Jaostot
• Oikeusjaosto: mm. kalastusalueiden rooli, lain tavoite,
kalastusoikeudet
• Elinkeinojaosto: Kaupallinen kalastus, rekisterit,
pyydysrajoitukset.
• Rahoitusjaosto:
j
Kalastuskorttijärjestelmä
j j
• Valvontajaosto: kalastuksenvalvonta perustuslain
mukaiseksi

Kalastuslain uudistus
Tilanne lokakuussa 2010

• Jaostoille ja työryhmälle myönnetty jatkoaikaa vuoden
2011 loppuun asti
– Jaostojen esitykset 31.10.2011 mennessä
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Yleisiä suuntaviivoja

Työryhmä
• Tekee lopulliset päätökset jaostojen ehdotusten
pohjalta.
• Välimietintö (tammikuu 2010)

• Tavoite: ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen
kestävyys
• Enemmän huomiota kalakantojen luonnolliseen
lisääntymiseen, kalastuksenhoito ei vain istutuksia
– Kalojen elinympäristöt, kunnostukset, vaellusten
mahdollistaminen, ei yli‐
yli eikä alikalastusta

• Kalastusaluejärjestelmää uudistetaan jollakin tapaa
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Oikeusjaosto

Erillisselvitykset
Valmistuneita:
• Kalastuslainsäädännön uudistamisen peruskartoitus (prof. Hollo, OTM Minna
Mättö)
• Kalastuslainsäädännön vertaileva selvitys (prof. Hollo, OTM Mättö, oik.yo
Inkinen, OTT Utter)
• Kalastuskiintiöiden kansallinen hallinta ja siihen liittyvät oikeudelliset ongelmat
(Anniina Oksanen, HY)
• Perustuslain perusoikeussäännösten suhde vesialueen omistajan
määräämisoikeuteen (OTT Länsineva)
• Kalastuksenhoitomaksun vaikuttavuus, RKTL (Muje, Salmi, Eskelinen)
• Lohenkalastus Tenojoen sivuvesissä, RKTL (Länsman, Niemelä)
• Vapaa‐ajankalastusmenetelmien kartoitus, SVK
• Kalastus nyky‐yhteiskunnassa ja tulevaisuudessa (RKTL)
Työn alla:
• Ylä‐Lapin erityiskysymykset (OTL Juha Joona)
• Kalastusta ohjaavat päätökset (KKL)

• 1 §:
– kalavarojen taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti
kestävä käyttö ja hoito
– kalavarojen kestävä tuotto ja biologinen
monimuotoisuus turvataan.

• Kalastusalueiden osalta tulossa muutoksia
– Kalatalousalue?
– Suuremmat alueet
– Tehtävät

• Neuvottelukunta?
• Suunnitelmallisuuden vahvistaminen
– Käyttö‐ ja hoitosuunnitelmaan sitova osa
– Sijainninohjaus
– Käyttö‐ ja hoitosuunnitelmien yhteensovittaminen
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Ammattikalastus

Rahoitus
• Ei lopullisia päätöksiä
• Luultavasti käyttöön otetaan yhden kortin
järjestelmä
– Alennettu maksu jjos kalastaa omilla vesillä tai
omistajan luvalla
– Perushoitomaksu ja laajennettu hoitomaksu

• Kaikki yli 18 vuotiaat maksavat
• Pilkintä ja onginta pysyvät
yleiskalastusoikeuksina
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• Ammattikalastajista kaupallisia
kalastajia
• Ammattikalastusrekisteristä tulee
avoin. Rekisteröinti antaa oikeuden
saaliin myyntiin ja tehokkaiden
välineiden käyttöön.
• Trooli, nuotta, isorysä, yli 100 koukun
pitkäsiima ja yli 180 m verkot vain
ammattikalastajille
• Pääsy vesille
‐> sijainninohjaus?
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Kalastusoppaat
• MMM:n alkuperäinen ehdotus: muuttaa 8 § niin, että
opastoiminta tulisi vapaaksi kaikilla yksityisillä vesillä
– Lausuntokierros kesällä ‐09

• Jatkovalmistelu MMM:ssä, ei anneta nykyiselle
eduskunnalle
• Vaihtoehtoja
– Kalastusalueen myöntämä lupa, tulot jaetaan omistajille
– ELY‐keskuksen lupa

• Prof. Tuorin lausunto: ehdotus ongelmallinen
perustuslakinäkökulmasta.
– Omaisuudensuoja
– Yhdenvertaisuus (ammattikalastajat – kalastusoppaat)
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