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MMM:n lausuntopyyntö komission ehdotuksesta Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle
2015. (COM(2014) 552 final)
LAUSUNTO EHDOTUKSESTA ITÄMEREN KALASTUSMAHDOLLISUUKSISTA
VUODELLE 2015
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa EU-komission ehdotuksesta koskien Itämeren
kalastuskiintiöitä vuodeksi 2015. EU-komissio ehdottaa Itämeren pääaltaalle ja Pohjanlahdelle
yhteensä 97 911 lohen kiintiötä, mikä on 8 prosenttia pienempi vuoden 2014 lohikiintiöön
verrattuna. Kansainvälisen merentutkimusneuvoston ICES:n tieteellinen suositus on
korkeintaan 116 000 lohta. Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden osalta (osa-alueet 22-32)
Suomen osuus olisi 25 300 ja Ruotsin 27 425 lohta.
Rajajokikomissio voi tyytyväisyydellä todeta, että vuodelle 2015 ehdotettu kiintiö alittaa
tämänvuotisen kiintiön, ja että pienenevä kiintiö noudattaa aiempaa kehityskulkua.
Rajajokikomissio huomauttaa kuitenkin, että ehdotettu kiintiö edelleen jossain määrin ylittää
sen määrän, mikä tutkimuksen näkökulmasta (ICES) on pidemmällä tähtäimellä kestävää
kalastusta. On siksi olennaista, että kiintiö vähitellen pienenee edelleen ja tavoitteena tulee
olla, että kiintiö jonkin vuoden kuluessa on sillä tasolla, minkä tutkimus arvioi kestäväksi
kalastuksen määräksi.
ICESin suositus perustuu maksimaalinen kestävän hyödyntämisen tasoon (MSY). Euroopan
komissio on maksimaalisen saalistuoton saavuttamiseksi yhteisön monivuotisen
lohenhoitosuunnitelman yhteydessä esittänyt tavoitteekseen 75 prosentin tasoa
potentiaalisesta poikastuotannosta. (*
Torniojokeen 2014 nousseiden lohien määrä RKTL:n kaikuluotauksen mukaan oli elokuussa
ylittänyt 100 000 yksilöä. Kestävän ja hyvälaatuisen luonnon lohikannan kehittymisen edellytys
on Itämeren maltillinen kalastuskiintiö. Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio muistuttaa,
että lohikantojen voimistuminen mahdollisimman nopeasti ja riskittömästi on kaikkien
osapuolten yhteinen etu, jolla turvataan myös ammattimaisen kalastuksen jatkuvuus.
Mahdollisimman suuri poikastuotanto edesauttaa kalakantojen sopeutumista tuleviin
ympäristömuutoksiin.
Rajajokikomissio korostaa edelleen, että 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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* Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Itämeren lohikannan ja kyseistä kantaa hyödyntävien
kalastuksien monivuotisesta suunnitelmasta.
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0470_/com_com(2011)0470_fi.pdf
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