
 
WWF  

Lintulahdenkatu 10 

00500  HELSINKI 

 Puh: (09) 7740 100 

Faksi: (09) 7740 2139 

www.wwf.fi, www.panda.org 

 

  

 

 

 

 

 

    

   

Maa- ja metsätalousministeriö       17.09.2013 

 

  

VIITE:  Lausuntopyyntö komission ehdotuksesta Itämeren 

kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2014  

ASIA:  WWF Suomen lausunto 

 

 

WWF kiittää lausuntomahdollisuudesta ja toteaa asiasta seuraavaa: 

 

WWF on pääosin tyytyväinen Euroopan komission ehdotukseen, joka vastaa lähes kaikkien 

kalakantojen osalta Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) ja komission tieteellis-

teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) tieteellistä neuvonantoa. Ainoastaan Itämeren 

pääaltaan ja Pohjanlahden lohen (Salmo salar, unionin vedet osa-alueilla 22-31) osalta 

komission ehdotus ei vastaa tieteellistä suositusta suurimmasta sallitusta saaliista (TAC). 

 

Lohi (Salmo salar), Unionin vedet osa-alueilla 22-31 (Pääallas ja Pohjanlahti) 

 

ICES neuvoo kestävän enimmäistuoton (MSY) mukaiseen kalastuksensäätelyyn perustuen, 

että kaupallisen kalastuksen aiheuttama kalastuskuolevuus ei saa kokonaisuudessaan ylittää 

116 000 lohta Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella. ICES:n mukaan tämä vastaa 78 000 

lohen suurinta sallittua saalista (TAC), mikäli raportoimattoman (18%), väärin raportoidun (10%) 

ja pois-heitetyn (5%) saaliin osuus pysyy vuoden 2012 tasolla. Komission ehdotus vuoden 2014 

suurimmaksi sallituksi saaliiksi on 108 421 lohta. 

 

WWF katsoo, että päätöksenteossa tulee noudattaa ICES:n ja STECF:n neuvonannon 

mukaista 78 000 lohen suurinta sallittua saalista (TAC). WWF:n kanta perustuu siihen, että 

vuoden 2014 kalastusmahdollisuuksiin liittyvissä aineistoissa ei ole luotettavasti esitetty, että 

raportoimatonta ja/tai väärinraportoitua saalista olisi saatu tai saataisiin vähennyttyä. 

Aineistossa ei myöskään esitetä selkeitä perusteita komission ehdottamalle TAC:lle.  

 

Tämän lisäksi WWF katsoo, että: 

 

- Lohen monivuotinen hoitosuunnitelma on pantava täytäntöön ilman viivytyksiä 

- Loheen kohdistuva sekakantakalastus avomeri- ja rannikkopyynnissä on minimoitava 

- Raportoimattoman ja väärinraportoidun lohisaaliin kitkemiseksi on otettava käyttöön 

konkreettisia ja tehokkaita toimenpiteitä  



 

 

 

ICES:n neuvonannon mukaisesti WWF kuitenkin katsoo, että saaliskiintiötä voidaan kasvattaa, 

mikäli raportoimatonta ja väärinraportoitua pyyntiä saadaan todistetusti vähennettyä. 

 

Lohi (Salmo salar), Unionin vedet osa-alueella 32 (Suomenlahti)   

 

WWF kannattaa komission ehdotusta (7256 lohta) suurimmaksi sallituksi saaliiksi 

Suomenlahdella. Komission TAC ehdotus on linjassa tieteellisen tiedonannon kanssa.  

 

Luonnonlohikantojen turvaamiseksi lohenkalastusta tulisi Suomenlahdella ohjata kiintiöiden 

lisäksi myös muilla toimenpiteillä, kuten rauhoitusalueilla luonnonlohijokien edustalla ja 

tehokkaammalla kalastuksen valvonnalla Viron puoleisissa luonnonlohijoissa. WWF katsoo, 

että luonnonkantoihin kohdistuvaa pyyntiä voitaisiin minimoida tehokkaasti sallimalla 

ainoastaan istutettujen rasvaeväleikattujen lohien ottaminen saaliiksi kaikessa kalastuksessa. 

Tämä auttaisi myös palautettujen luonnossa lisääntyvien lohikantojen elpymistä, mikäli 

luonnonvalinnan läpikäyneet emokalat voitaisiin säästää kalastukselta. 

 

WWF haluaa huomauttaa, että Suomen osuus Suomenlahden lohisaaliista on yli 90 prosenttia, 

joten Suomen kansallisella päätöksenteolla on merkittävä vaikutus Suomenlahden villien 

lohikantojen tulevaisuuteen. Suomalaisten rannikkokalastajien harjoittamaan lohenkalastukseen 

komission ehdotuksen mukainen kiintiösäätely ei juuri vaikuttaisi. 

 

 

Maailman Luonnon Säätiö (WWF)  

Suomen Rahasto 

              
Jari Luukkonen   Sampsa Vilhunen     Matti Ovaska 
Suojelujohtaja   Meriohjelman päällikkö   Suojeluasiantuntija 
 
 
 

WWF on maailmanlaajuinen, aikaansaava ympäristöjärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä 

toimimaan ympäristön suojelemiseksi. WWF:n tukijat ovat mukana pelastamassa maailman 

ainutlaatuisimpia luontokokonaisuuksia.  


