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Maa- ja metsätalousministeriö       05.12.2012 

 

  

VIITE:  Lausuntopyyntö lohenkalastuksen järjestelyistä Itämeren pääaltaalla (21 

72/13/2012) 

ASIA:  WWF Suomen lausunto 

 

 

WWF kiittää lausuntomahdollisuudesta ja toteaa asiasta seuraavaa: 

 

WWF katsoo, että maa- ja metsätalousministeriön esitys on oikean suuntainen ja linjassa 

kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) tieteellisen neuvonannon kanssa lohen 

sekakantakalastuksen vähentämisen suhteen
1
. Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) 

esityksen suurimpana puutteena WWF näkee ajosiimakalaskiellon ulottumisen pelkästään 

Itämeren pääaltaalle (ICES:n osa-alueet 22-28 ja osa-alue 29 leveysasteen 59°30’N 

eteläpuolella). Lisäksi WWF huomauttaa, että ajosiimapyynnissä saaliiksi saadaan myös 

äärimmäisen uhanalaista meritaimenta, joten ehdotuksesta poiketen asetuksen tulisi koskea 

lohen lisäksi myös meritaimenen kalastusta. 

 

WWF katsoo, että ajosiimakalastuskiellon tulisi ulottua koko Itämeren alueelle. MMM:n 

ehdottama aluerajaus mahdollistaa suomalaisten ajosiimakalastuksen jatkumisen 

Saaristomerellä, Selkämerellä ja Suomenlahdella. Vaikka nykyisellään ajosiimoilla pyydetyn 

lohen saalisosuus edellä mainituilla alueilla on vähäistä
2
, voi ministeriön ehdottaman asetuksen 

seurauksena suomalaisten ajosiima-alusten kalastuksen painopiste siirtyä rajoitusalueen 

ulkopuolelle. Samalla äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen saalisosuus 

ajosiimakalastuksessa voi kasvaa edellä mainituilla merialueilla. 

 

ICES:n neuvonannon mukaan meritaimenen kalastusta tulisi rajoittaa voimakkaasti 

Pohjanlahdella ja Suomenlahdella sekä niihin laskevissa joissa
3
. Vähimmäistoimenpiteenä 

WWF esittää lohen ja meritaimenen alamitan yhtenäistämistä ja asettamista vähintään 60 

cm:iin. Alamitan nostaminen yhdessä ajosiimakalastuskiellon kanssa ehkäisisi tehokkaasti 

alamittaisten lohien raportointia virheellisesti meritaimenina. 
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WWF on maailmanlaajuinen, aikaansaava ympäristöjärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä 

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

ainutlaatuisimpia luontokokonaisuuksia. 

 

Lähteet: 

 

1. ICES Advice (May 2012). Salmon in Subdivisions 22–31 (Main Basin and Gulf of 
Bothnia) < http://www.ices.dk/committe/acom/comwork/report/2012/2012/sal-2231.pdf > 

2. Ammattikalastus merellä 2011. Riista- ja kalatalous – Tilastoja 2/2012. Suomen 

Virallinen Tilasto – Maa-, metsä- ja kalatalous. Riista‑ ja kalatalouden tutkimuslaitos. 59 
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3. ICES Advice (May 2012). Sea trout in Subdivisions 22–32 (Baltic Sea) < 
http://www.ices.dk/committe/acom/comwork/report/2012/2012/trt-bal.pdf > 
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