetaan siinä määrin kuin se on
käytännöllistä, kun otetaan huomioon 

 

jonkin tietyn kannan tila

 

.

On selvää, että komission tavoite lohen osalta ei täyty, koska kalastuskiintiöt määrä-
tään sekakannoille. Toteamme jälleen, että merelliset lohikiintiöt tarkoittavat sekakan-
takalastuksen jatkamista yhteisen kalastuspolitiikan periaatteiden vastaisesti.

Suomen ja Ruotsin, jotka tuottavat YK:n merioikeusyleissopimuksen tarkoittamina al-
kuperävaltioina 97% Itämerellä pyydettävistä lohista, tulee tarmokkaasti työskennellä
lohenkalastuksen valuvian korjaamiseksi yhä enemmän kantakohtaisen kalastuksen
suuntaan.

Kalastuskiintiöistä ei tarvitse tulevaisuudessa päättää EU-tasolla laisinkaan, kun siirry-
tään kantakohtaiseen lohenkalastukseen.

Tornio-Muoniojokiseura ry viittaa 6.6.2014 antamaansa lausuntoon ja katsoo, että
näissä olosuhteissa lohenkalastuskiintiöt tulisi vahvistaa enimmillään ICES: n neuvon-
annon mukaan, siten, että ylärajasta poistetaan edellisen vuoden todelliset raportoi-
mattomat ja väärin raportoidut lohimäärät.

Kunnioittavasti

Kalervo Aska
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