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VIITE:  Lausuntopyyntö eräistä kalojen poisheittokiellon toimeenpanoa koskevista 

kysymyksistä (dnro 2407/443/2013) 

ASIA:  WWF Suomen lausunto 

 

 

WWF kiittää lausuntomahdollisuudesta ja toteaa asiasta seuraavaa: 

 

WWF katsoo, että poisheittokiellon tavoitteena tulee olla ei-toivotun sivusaaliin, kuten 

alamittaisten yksilöiden määrän minimointi. Alamittaisten kalojen ja muun ei-toivoton saaliin 

pyyntiin liittyvät ongelmat tulee lähtökohtaisesti ratkaista muuttamalla kalastuskäytäntöjä. 

Yhteisen kalastuspolitiikan tulee ohjata valikoiviin pyydystyyppeihin ja muihin tarpeellisiin 

toimenpiteisiin, kuten rauhoitusalueisiin ja -aikoihin. 

 

WWF ei tue Baltfish:n ja Maa- ja metsätalousministeriön ehdotusta lohen ja turskan alamitan / 

säilyttämisen vähimmäisviitekoon laskemista. WWF katsoo, että alamitan laskemisella ei 

saavuteta poisheittokiellon tavoitetta valikoivasta pyynnistä. Toimenpiteellä lähinnä 

sivuutettaisiin tiettyihin kalastusmuotoihin liittyvät ongelmat ja mahdollistettaisiin 

nykykäytäntöjen jatkuminen muuttumattomana. 

 

Alamittaisia lohia jää saaliiksi lähinnä Itämeren pääaltaan ajosiimakalastuksessa. Pääaltaan 

ajosiimakalastuksessa pyynti on sekakantakalastusta, joka kohdistuu myös kaikista 

heikoimmassa kunnossa oleviin lohikantoihin. Maa- ja metsätalousministeriön asettama 

lohistrategiatyöryhmä on linjannut, että ”Suomi toimii lohen valikoimattoman 

sekakantakalastuksen vähentämiseksi, kuten ajosiimakalastuksen ja vetouistelun 

rajoittamiseksi Itämeren pääaltaan alueella”. WWF katsoo, että pääaltaan ajosiimakalastuksen 

säätely esimerkiksi aikarajoituksilla ja koukkukoon säätelyllä toteuttaisi sekä poisheittokiellon 

että lohistrategiatyöryhmän tavoitteita huomattavasti alamitan laskemista paremmin.  

 

WWF katsoo, että alamittaiset lohet tulee laskea mukaan Itämeren lohikiintiöön. 

 

WWF ei ole löytänyt tieteellisiä perusteita lohen alamitan laskemiselle 50cm:iin. Baltfish:n 

suosituksissa viitataan STECF:n lausuntoon, jossa todetaan ”STECF considers that a more 

efficient way of reducing discards of undersized salmon would be to reduce the minimum 



 

 

landing size in subdivisions 22 to 31 in the commercial fisheries” . STECF:n suositus ei 

kuitenkaan ota kantaa siihen, mikä olisi tavoitteen kannalta sopivin alamitta. WWF katsoo, että 

alamitan muuttamista koskevat ehdotukset vaativat perusteellisen tieteellisen pohjan, josta on 

selkeästi nähtävissä toimenpiteiden hyödyt ja haitat. 

 

WWF tukee ehdotusta siitä, että sulkupyydykset (rysät, loukut, merrat) eivät olisi 

poisheittokiellon piirissä. WWF tukee myös ministeriön ehdotusta siitä, että poisheittokielto ei 

koskisi Suomen merialueilla saaliiksi saatuja alle 60 cm mittaisia meritaimenia tai rasvaevällisiä 

meritaimenia, ja että ne tulisi jatkossakin vapauttaa pyydyksistä. 
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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. 

 

 

  


