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Lausuntopyyntö MMM018:00/2016 koskien luonnosta hallituksen esitykseksi Euroopan
unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta.
LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI KOSKIEN
EUROOPAN UNIONIN YHTEISEN KALASTUSPOLITIIKAN KANSALLISTA
TÄYTÄNTÖÖNPANOA
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio kiittää lausuntopyynnöstä ja katsoo, että luonnos
selkiinnyttää huomattavasti nykytilannetta ja suo aikaisempaa paremmat mahdollisuudet
toteuttaa Euroopan Unionin yhteistä kalastuspolitiikkaa Suomessa. Komissio haluaa silti
kiinnittää huomiota eräisiin luonnoksen kohtiin:
Komissio korostaa, että lohen kaupallisen kalastuksen ja ensimyynnin salliminen vain ns. 1.
luokan ammattikalastajille sekä lohisaaliin merkintäpakko Suomen kansallisen lohi- ja
meritaimenstrategian mukaisesti ovat erittäin tärkeitä elementtejä luonnosesityksessä.
Luonnoksen johdannossa kohdassa 2.3 on käsitelty aiheeseen liittyviä kansainvälisiä
sopimuksia.
Erityisen
tärkeää
on,
että
YK:n
merioikeusyleissopimuksen
ja
kalakantasopimuksen artiklan 66 kutuvaltioperiaate huomioidaan, kun säädellään lohen
kalastusta.
Kansainvälisten sopimusten esittelyssä on syytä mainita myös rajajokisopimus Suomen ja
Ruotsin välillä (91/2010), koska siihen sisältyvä kalastussääntö vaikuttaa lohen kalastuksen
järjestelyyn sopimuksen kattamalla merialueella, myös Suomen puoleisella osalla. Tämä
seikka tulee huomioida myös itse luonnosesityksessä, jossa tulisi selkeästi esittää, miten
tullaan
toteuttamaan
kalastussäännön
edellyttämät
neuvottelut
sopijamaiden
kalastusviranomaisten välillä.
Luonnoksessa esitetyt kalastuksen järjestelyyn liittyvät kiintiöt ja niiden jakoperusteet eivät
valitettavasti ohjaa lohenkalastusta kantakohtaiseen kalastukseen. Näin ollen ehdotettu
lohenkalastusjärjestelmä jatkaa nykyistä sekakantakalastusta, joka vaarantaa heikkojen ja
uhanalaisten lohikantojen elpymisen. Komissio katsoo, että lohenkalastusta tulisi ohjata
nykyistä voimakkaammin kohdistumaan voimakkaisiin lohikantoihin, sekä istutettuihin lohiin.
Luonnoksen pykälässä 13 on esitetty, että leveyspiirin 65°30′N pohjoispuolisella alueella
ennen 25.6. pyydetystä lohisaaliista hyväksytään käyttöoikeuksien jaossa vain 80% saaliista.
Tämä kompensoisi Kemijoen terminaalialueen ulkopuolisen alueen kalastajien kalastuksen
myöhemmästä aloitusajankohdasta (alkaen 25.6.) johtuvaa eriarvoisuutta. Esitetyn
prosenttiluvun tulisi olla pienempi, esim 60-70%, koska Kemijoen terminaalialueella lohta
kalastavat ovat jatkuvasti päässeet ns. juhannusmarkkinoille, jolloin lohisaaliin arvo on
huomattavasti korkeampi kuin sen juhannuksen jälkeinen arvo.

Postadress i Sverige: Box 125, SE-953 23 HAPARANDA
Postiosoite Suomessa: PL 2, FI-95401 TORNIO
Telefon/Puhelin:
int. +46 (0) 922-616 80
E-mail:
info@fsgk.se, info@srrjk.fi

Kansli/Kanslia: Storgatan 92A, Haparanda, Sverige
Haaparanta, Ruotsi
Internet:

www.fsgk.se www.srrjk.fi

Timo Jokelainen
puheenjohtaja

Johan Antti
varapuheenjohtaja

Virve Sallisalmi
sihteeri

Postadress i Sverige: Box 125, SE-953 23 HAPARANDA
Postiosoite Suomessa: PL 2, FI-95401 TORNIO
Telefon/Puhelin:
int. +46 (0) 922-616 80
E-mail:
info@fsgk.se, info@srrjk.fi

Kansli/Kanslia: Storgatan 92A, Haparanda, Sverige
Haaparanta, Ruotsi
Internet:

www.fsgk.se www.srrjk.fi

