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WWF kiittää lausuntomahdollisuudesta ja toteaa asiasta seuraavaa: 

 

WWF on pääosin tyytyväinen Euroopan komission ehdotukseen ja kannattaa siinä esitettyjä 

suurimpia sallittuja saaliita (TAC) silakan (Clupea harengus), turskan (Gadus morhua) ja 

kilohailin (Sprattus sprattus) osalta. Edellä mainittujen lajien osalta TAC vastaa sekä 

kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) että tieteellis-teknis-taloudellisen 

kalastuskomitean (STECF) suosituksia. Sen sijaan lohen (Salmo salar) ja punakampelan 

(Pleuronectes platessa) osalta komission ehdotus ei vastaa tieteellistä suositusta suurimmasta 

sallitusta saaliista. WWF vaatii Suomen ajavan tieteellisen neuvonannon mukaisia 

saaliskiintiöitä. 

 

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

 

Komission ehdotus (108 762 lohta) on hieman yli kaksinkertainen ICES:n tieteelliseen 

neuvonantoon (54 000 lohta) nähden. ICES:n mukaan Itämeren lohikannoissa ei ole tapahtunut 

edellisvuoteen nähden muutosta, joten suositus suurimmasta sallitusta saaliista on sama kuin 

vuodelle 2012. WWF Suomi kannattaa ICES:n ja STECF:n suosittelemaa 54 000 lohen suurinta 

sallittua saalista Itämeren pääaltaalle ja Pohjanlahdelle. WWF kuitenkin katsoo, että 

saaliskiintiötä voidaan kasvattaa, mikäli raportoimatonta pyyntiä saadaan todistetusti 

vähennettyä. 

 

Komission ehdotuksessa (108 762 lohta) on käytetty pohjana monivuotisen hoitosuunnitelman 

ehdotuksessa esitettyä 10 % kalastuskuolevuutta merialueille (F= 0,1). Komission TAC 

ehdotuksessa ei kuitenkaan ole huomioitu muusta kuin raportoidusta kaupallisesta 

kalastuksesta johtuvaa kalastuskuolevuutta. Raportoimattoman ja pois heitetyn lohisaaliin 

osuuden arvioidaan olevan jopa 40 % kokonaissaaliista
1
. Näin ollen komission ehdottaman 

TAC:n seurauksena kalastuskuolevuus nousisi kokonaisuudessaan huomattavasti kestävää 

tasoa korkeammaksi, mikäli raportoimattoman kalastuksen osuus säilyy vuoden 2011 tasolla. 

 



 

 

WWF huomauttaa, että kaupallisen raportoimattoman ja väärin raportoidun lohisaaliin lisäksi 

lohen kalastuskuolevuuteen vaikuttaa myös laillinen mutta raportoimaton vapaa-ajankalastus. 

Suomen merialueilla vapaa-ajankalastajien lohisaalis on arvioitu olevan noin 20 000 kg
2
. 

Ruotsissa ei-kaupallinen rannikkokalastus vastaa noin 12 prosenttia rannikkokalastuksen 

saaliista ja Tanskassa vapaa-ajankalastuksen osuuden arvioidaan olevan noin 14,2 prosenttia 

kokonaissaaliista
3
. Raportoimaton vapaa-ajankalastus tulee siis ehdottomasti huomioida 

kaupalliseen kalastukseen myönnettävissä saaliskiintiöissä. 

 

WWF vaatii EU:lta konkreettisia toimia kaupallisen raportoimattoman ja väärinraportoidun 

lohenkalastuksen kitkemiseksi ja tämän todistamiseksi. Yhtenä konkreettisena 

suojelutoimenpiteenä WWF Suomi ehdottaa lohen ja meritaimenen alamitan välitöntä 

yhtenäistämistä koko Itämeren alueella. Tämä suojelisi alamittaisia lohia pyynniltä sekä tukisi 

äärimmäisen uhanalaisia meritaimenkantoja.  

 

WWF huomauttaa, että lohenkalastuksen suhteen asteittainen siirtyminen kohti MSY -tasoa on 

toistaiseksi jäänyt toteutumatta. Päinvastoin, epäsuhta tieteellisesti määritellyn suosituksen ja 

toteutuneen TAC:n suhteen on prosenteissa laskettuna pysynyt jotakuinkin samana tai jopa 

kasvanut viime vuosina. 

 

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

 

Komissio ehdotus (15 419 lohta) on sama kuin vuoden 2012 toteutunut TAC, eikä näin ollen 

vastaa tieteellistä suositusta. ICES:n suosituksen mukaan luonnonkantoihin kohdistuvan 

pyynnin minimoimiseksi kalastuspainetta tulisi vähentää ja luonnonlohikantojen turvaamiseksi 

lohenkalastusta tulisi Suomenlahdella ohjata kiintiöiden lisäksi myös muilla toimenpiteillä, kuten 

rauhoitusalueilla. WWF katsoo, että luonnonkantoihin kohdistuvaa pyyntiä voitaisiin minimoida 

tehokkaasti sallimalla ainoastaan istutettujen rasvaeväleikattujen lohien ottaminen saaliiksi. 

Suomen osuus Suomenlahden lohisaaliista on yli 80 prosenttia, joten Suomen kansallisella 

päätöksenteolla on merkittävä vaikutus Suomenlahden lohikantojen tulevaisuuteen. 

 

Punakampela (Pleuronectes platessa), Unionin vedet osa-alueilla 22-32 

 

Komissio ehdottaa punakampelan suurimmaksi sallituksi saaliiksi 3409 tonnia. ICES:n ja 

STECF:n suositus punakampelan kiintiöksi on 1800 tonnia osa-alueille 22 ja 23 sekä 900 tonnia 

osa-alueille 24-32. Yhteenlaskettuna tieteellinen suositus osa-alueille 22-32 on siis 2700 tonnia. 

WWF Suomi tukee ICES:n ja STECF:n tieteellistä suositusta ja toivoo Suomen edistävän 

punakampelakiintiön asettamista tieteellisesti määritellylle kestävälle tasolle. 

 

 



 

 

WWF toivoo Suomen edistävän kalakantojen kestävää käyttöä ja tulee jatkossakin ottamaan 

kantaa tilanteen kehittymiseen kymmenien tuhansien suomalaisten tukijoidensa valtuuttamana. 

WWF osallistuu aktiivisesti kalastuspolitiikan uudistamiseen kansainvälisesti ja kansallisesti ja 

tekee mielellään yhteistyötä Suomessa. 

 

 

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. 
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