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Viite : Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausuntopyyntö

Lausunto vuoden 2016 lohenkalastuskiintiöistä Itämerellä
Nykyinen hallintokäytäntö jakaa lohen merikiintiöllä Itämeren pääaltaan ympärysvaltioille ja on epäoikeudenmukainen, koska se perustuu mereen viljellyn lohen pyyntihistoriaan. Vaikka lohi on jokinen luonnonvara, järjestelmä jakaa lohen etuoikeutena
merikalastukseen. Edelleenkin lähes kolme neljäsosaa lohen kalastuksesta on sekakantakalastusta.
Koska kalastuksen kohteena on useita häviämisuhanalaisia kantoja. Jokiseura vaatii,
ettei Kansainvälisen merentutkimusneuvosto ICES:in neuvonantoa vuonna 2016 ylitetä ja esittää varovaisuusperiaatteen noudattamista ja merikiintiöiden pienentämistä
niistäkin 15 prosentilla. Jokiseura katsoo, että lohikiintiöksi tulee asettaa korkeintaan
76.000 lohta. Jokiseura edellyttää, että jatkossa merikalastuksen etuoikeus puretaan.
Lohenkalastus olisi biologisesti ja sosiaalisesti, mutta myös taloudellisesti paljon kestävämmällä pohjalla, kun lohi kalastetaan kantakohtaisesti niiden kotijoista ja jokisuista.
Tätä tukee vuonna 2009 aloitettu nousulohien kaikuluotaus Tornionjoella:

Tornionjoelle saapuvien kutulohien määrät, kalastus ja eloonjäänti kudulle
Lohia/kappale - pyöristettynä lähimpään satalukuun

Saapui jokisuulle rajajokisopimusalueelle:
Ammattikalastus jokisuulla sopimusalueella (-):
Nousi merestä jokeen:
Jokikalastus (-):
Kutukanta:
Eloonjäänti kudulle sopimusalueella:

2009

2010

2011

2012

41 600
7 700
33 900
5 700
28 200
68 %

24 700
4 500
20 200
4 100
16 100
65 %

31 200
5 100
26 000
5 300
20 800
67 %

76 900
5 600
71 300
15 100
56 200
73 %

2013

2014

64 100 124 600
5 000 6 100
59 100 118 500
10 500 18 000
48 500 100 500
76 %
81 %

Atso Romakkaniemen lohistrategianseurantaryhmälle 11.3.2015 esittämästä taulukosta on selvästi nähtävissä, että lohikiintiöiden puolittamisella 2011 oli todellista merkitystä. Sen jälkeen Simojokeen ja Tornionjokeen on noussut jokaisena vuonna moninkertaisesti enemmän lohta kuin ennen sitä. Seuraukset ovat näkyviä; vaikka jokikalastus on kasvanut moninkertaisesti, osuus lohen eloonjääntiin on kasvanut .

Tornio-Muoniojokiseura ja Suomen eduskunta ovat vaatineet tilanteen korjaamista
merilain sekä kansainvälisten sopimusten mukaiseksi. Jokiseura vaati Itämeren kalastusjärjestelmän täydellistä remonttia lohen osalta, kun Maa- ja metsätalousvaliokunta
kuuli jokiseuran puheenjohtaja Kalervo Askaa tämän vuoden lohikiintiöihin liittyen. Jokiseura nosti esimerkiksi Ruotsin, joka on ottanut selkeän askeleen kohti kantakohtaista lohenkalastusta asettamalla alueellisia saalisrajoituksia. Suomen tulee seurata perässä, eikä asettaa kalastajakohtaisia kiintiöitä tavalla, joka tukee sekakantakalastusta.
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