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MMM:n lausuntopyyntö komission ehdotuksesta itämeren kalastusmahdollisuuksista
vuodelle 2014. Ddnro 1689/443/2013.
LAUSUNTO EHDOTUKSESTA ITÄMEREN KALASTUSMAHDOLLISUUKSISTA
VUODELLE 2014
EU:n komission ehdotuksen tavoitteena on vahvistaa Itämeren kaupallisesti
tärkeimpien kalakantojen kalastusmahdollisuudet jäsenvaltioille vuodeksi 2014.
Lohikantojen kalastusmahdollisuudet pienenevät noin seitsemän prosenttia ja ovat
ehdotuksessa 116000 kalaa koko Itämeren alueella. Osa-alueiden 22-32 osalta
Suomen osuus olisi 28 015 ja Ruotsin 30370 (yksittäistä kalaa). Osa-alueen 22-32
lohikiintiön kokonaismäärä on 108421, mikä vastaa EU-komission vuoden 2013
kalastuskiintiön tasoa.
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio viittaa vuonna 2012 antamaansa aihealuetta
koskevaan lausuntoon ja toteaa vuoden 2014 kalastuksesta, että esitetty 108421
lohen pyyntikiintiö on edelleen liian suuri. Kansainvälinen merentutkimusneuvosto
ICES esittää suosituksenaan 78 000 lohen kalastuskiintiötä.
Vuonna 2013 Torniojokeen nousseiden lohien määrä jää vuoden 2012 tasoa
pienemmäksi. Vuoden 2012 nousulohien määrä Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitoksen tilaston mukaan oli 61500 yksilöä, tänä vuonna määrä jäänee noin
52000-53000 nousuloheen Tornionjoessa eli n. 7000 yksilön vähenemä on
todennäköinen. Ei voida osoittaa mitään varmuutta siitä, että tulevana vuonna 2014
kudulle nousevien kalojen määrässä päästäisiin edes yhtä suureen määrään kuin tänä
vuonna.
Itämeren liikakalastus vaarantaa kestävän ja hyvälaatuisen luonnon lohikannan
kehittymisen rajajokikomission toimialueella, millä on vaikutuksia pyydettäviin
lohimääriin koko Itämeren alueella.
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio muistuttaa, että lohikantojen voimistuminen
mahdollisimman nopeasti ja riskittömästi on kaikkien osapuolten yhteinen etu. Tällä
turvataan myös ammattimaisen kalastuksen jatkuvuus. Lohen kaupallinen pyynti tulisi
sallia vain ammattimaisille kalastajille. Ammattimaista kalastusta tulisi kehittää siten,
että se kohdistuisi mahdollisimman lähelle eri kantojen kutujokia, mikä mahdollistaisi
osaltaan kantakohtaisen kalastuksen sääntelyn.
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