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kalakantojen TAC:sta vuodelle 2021
Kansainvälinen merentutkimusneuvosto (ICES) julkaisi 29.5.2020 tieteelliset suositukset Itämeren
kalakantojen TAC:eista (TAC = Total allowable catch= suurin sallittu saalis) vuodelle 2021.
Suomen kannalta keskeisimmät ehdotukset liittyvät lohen, silakan, kilohailin sekä turskan TAC:hin.
Ympäristöministeriö pitää ICES:in antamia suosituksia hyvinä ja esittää, että niitä tulee pääsääntöisesti
noudattaa kun päätetään vuoden 2021 kalakantojen kalastuskiintiöistä /TAC:eista.
Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohen kalastuksen kokonaissaalismäärä merellä ei saisi ylittää ICES:in
suosituksen mukaisesti 116 000 lohta. Esitettyjen vähennysten jälkeen mukaisesti määrä olisi 94 765
lohta. Ympäristöministeriö kannattaa esitystä ja pitää samanaikaisesti tärkeänä, että taimenen
avomerikalastuskielto jatketaan. Kiellolla on voitu vähentää puolalaisten harjoittamaa lohen
salakalastusta. Ympäristöministeriö pitää myös tärkeänä, että käytetään kaikkia mahdollisia toimia,
joiden avulla voidaan vähentää lohen laitonta kalastusta ml. valvonta. Lisäksi ympäristöministeriö pitää
tärkeänä, että lohen kalastusta tulisi erityisesti välttää Itämeren pääaltaalla, koska kalastus tällä alueella
kohdistuu sekakantoihin ja vaarantaa näin heikossa tilassa olevien kantojen tilaa.
Suomenlahden lohen osalta ICESin neuvon mukaisesti ja varovaisuusperiaatteita noudattaen TAC:in
pohjaluku olisi 11 800 lohta ja vähennysten jälkeen esitetty TAC olisi 8 884 lohta, jota ympäristöministeriö
kannattaa.
Pohjanlahden silakan osalta ympäristöministeriö kannattaa TACin vahvistamista ICES:n neuvon mukaisesti
eli vuoden 2020 TAC ei saa ylittää 65 018 tonnia. Ympäristöministeriö pitää myös tärkeänä, sitä että
Pohjanlahden silakan kannanarviointiin liittyvät haasteet ratkaistaan pikaisesti.
Läntisen Itämeren silakan ICES on todennut, että kalastusta ei tulisi harjoittaa tämän kannan osalta vuoden
2021 aikana. Ympäristöministeriö tukee esitystä, jotta kanta voisi elpyä mahdollisimman nopeasti.
Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan silakan osalta ICES suosituksen ja Fmsy pistearvon 0,205 perusteella
TAC olisi 111 852 tonnia, jota ympäristöministeriö kannattaa.
Riianlahden silakan osalta ympäristöministeriö voi kannattaa esillä olevaa esitystä, joka on ICESin neuvon
ja Fmsy ylemmän vaihtelunvälin mukainen.
Kilohailin osalta ICES suosituksen mukaisesti vuoden 2021 TAC olisi 247 952 tonnia ja kun
huomioidaan Venäjän osuus, niin TACin olisi 222 958 tonnia. Ympäristöministeriö kannattaa
esitystä.
Itäisen turskakannan osalta ICESin suositus perustuu varovaisuusperiaatteeseen ja sen mukaisesti
kalastusta ei tulee harjoittaa tämän kannan osalta. Ympäristöministeriö tukee esitystä.
Turskan läntisen kantojen ympäristöministeriö tukee TAC:n vahvistamista ICES:n neuvon mukaisesti Fmsy
ala‐arvon perusteella. Kalastuksen säätelyssä tulee myös huomioida virkistyskalastuksen vaikutus kannan
kalastuskuolevuuteen.

