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RANNIKON ASETUSESITYS ON EDUSKUNNAN PAALUTTAMAN
KANTAKOHTAISEN KALASTUSPERIAATTEEN VASTAINEN

Jokiseura tyrmää rannikolle esitetyn lohiasetuksen. Se kohdistuu luonnonlohikantojen

parhaisiin emokaloihin, sitoutuu sekakantakalastukseen ja sitouttaa Suomen valtion

sekakantakalastukseen. Asetusehdotus on selkeästi vastoin eduskunnan tahtoa. Maa-

ja metsätalousvaliokunta on paaluttanut 5.3.2015, että ”EU:n lohipolitiikan tulevaisuu-
den tavoitteeksi asetetaan selkeästi kantakohtainen lohenkalastus.”

Lohenkalastusta on säädelty aikarajoituksilla vyöhykettäin, koska kalastusta on pyritty

kohdistamaan viljeltyihin lohiin, jotka on tarkoitettu poiskalastettaviksi. On tietoisesti

haluttu säästää luonnonlohia ja varsinkin suuria, eniten mätiä sisältäviä, emokaloja.

Ensin vaeltavat lohet ovat pääasiassa joen latvavesien kaloja, jotka joutuvat kaikkein

voimakkaimman kalastuksen kohteiksi, koska niiden kutuvaellus on pisin. Lisäksi on

katsottu, että aikasäätely on ollut valvonnan kannalta selkein järjestelmä. Merialueen

lohenkalastus tulisi kohdentua viljelylohiin, jotka paremmin soveltuvat Suomen lohi-

kiintiön täyttämiseen. Ministeriön mallilla viljellyt lohet jäävät pyytämättä.

Tornionjoen lohikanta on elpynyt merialueilla tehtyjen suojelutoimien seurauksena.

Itämeren alueen useissa lohikannoissa on kolmen viimeisen vuoden 2014-2016 ajan

havaittu runsaasti kuolleisuutta. Ruotsalais-suomalaisen biologisen selvityksen perus-



teella sairauksien jäljille on osin päästy, mutta sairausongelmaan on kuitenkin suhtau-

duttava erittäin vakavasti ja sitä on tarkoin seurattava. –Jos ongelmat johtavat kan-
nan tilan huononemiseen, voi olla tarpeellista säästää useampia aikuisia lohia kudulle eri
hoitotoimien avulla, sanovat tutkijat. On siis välttämätöntä, että resursseja lisätään

ongelmien syiden selvittämiseksi. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti luonnonlohiin

kohdistuvaa pyyntiponnistusta ei kestä lisätä.

 

MERITAIMENESTA

Jokiseura kiirehtii äärimmäisen uhanalaisen Tornionjoen meritaimenen hoitosuunni-

telmaa. Tornionjoki ja Muonionjoki ovat Naturassa sekä Suomessa; FI1301912 että

Ruotsissa; SE0820430. Äkäsjoki on Tornionjoen meritaimenen keskeinen lisääntymis-

joki. Jokiseura on erittäin huolestunut Äkäsjokivarteen suunnitellun kaivoksen vaiku-

tuksista Väylään ja äärimmäisen uhanalaisiin taimenkantoihin. Suunnitelman mukaan

Valkeajoki jätetään kaivoksen vesivarastoaltaan alle ja tuhoaisi varmuudella joen tai-

menkannan.

Vaelluskalat sisältyvät hallituksen kärkihankkeisiin. Kalantutkimusta ei saa vähentää.

Nousulohien ja vaelluspoikasten seuranta on oltava jokavuotista. –Myös oikea

saalistieto on osa tieteellistä tutkimusta. Jokiseura kannattaa raportointivelvollisuutta

kaikkeen lohen kalastukseen.
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