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Lausuntopyyntö koskien EU-komission ehdotuksta Itämeren kalastusmahdollisuuksista 2018,
TAC2018, MMM2017-00535
SUOMALAIS-RUOTSALAISEN RAJAJOKIKOMISSION LAUSUNTO EU-KOMISSION
EHDOTUKSESTA ITÄMEREN KALASTUSMAHDOLLISUUKSISTA 2018

Maa- ja metsätalousministeriö on 30. elokuuta 2017 lähettänyt lausuntopyynnön koskien EUkomission ehdotusta Itämeren kalastusmahdollisuuksista 2018 (COM(2017) 461 final). EUkomissio ehdottaa Itämeren lohen kiintiöksi (osa-alueet 22-31, pääallas ja Pohjanlahti)
106 096 lohta. Määrä merkitsee noin 11 prosentin lisäystä lohikiintiöön verrattuna kuluvan
vuoden 95 928 lohen kiintiöön.
Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES toteaa tieteellisessä neuvonannossaan –
viitaten Itämerellä edelleen tapahtuvaan laittomaan kalastukseen ja voimakkaasti
kasvaneeseen saalin väärinraportointiin – että kiintiö osa-alueilla 22-31 tulisi olla korkeintaan
78 400 lohta. Tämä olisi noin 18 prosentin vähennys tämän vuoden kiintiöön nähden.
Kesän 2017 lohenvaelluksen päätyttyä nähdään, että lohien määrä väheni yli puolella
edelliseen vuoteen verrattuna (2017:40 000 lohta vrt. 2016:100 000). Vuoden 2017 Itämeren
lohikiintiö oli 95 928 lohta.
Viime vuosina sairaita ja kuolleita lohia on tavattu Tornionjoella sekä merialueella. Selvää
syytä lisääntyneeseen kuolleisuuteen ei ole kyetty löytämään. Myös M74-tauti verottaa
lohikantoja. Kiihtyvä ilmastonmuutos vaikuttaa tuntuvimmin pohjoisella alueella, jolla
Tornionjoen lohi lisääntyy. Varovaisuusperiaatteen tulisi johdonmukaisesti määrittää
lohikantojen hyödyntämistä koskevaa päätöksentekoa, jotta lohella on mahdollisuus toipua ja
palautua sekä kalastuksesta että sen elinympäristössä – joessa ja meressa - tapahtuvista
muutoksista.
Rajajokikomissio katsoo, että EU-komission ehdotus kasvattaa lohenkalastuksen kiintiötä 11
prosentilla on selvästi ristiriidassa ICESin perustellun tieteellisen neuvonannon kanssa uhaten
lohikantojen pitkäjänteistä kestävää hoitoa. Ehdotus voi johtaa ei-kestävään kalastukseen
sekä heikompiin kalastusmahdollisuuksiin tulevaisuudessa.
Ruotsi on muuttamassa kansallista lohen hoitosuunnitelmaa jokikohtaiseksi. Muutoksen
tarkoitus on suojella heikoimpia kantoja ja mahdollistaa se, että kaikki luonnonvaraiset
lohikannat saavuttavat EU:n tavoitteen 75 prosentin poikastuotannosta. Myös Suomi
työskentelee
vastaavan
muutoksen
aikaansaamiseksi
lohen
kansallisessa
hoitosuunnitelmassa.
Ehdotettu kiintiön nosto vaikeuttaa sekä Ruotsin että Suomen tavoitteiden saavuttamista
maiden lohipitoissa joissa. Rajajokikomissio katsoo, että ICESin neuvonannon mukainen
lohenkalastuksen kiintiö vuodelle 2018 on erittäin hyvin perusteltu.

Lopuksi rajajokikomissio kehottaa EU-komissiota lohikiintiön kasvattamisen sijaan vakavasti
puuttumaan merisaaliin väärinraportointiin, ohjaamaan riittäviä resursseja lohen
jäljitettävyyden parantamiseen sekä ehkäisemään laitonta kalastusta Itämerellä.
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