Maatalous- ja kalastusneuvosto päätti vuoden 2012 kalastuskiintiöistä
MMM Luxemburg 21.10.2011

Maatalous- ja kalastusneuvosto on päättänyt kokouksessaan Itämeren kalastuskiintiöistä
vuodelle 2012.
Suomen troolikalastuksen kannalta merkittävin kiintiö, Pohjanlahden silakkakiintiö,
suurenee 1,5 prosentilla 106 000 tonniin. Pohjanlahden silakkakanta on erittäin hyvässä tilassa ja on kasvanut Itämeren suurimmaksi silakkakannaksi. Suomenlahden
ja Itämeren pääaltaan silakkakiintiö pienenee 27 prosentilla 78 417 tonniin ja kilohailikiintiö 22 prosentilla 225 237 tonniin.
Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiö pienenee 51 prosentilla ollen
ensi vuonna 122 553 kpl. Suomenlahden lohikiintiö säilyy 15 419 lohen tasolla.
Komissio ja jäsenvaltiot sitoutuivat lopettamaan raportoimattoman lohenkalastuksen.
Turskakannat ovat merkittävästi vahvistuneet, joten turskan itäistä kiintiötä suurennetaan
15 prosentilla 67 850 tonniin ja turskan läntistä kiintiötä 13 prosentilla 21 300 tonniin.
Turskakantojen kiintiöt päätetään niitä koskevan monivuotisen suunnitelman perusteella.

Kalastuskiintiöt vuodelle 2012
KALAKANTA

Pohjanlahden silakka
Pääaltaan silakka
Läntinen silakka
Riianlahden silakka
Kilohaili
Pääaltaan ja Pohjanlahden lohi
Suomenlahden lohi
Itäinen turska
Läntinen turska
Punakampela

KIINTIÖ 2011

KIINTIÖ 2012

MUUTOS

104 369 t
107 420 t
15 884 t
36 400 t
288 766 t
250 109 lohta
15 419 lohta
58 957 t
18 800 t
3 041 t

106 000 t
78 417 t
20 900 t
30 576 t
225 237 t
122 553 lohta
15 419 lohta
67 850 t
21 300 t
2 889 t

+1,5 %
- 27 %
+32 %
- 16 %
- 22 %
- 51 %
0%
+15 %
+13 %
-5 %

Itämeren lohikiintiö pienenee
YLE 21.10.2011 klo 19:42, päivitetty klo 19:51
http://yle.fi/uutiset/talous_ja_politiikka/2011/10/itameren_lohikiintio_pienenee_2967908.html
EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto on päättänyt ensi vuoden kalastuskiintiöistä. Suomessa
paljon keskustelua herättänyt Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiö pienenee 51
prosentilla ja Suomenlahden lohikiintiö säilyy ennallaan.
EU:n komissio esitti alun perin 79 prosentin leikkausta merilohen kalastuskiintiöön Itämeren
pääaltaalla. Suomenlahdella kiintiö olisi pienentynyt 30 prosenttia.
EU:n pyrkimyksenä oli elvyttää Itämeren lohikanta takaisin kestävälle tasolle.

Suomi kuitenkin vastusti komission esitystä.
Ympäristöjärjestö WWF:n mukaan Suomen hallituksen neuvottelupöytään tuoma esitys
lohikiintiöiksi oli kolme kertaa tieteellisiä suosituksia suurempi.
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