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Lausunto vuoden 2015 Tornionjoen kalastussääntöön liittyen
MMM esittää Ruotsin jokisuupyynnin alkamisajankohdan siirtämistä 25.6. alkaen.
Olemme aiemminkin kyseenalaistaneet esityksen vakavuuden, koska ministeriö ei ole
tehnyt mitään huutoetäisyydellä ruotsalaisiin olevan Kemin terminaalialueen pienentämiseksi, jossa lohen kalastus alkaa jo 11.6. Olemme vaatineet suhteiden parantamista Ruotsiin ja sitä, että pelattaisiin avoimin kortein ottamalla huomioon lohenkalastuksen koko kuvan; ennen kaikkea sen, että ruotsalaiset lohet joutuvat kalastuksen
kohteiksi vaeltaessaan Suomen rannikkoa seuraten ylös kohti kotijokiansa. Jokiseura
esitti ruotsalaisen edustajan ottamista mukaan lohistrategiatyöryhmään. Tämä ei toteutunut, vaan Suomi rakensi lohistrategian itsenäisesti ja eriytti lohenkalastuksen periaatteen ruotsalaisesta järjestelmästä, vaikka vaati strategiassaan järjestelmien yhdenmukaistamista. Suomi on siirtymässä pois aikarajoituksista kalastajakohtaisiin kiintiöihin.
Tämä pitäisi kertoa avoimesti ruotsalaisille. Toivomme toki, että Ruotsi myöhentäisi
aloitustaan, mutta aikooko Suomi vaatia myös ensi vuonna Ruotsia myöhentämään
kalastuksen aloitustaan 25.6 alkavaksi samalla kun Suomi aikoo siirtyä aikarajoista
vapaaseen lohenpyyntiin? Suomen ja Ruotsin tulisi tehdä aitoa yhteistyötä, koska Itämeren vesialueella kalastetuista lohista 97% tulee Suomesta ja Ruotsista. Vielä pari
vuotta sitten MMM salasi Tornio-Muoniojokiseuralta Suomen tavoitteet lohikiintiöiden
suhteen, jotta Suomen neuvottelutavoite ei paljastuisi Ruotsille. Oikeuskansleri ei pitänyt salaamista perusteltuna. Nyt on aika siirtyä uuteen aikakauteen ja lopettaa lohenpyyntimaaottelu.

Kalastuskiintiöitä ei ole mahdollista sopia vielä vuodelle 2015. Kalastusoikeudellinen
selvitystyö on kesken, eikä tiedetä kiintiöiden laillisia jakoperusteita. Toisaalta ennen
kalastajakohtaisiin kiintiöihin siirtymistä on säädettävä kalojen tilastoinnista, kalojen
merkinnästä ja kalojen sanktioarvoista. Lisäksi kalastuksen valvontaa tulee tehostaa.
Päätöksiä kalastajakohtaisista kiintiöistä voidaan tehdä vasta sitten kun edellä mainittu kokonaisuus on selvitetty. (Mikään ei estä suositusmuotoista kiintiöintiä. Se voi jonkin verran ohjata kalastusta ja antaa suuntaviivoja tuleville säädöksille. Saamamme
palautteen perusteella yleisimmät esitykset ovat vaihdelleet 5-13 kalaa paikallisilla kotitarvekalastajilla ja 3-5 kalaa turisteille kaudessa.) Paremmista lohivuosista huolimatta
yltiöpäiseen kalastukseen ei ole perusteita, koska lohi oli harvinaisuus vielä 3-4 lohisukupolvea sitten. Joelle on annettava tilaisuus näyttää potentiaalinsa.
Rauhoitetun taimenen nostaminen haavilla tai nostokoukulla tulee kieltää. Kala tulee
vapauttaa vedestä nostamatta. Samalla nostokoukun käyttö tulisi sallia. Se on toimiva
ratkaisu suurien lohien nostamisessa.
Kulkutusaikaa muutettiin viime vuonna. Samoja sääntöjä ei ole perusteltua muuttaa
joka vuosi. Epätietoisuus säännöistä on jo nyt merkittävän laajaa. Nyt on viisasta tarkkailla tilannetta. Kalastuksen tiukennukset ovat kalastussäännön mukaan mahdollisia,
jos se on kalakantojen suojelemisen ja kestävän hyödyntämisen varmistamisen kannalta välttämätöntä.
Lohen lippous kesäkuussa ilman paikkasidonnaisuutta yhden lohen päiväkiintiöllä ei
uhkaa lohikantaa.
Heittopainokalastukseen ehdotetut ratkaisut vähentävät rokastustyyppistä kalastusta.
”Putkiperho” olisi syytä korvata kattavammalla ilmaisulla esim. Spinnfluga . Ehdotetun
yksihaaraisen koukun muoto voisi olla circle hook -tyyppiä. Sama koukkutyyppi voitaisiin määrätä kaikkiin painaviin vieheisiin, joita käytetään heittokalastuksessa. Samalla tulisi kieltää lyijyn käyttö heittopainossa luonnonsuojeluperusteella.
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