Svar på skriftligt spörsmål SSS 335/2018 rd

Svar på skriftligt spörsmål om tjuvfisket av insjölax och -öring
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 335/2018 rd undertecknat av riksdagsledamot Krista Mikkonen /gröna m.fl.:
Vilka åtgärder avser regeringen vidta för att säkerställa att det misstänkta fiskebrottet i
Lieksa inte äventyrar skyddet av insjölaxen och -öringen och genomförandet av målen för
regeringens spetsprojekt?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Jord- och skogsbruksministeriet är medvetet om det misstänkta brottet i vilket en fiskare som är
verksam i Pielinen misstänks ha bedrivit en omfattande fångst av insjölax och insjööring i strid
med fiskelagen och -förordningen. NTM-centralen i Norra Savolax har 2017 lämnat en begäran
om utredning av det ifrågavarande fallet till polisen. Brottsmisstanken är mycket beklaglig med
tanke på målet att stimulera insjölaxen och insjööringen i Pielinen, och förtjänar en grundlig utredning.
För att förtydliga fiskereglerna och trygga vandringsfiskarnas möjlighet att ta sig uppströms i
Lieksanjoki har Mönninselkä fiskeförbudsområde invid Lieksa tätort i år utvidgats genom ett beslut av Lieksa delägarlag. Fiske med nät med glesare än 20 mm mellanrum mellan knutarna, samt
fiske med ryssja och bottengarn, är förbjudet på det berörda området under tiden 15.8.–15.10.
Utvidgningen av fiskeförbudsområdet minskar fiskeribelastningen på sjöområdet invid Lieksa
tätort och förbättrar därmed möjligheten för insjölaxens och insjööringens avelsfiskar att ta sig
uppströms i Lieksanjoki. Dessutom har NTM-centralen i Norra Savolax förbjudit nätfiske året
runt i Lieksanjokis nedre del, och på hösten även spinnfiske under tiden 1.9.–30.11.
Riksdagen beviljade ett särskilt anslag på 100 000 euro till Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskus för
effektivisering av landskapets fiskeövervakning. Avsikten är att med hjälp av anslaget skydda i
synnerhet hotade fiskarter, till exempel insjölaxen och insjööringen. Anslaget har riktats till olika
förvärv som effektiviserar övervakningen, till exempel båtar samt övrig utrustning som behövs
för fiskeövervakning. Förutom övervakningen av Pielisjoki tjänar dessa förvärv av utrustning
även behoven av att effektivisera fiskeövervakningen i Lieksanjoki samt i sjöområdet invid Lieksa tätort. NTM-centralen i Norra Savolax har i år beviljat 7 000 euro i anslag ur fiskenäringen
för att främja fiskeövervakningen i Lieksanjoki och Lieksa tätorts närområde.
Vid ingången av 2019 inleder de nya fiskeriområden som avses i lagen om fiske sin verksamhet.
De gör upp en plan i en ny form för nyttjande och vård i det egna området. Planerna ska innehålla
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förslag till behövliga åtgärder för att trygga vandringsfiskarnas och hotade fiskbestånds livscykel
samt en plan för att ordna fiskeövervakningen. Som en del av genomförandet av de regionala
planerna för nyttjande och vård kommer fiskeövervakningen att finansieras med medel ur fiskevårdsavgifterna.
Jord- och skogsbruksministeriet har inlett ett lagstiftningsprojekt som berör utvecklingen av påföljdssystemet för fiskeförseelser och -brott. Målet med lagförslaget är att ändra påföljdssystemet
för brott mot fiskelagen för att i fortsättningen ta i bruk ett bötesstraff av administrativ typ, som
vid vissa förseelser och brott kan leda till förverkande. Det penningmässiga värdet för bötespåföljden ska för vissa fiskarter fastställas utifrån riktgivande värden som föreskrivs genom förordning. De riktgivande värdena ska basera sig på Naturresursinstitutets utredning om fiskarternas
riktgivande värden och definieras utifrån de bedömningsgrunderna.
Vad gäller den eventuella fortsättningen av s.k. tjuvfiske på sjöområdet invid Lieksanjoki kan det
konstateras att områdets nya fiskebegränsningar samt den effektiviserade övervakningen på området avgörande minskar fångsten med effektiva fångstredskap på det berörda området. Som bäst
utreds även riktande av statens tilläggsfinansiering till fiskeövervakningen under innevarande
höst för att trygga laxfiskarnas uppstigning för att leka i Lieksanjoki, samt för att trygga lekfriden
för de avelsfiskar som har flyttats från området nedanför Lieksanjoki kraftverk till reproduktionsområdet i flodens övre del.
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Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

