LAUSUNTOPYYNTÖ
10.2.2020

1 (2)
1507/04.04.03.01/2019

Jakelussa mainitut

EHDOTUKSET TORNIONJOEN KALASTUSSÄÄNTÖÄ KOSKEVISTA MUUTOSTARPEISTA VUODELLE
2020
Maa- ja metsätalousministeriö pyysi lausuntoja ja perusteltuja ehdotuksia kalastussääntöön
tarvittavista muutoksista Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:n mukaisia vuotta
2020 koskevia Ruotsin kanssa käytäviä neuvotteluja varten. Saatujen lausuntojen perusteella
maa- ja metsätalousministeriö ehdottaa, että kaikki vuonna 2019 sovelletut määräykset ylläpidetään seuraavin muutoksin:
1. Kun kansallinen tai tiettyä merialuetta koskeva tai toimijakohtainen lohikiintiö on täyttynyt, tulee muun kuin lohen kalastukseen käytettävän kiinteän pyydyksen kalapesä vähintään kerran vuorokaudessa kokea niin, että kalapesä kaikkien pyydettyjen lohien ja
taimenten varovaisen vapauttamisen jälkeen nostetaan ylös vedestä siten, että koko
kalapesän saalis voidaan yksiselitteisesti todentaa läsnä olevan valvojan toimesta;
2. Sallitaan rasvaeväleikatun ja siten kompensaationa istutetun meritaimenen saaliiksi
ottaminen Tornionjoen kalastusalueeseen kuuluvalla merialueella samalla tavalla kuin
muualla merialueella;
3. Kielletään erillisen uppoavan heittopainon käyttö viehekalastuksessa (punttikalastus tai
spinnflugakalastus) koko jokialueella;
4. Poistetaan harjuksen kevätrauhoitus (1.4-31.5) Muonionjoelta ja Könkämäenolta; ja
5. Sallitaan muun kalan kuin nieriän ja taimenen kalastus Kilpisjärvellä koko syyskieltoaikana 15.9-15.12.
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja vain edellä ehdotetusta viidestä muutoksesta.
Aiemman vuotta 2020 koskevan lausuntopyynnön perusteella tehtyjä ehdotuksia ei ole tarpeen
toistaa. Lausunnot pyydetään toimittamaan maa- ja metsätalousministeriöön 3.3.2020 mennessä osoitteella maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@mmm.fi.
Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut tahot. Lausuntopyyntö on myös
maa- ja metsätalousministeriö kotisivuilla osoitteessa http://www.mmm.fi/lausunnolla sekä
osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Allekirjoitettu lausuntopyyntö on maa- ja metsätalousministeriön arkistossa.
Lisätietoja antavat neuvottelevat virkamiehet Orian Bondestam (orian.bondestam@mmm.fi,
puh. 0295-62494) ja Tapio Hakaste (tapio.hakaste@mmm.fi, puh. 0295-62152).
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JAKELU
Alakemijoen ja Perämeren kalatalousalue
Enontekiön kalatalousalue
Kaakamoniemen lohipatoyhtymä
Kukkolan siikakalastusyhtymä
Lapin ELY-keskus/kalatalous
Lapin kalastusmatkailu ry
Lapin kalatalouskeskus
Lapin liitto
Lapin Vapaa-ajankalastajat
Luonnonvarakeskus
Matkakosken Lippomiehet ry
Metsähallitus
Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto
Peräpohjolan poliisilaitos
Pohjois-Perämeren Ammattikalastajat
Saamelaiskäräjät
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio
Tornio-Muoniojokiseura
Ympäristöministeriö

