Svar på skriftligt spörsmål SSS 282/2016 rd

Svar på skriftligt spörsmål om återställande av forsarna i Palokki som
vandringsfiskarnas lek- och yngelproduktionsområde
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 282/2016 rd undertecknat av riksdagsledamot Krista Mikkonen /gröna m.fl.:
Vad tänker regeringen göra för att forsarna i Palokki ska återställas som lek- och yngelproduktionsområde för vandringsfiskar och den nationella fiskvägsstrategins spetsobjekt
vattenleden i Juojärvi öppnas så att det blir möjligt för den hotade insjööringen och den
hotade insjölaxen att föröka sig?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Jord- och skogsbruksministeriet riktar 2016–2018 spetsprojektfinansiering till samfinansierade,
konkreta och snabbt genomförbara projekt för att återuppliva vandringsfiskbestånd. Avsikten är
att beslut om spetsprojektfinansieringen ska fattas senare utifrån regionala planer. Regionerna
ska ta initiativ till planering och samordning av projekten och det statliga stödet förutsätter att
partnerna finansierar en betydande del själva. I projekten betonas stark regional förankring. För
spetsprojektfinansieringen har reserverats sammanlagt sju miljoner euro som ska användas under tre år.
Olika alternativa lösningar har utretts för att återställa forsarna i Palokki och ordna fiskens vandring i Juojärvi. Kostnaderna för åtgärderna har uppskattats till 4–64 miljoner euro. Det förmånligaste alternativet skulle göra det möjligt för fisken att ta sig förbi dammen i Nälönvirta, men
projektet skulle nästan inte alls medföra större produktionsområde som är lämpligt för vandringsfiskar. Det dyraste alternativet skulle innebära att kraftverket i Palokki läggs ner och det
gamla forsavsnittet återställs i naturligt tillstånd. Betydande kostnader skulle förorsakas av att
kraftbolaget måste ersättas för den energiförlust som lösningen medför.
I det förvaltningsprogram för öringsbestånden i Vuoksens vattendrag som håller på att beredas
hör öringsbeståndet i Heinävesi till de viktigaste skötselobjekten i vattendraget. Det är sannolikt
det livsdugligaste och produktivaste av de hotade öringsbestånd som fortfarande påträffas i Vuoksens vattendragsområde. I den fria vattenleden i Heinävesi finns det strömområden som fortfarande skulle kunna iståndsättas. Iståndsättningsåtgärderna skulle stöda öringens naturliga förökning i området. Öringen i Heinävesi skulle gynnas om den naturliga yngelproduktionen skulle
öka redan litet, eftersom genflödet mellan öringar som förekommer i andra forskar i vattenleden
skulle effektiviseras.
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Om redan små forsområden skulle iståndsättas så att de skulle lämpa sig för fiskarnas lek och
yngelproduktion skulle det vara av stor betydelse i närheten av Palokki både uppströms och
nedströms. Det är möjligt att stöda iståndsättningsåtgärder av anslagen för återupplivning av
vandrande och hotade fiskbestånd oberoende av vilka framsteg som görs för att återuppliva
vandringsfiskbestånden i Juojärvi inom ramen för en eventuell helhetslösning.
Helsingfors 3.6.2016
Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen

