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LOHISTRATEGIATYÖN SISÄLLÖSTÄ
Lohikysymys tulee käsitellä lohikysymyksenä eikä välillisten vaikutusten
kautta. • Lohelle asetettavia tavoitteita ei saa uhrata muiden tavoitteiden
alle, esimerkiksi vesivoima tai muiden lajien kalastus.
Lohistrategia tulee laatia alhaalta > ylös -periaatteella. – Työryhmän tulee hankkia ja käsitellä
mahdollisimman laajat taustaselvitykset [ biologia, lait, historia ja historialliset oikeudet, talous ja
sosioekonomia, lohi muualla maailmassa ].
Taustaselvitysten jälkeen luodaan NYKYTILAN ANALYYSI. Lohelle ja sen hyödyntämiselle
tulee määrittää ARVOT, TOIMINTA-AJATUS, VISOT ja lopulta TOIMENPIDEOHJELMAT.
Koska taustaselvityksiä ei ole tehty voimme antaa vain ALUSTAVIA NÄKEMYKSIÄ ARVOIHIN,
TOIMINTA-AJATUKSEEN ja VISIOIHIN.

ARVOT
Vastuullisuus omista ja naapurimaiden lohikannoista.
Lohikantojen geneettinen monimuotoisuus.
Paikalliskulttuurit ja -identiteetit.
Kestävä ja oikeudenmukainen hyödyntäminen.
Lohi on jokinen luonnonvara ja jokaisella lohikannalla on arvo sinänsä.

TOIMINTA-AJATUS
Lohen sekakantakalastus lopetetaan ja ja elinvoimaiset luonnonlohikannat lisääntyvät Suomen ja Ruotsin joissa siten, että niiden geneettinen monimuotoisuus vahvistuu satojen vuosien perspektiivillä. – Rajallisena jokiluonnonvarana lohikannat tuottavat vahvalla olemassaolollaan iloa ja virkistystä sekä taloudellista hyvää sekä rannikolla että jokivarsissa.

VISIO 2020 -EHDOTUKSENA JOKISEURA ESITTÄÄ , että
Lohikannoista huolehditaan jokisina luonnonvaroina ja lohella on ohjeellinen arvo.
Tornionjoen ja Simojoen lohikannat jatkavat vahvistumistaan ja niille on asetettu selkeä kappalemääräinen nousukalatavoite. Nousukalatavoite on määritelty tasolle, jolla 10% riskikertoimella saavutetaan vähintään 90% potentiaalituotantotasosta. Nousukalatavoitetta seurataan liukuvasti kolmen vuoden keskiarvolla. Luotauspisteissä mitattuna Tornionjoen minimitavoite on 60 000 lohta ja Simojoella 3 000 lohta. [ vuoden 2012 tiedoilla ]
Simojoen vedentilaa on ryhdytty parantamaan ja potentiaalisiin lohijokiin on luotu jokiympäristön ja kalastuksen kannalta palauttamisedellytykset.
Lohenkalastuksen omistussuhteet on selvitetty ja lohta kalastetaan oikeudenmukaisesti. Suomen rannikko- ja jokialueilla harjoitettavalla lohen ammatti- ja vapaa-ajankalastuksella sekä
lohen kalastusmatkailulla on hyvät edellytykset. Korvausmenettelyt jokivarsien sotienjälkeisen lohenkalastuksen tuhoutumisesta on käynnistetty.
Visio on oltava tavoitteellinen ja selkeästi mitattavissa. Koska eri lohikannat ovat voimakkaasti eri tilassa, yhteismitallista visiota ei kannattane esittää 6-7 vuoden päähän [ 1 lohenkierto ].
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