MMM lisää lohenkalastusta merellä - tarjoaa rajoituksia Väylälle
Tornionjokeen nousevien lohien lukumäärä on romahtanut ratkaisevasti. Lohistrategiassa esitettyihin tavoitteisiin kutukalojen määrissä ei ole päästy. Poikastuotanto on kääntynyt selvään laskuun. Maa- ja metsätalousministeriö esittää rajajokisopimukseen rajoitustoimia lohenkalastukseen Tornionjoelle.
Ongelman syynä ei ole jokikalastus, koska joesta on lähtenyt 1-2 miljoonaa vaelluspoikasta vuosittain. Syitä on haettava mereltä. Uusimpien tietojen mukaan lohen laiton merikalastus on selkeästi aiemmin kerrottua runsaampaa. Puolan kasvaneella salakalastuksella on selvä tilastollinen
yhteys heikompaan kutuvaellukseen Tornionjoella. On voitu todentaa, että lohen ajoverkkokalastusta harjoitetaan edelleen kielloista huolimatta.
Lohikiintiöitä tälle vuodelle asettaessaan unioni ei ottanut laitonta lohenkalastusta huomioon.
MMM :n linja oli tiukka. Ammattikalastajia ei voi rankaista siitä, jos muut kalastavat laittomasti.
Kalastusneuvosto sääti kiintiön ICES:in tieteellistä neuvonantoa suuremmaksi. Lohi sai kantaa
syyn, kun joutuvat laittomiin pyydyksiin.
Suomi Puolaa parempi ?
MMM harjoituttaa lohen ammattikalastusta ohi ja yli Suomen kansallisen lohikiintiön. Lohia pyydetään rannikolta jokikalastuksen nimissä. Vaikka kyse on lohen rannikkokalastuksesta, pyydettyjä lohia ei merkitä Suomen lohikiintiöön, vaan lasketaan sisävesisaaliiksi. Tälle vuodelle nämä
lohet saivat eduskunnan hyväksymät saalispannat, joilla saalis merkitään myyntiä varten.
Jokiseuran linja on selvä. Ammattikalastuksen lohisaalis on aina tapahduttava kansallisten lohikiintiöiden sisällä. Siitä sovitaan vuosittain kalastusneuvostossa. Suomen lohikiintiön ohi ja yli kalastaminen on aivan samanlaista ylipyyntiä kuin puolalaisten salakalastus, vaikka tapahtuukin nyt
”julkisesti”.
Itämeren sekakantoihin suunnatut lohikiintiöt ovat biologiselta kannalta katsoen tuomittavia. On
ristiriitaista, että Suomi kannatti pienempää lohikiintiötä, mutta muutti marraskuussa YKP:n toimeenpanolakia 872/2018 siten, että kiintiöiden ylitys 10 prosentilla tehtiin tavoiteltavaksi kiintiöiden tehokkaampana hyödyntämisenä.
Suomen varhennettu rannikkokalastus vaikuttaa useiden tuhansien luonnonlohien kutuvaelluksen keskeytymiseen, vaikkei tutkimuksen mukaan ole heikentyneen kutuvaelluksen pääsyy. Kalastus kansallisilla vesillä on kuitenkin omissa käsissämme. Rannikkokalastuksen myöhentämisellä
voidaan vaikuttaa nopeasti siihen, että kalastus ei kohdistu parhaimpiin emokaloihin, suuriin
luonnonlohinaaraisiin, jotka vaeltavat kutuparven kärjessä.
Maa- ja metsätalousministeriön Tornionjoelle esittämät rajoitustoimet eivät ole ratkaisu merellä
tapahtuvaan laittomaan ja kansallisten lohikiintiöiden ohittavaan kalastukseen. Tornio-Muoniojokiseura ei hyväksy lohen kalastukseen minkäänlaisia lisärajoitteita Väylälle. Jokiseura edellyttää
Suomen ja Ruotsin valtioilta merikalastukseen merkittäviä konkreettisia toimia, joiden turvin lohi
voi jälleen palata kotijokeensa kutuvaellukselle.
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