Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 335/2018 vp

Vastaus kirjalliseen kysymykseen järvilohen ja -taimenen salakalastuksesta
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Krista Mikkosen /vihr ym. näin
kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 335/2018 vp:
Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä varmistaakseen, että epäilyt Lieksassa tapahtuneesta kalastusrikkomuksesta eivät vaaranna järvilohen ja -taimenen suojelua ja hallituksen kärkihankkeen tavoitteiden toteutumista?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Maa- ja metsätalousministeriö on tietoinen rikosepäilystä, jossa Pielisellä toimivan kalastajan
epäillään laajamittaisesti pyytäneen ja ottaneen saaliiksi järvilohia ja järvitaimenia kalastuslain ja
-asetuksen vastaisesti. Pohjois-Savon ELY-keskus on vuonna 2017 jättänyt tutkintapyynnön poliisille kyseisestä tapauksesta. Rikosepäily on hyvin valitettava Pielisen järvilohen ja järvitaimenen elvyttämistavoitteen kannalta ja ansaitsee tulla tarkkaan selvitetyksi.
Kalastusjärjestelyjen selkeyttämiseksi ja Lieksanjokeen nousevien vaelluskalojen nousun turvaamiseksi on Lieksan taajaman edustan Mönninselän kalastuskieltoaluetta tänä vuonna laajennettu
Lieksan osakaskunnan päätöksellä. Kyseisellä alueella kalastus on kielletty solmuväliltään 20 mm
harvemmilla verkoilla sekä rysillä ja pauneteilla 15.8.–15.10. välisenä aikana. Kieltoalueen laajennus vähentää kalastuspainetta Lieksanjoen edustan järvialueella ja parantaa näin Lieksanjokeen pyrkivien järvilohen ja järvitaimenen emokalojen nousumahdollisuuksia. Lisäksi PohjoisSavon ELY-keskus on kieltänyt Lieksanjoen alaosassa verkkokalastuksen ympärivuotisesti sekä
viehekalastuksen syksyllä 1.9.–30.11. välisenä aikana.
Eduskunta myönsi erillisen 100 000 euron määrärahan Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskukselle
maakunnan kalastuksenvalvonnan tehostamiseen. Määrärahalla on tarkoitus suojella salakalastukselta erityisesti uhanalaisia kalalajeja, kuten järvilohta ja järvitaimenta. Määrärahaa on kohdennettu erilaisiin valvontaa tehostaviin hankintoihin kuten veneisiin sekä muuhun kalastuksenvalvonnassa tarvittavaan kalustoon. Nämä kalustohankinnat palvelevat Pielisjoen valvonnan tehostamisen lisäksi myös Lieksanjoen sekä Lieksan taajaman edustan järvialueen kalastuksenvalvonnan tehostamistarpeita. Lisäksi Pohjois-Savon ELY-keskus myönsi tänä vuonna 7 000 euroa
kalatalouden edistämismäärärahoja Lieksanjoen ja Lieksan taajaman lähialueen kalastuksenvalvontaan.

Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 335/2018 vp

Vuoden 2019 alusta toimintansa aloittavat uuden kalastuslain mukaiset kalatalousalueet laativat
alueilleen uudenmuotoisen käyttö- ja hoitosuunnitelman, johon tulee sisällyttää ehdotus vaelluskalojen ja uhanalaisten kalakantojen elinkierron turvaamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä sekä
suunnitelma kalastuksenvalvonnan järjestämiseksi. Osana alueellisten käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpanoa kalastuksenvalvontaa tullaan rahoittamaan kalastonhoitomaksuvaroista.
Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt kalastusrikkomusten ja -rikosten seuraamusjärjestelmän kehittämistä koskevan lainsäädäntöhankkeen. Lakiesityksessä on tarkoitus muuttaa kalastuslain säännösten rikkomista koskevaa seuraamusjärjestelmää siten, että jatkossa käyttöön otettaisiin hallinnollistyyppinen maksuseuraamus, joka voitaisiin tuomita tiettyjen rikkomusten ja rikosten yhteydessä menettämisseuraamuksena. Maksuseuraamuksen rahallinen arvo määrättäisiin
tietyille kalalajeille asetuksella säädettävien ohjeellisten arvojen perusteella. Ohjeelliset arvot perustuisivat Luonnonvarakeskuksen selvitykseen kalalajien ohjeellisten arvojen ja niiden arviointiperusteiden määrittämiseksi.
Mitä tulee ns. salakalastuksen mahdolliseen jatkumiseen Lieksanjoen edustan järvialueella, niin
voidaan todeta, että alueen uudet kalastusrajoitukset sekä alueelle kohdentuva tehostettu valvonta
vähentävät ratkaisevasti tehokkailla pyydyksillä tapahtuvaa pyyntitoimintaa kyseisellä vesialueella. Parasta aikaa selvitellään myös valtion lisärahoituksen kohdentamista kalastuksenvalvontaan vielä kuluvana syksynä lohikalojen kutunousun turvaamiseksi Lieksanjokeen sekä Lieksanjoen voimalaitoksen alapuolelta joen yläosan lisääntymisalueille siirrettyjen emokalojen kuturauhan varmistamiseksi.

Helsingissä 21.9.2018

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

