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MMM:n lausuntopyyntö EU-komission ehdotuksesta Itämeren kalastusmahdollisuuksista
vuodelle 2021 - (Diaarinumero: MMM2020-00425)
SUOMALAIS-RUOTSALAISEN RAJAJOKIKOMISSION LAUSUNTO EUKOMISSION EHDOTUKSESTA ITÄMEREN KALASTUSMAHDOLLISUUKSISTA
VUODELLE 2021

Maa- ja metsätalousministeriö on 2. syyskuuta 2020 lähettänyt lausuntopyynnön
koskien EU-komission ehdotusta Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuonna 2021
(Bryssel, 28.8.2020 COM(2020) 436 final). EU-komissio ehdottaa Itämeren lohen
kiintiöksi (osa-alueet 22-31, pääallas ja Pohjanlahti) 94496 lohta. Määrä merkitsee noin
9 prosentin lisäystä vuoden 2020 lohikiintiöön verrattuna (86575 lohta). Komission
esitys perustuu kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) neuvonantoon. Peruste
kiintiön lisäykseen on, että aikaisempi laaja väärinraportointi olisi ICESin mukaan
käytännössä loppunut. Rajajokikomissio on tyytyväinen, että EU:n toimesta
väärinraportointiin on puututtu.
Rajajokikomissio kannustaa Suomen ja Ruotsin valtioiden edustajia puolustamaan
kotijokiperiaatetta lohenkalastuksessa YK:n merioikeusyleissopimuksen artiklan 66
mukaisesti.
2019 ja 2020 kesien jälkeen voidaan todeta, että Tornionjokeen vaeltavien lohien määrä
on kasvanut vuosiin 2017 ja 2018 verrattuna ja Tornionjokeen on noussut n. 65 000 –
67 000 lohta (LUKEn Kattilakosken nousulohiseuranta). Nousulohien määrä ei
kuitenkaan saavuta hyvien vuosien 2014 ja 2016 määrää (noin 100 000 lohta). Taustalla
voi olla lohien huono terveystilanne. Vuonna 2019 raportoitiin runsaasti sairaita tai
kuolleita kaloja. Määrät saattoivat olla tähän mennessä suurimmat (LUKE & SLU,
Biologinen selvitys vuodelle 2020). Lisäksi joella on havaittu tänäkin vuonna sairaita
lohia, sekä ilmiö että lohet ovat asettuneet koskien alle heikomman virran alueille. Tämä
voi kertoa lohien heikentyneestä terveydestä.
Rajajokikomissio korostaa varovaisuusperiaatetta ja katsoo, ettei kiintiötä tulisi nostaa
vuoden 2020 tasosta (86575 lohta) vaan mieluummin tulisi pysyä alenevan kiintiön
uralla. Yleisesti hyväksytty pyrkimys kantakohtaiseen lohenkalastukseen edellyttää
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pienempiä merilohikiintiöitä. Maltillinen lohikiintiö Itämerellä mahdollistaa lohien
pääsemisen kotijokiinsa kutemaan. Tämä turvaa elinvoimaisen luonnonlohikannan.
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