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MMM:n strategiaperusta
• Uusiutuvien luonnovarojen käyttö on
kestävää ja tuottaa lisäarvoa.
Luonnonvaroja käytetään tavalla, joka
hyväksytään laajalti yhteiskunnassa.
• Uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvat
tuotteet vastaavat kuluttajien tarpeita ja
tuotanto on kansainvälisesti
kilpailukykyistä.
• …….

KALATALOUSYKSIKÖIDEN STRATEGIA

Visio
•

Kalatalous on elinvoimainen toimiala, jossa kalavaroja
hyödynnetään kestävästi, monipuolisesti ja
tehokkaasti. Kalatalousyksiköt ovat alansa
asiantuntijoita ja aktiivisia kehittäjiä.

Toiminta-ajatus
•

Kalatalousyksiköt valvovat kalatalouden etua, ohjaavat
kalavesien hoitoa sekä edistävät uudistuvien
kalavarojen kestävälle käytölle perustuvaa
yritystoimintaa ja vapaa-ajankalastusta. Lisäksi
kalatalousyksiköt huolehtivat EU:n yhteisen
kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta ja valvonnasta
sekä kansallisen kalastuslainsäädännön
toimeenpanosta.

Kalatalouden yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet
•

Kalatalouspolitiikan keskeisimpänä yhteiskunnallisena
vaikuttavuustavoitteena on kalakantojen kestävä ja
monipuolinen hyödyntäminen. Elinkeinokalataloudessa
pyritään lisäksi kannattavuuden parantamiseen.
Kestävän kalastuksen tavoitetta tuetaan tehokkaalla,
tarpeeseen perustuvalla ja suunnitelmallisella
kalavesien hoidolla.

TE-keskusten yhteiset tulostavoitteet 2008
Kalavesien hoito ja hallinta
•
•
•
•
•

Kalojen elinympäristön tila paranee tai pysyy ennallaan
Kalakantojen hoidossa luontaisen lisääntymisen turvaaminen on
ensisijaista, ja että hoito on suunnitelmallista, perustuu tarpeeseen ja
tuloksia seurataan systemaattisesti
Kalastuksen säätelyn asema kalakantojen hoidossa korostuu ja ohjaus
heikentyneiden kalakantojen suojelemiseksi tehostuu
Kalaistukkaiden geneettiseen laatuun kiinnitetään kasvavaa huomiota
kalakantojen monimuotoisuuden säilyttämiseksi
Kalastusalueiden asema kalavesien hoitoa suunnittelevina
organisaatioina vahvistuu

Elinkeinokalatalous
•
•
•
•
•

Elinkeinokalatalouden klusteriajattelun vahvistaminen
Sisäisen ja ulkoisen verkostoitumisen edistäminen
Liiketoiminta- ja yrittäjänäkökulman vahvistaminen
Innovaatioiden käyttöönoton edistäminen
Vastuullisen toiminnan omaksuminen

Vapaa-ajan kalatalous
•
•
•
•

Vapaa-ajankalastus säilyy merkittävänä suomalaisena
luontoharrastuksena myös kaupungistuneessa yhteiskunnassa
Vapaa-ajankalastus hyödyntää monipuolisesti ja kestävästi
ensisijaisesti luontaisesti lisääntyviä kalakantoja
Vapaa-ajankalatalous luo mahdollisuuksia kilpailukykyiselle
elinkeinotoiminnalle
Vapaa-ajankalastussektorin organisaatioiden yhteistyö on toimivaa ja
toimintaedellytykset on turvattu

KalL uudistus ja taimenkannat

Nykytila:
• KalL 1 §
• VesiL 2.22§: ympäristölupaviraston
otettava huomioon
kalatalousvelvoitteesta määrättäessä:
- kalatalousviranomaisen hyväksymä
suunnitelma kalaston suojelemiseksi
- kalastusalueen käyttö- ja
hoitosuunnitelma
• Vieraslajit
- MMM:n asetus

Lausunnoista ilmenevää

Kalakantojen hoidon tavoitteista:
• Arvokkaiden luontaisten kalakantojen
turvaaminen ja hoito (ml. uhanalaiset lajit)
• Vaelluskalakokonaisuus
erillistarkasteluun
• C & R:stä säätäminen lakiin?
Kalastuksen säätelystä päättäminen:
• Kalastusalueiden aseman vahvistaminen
• Kalastusmatkailu elinkeinona
• Paikallinen vs ekosysteemiajattelu

Kysymyksiä?

• Halutaanko taimenen kantojen hoito
priorisoida kalastuksesta päätettäessä?
• Jos halutaan, mitä tämä vaatii
käytännössä?
• Ovatko hyödyt ”uhrausten” arvoisia?
• Seurantojen tarve ja maksaja
• Mitkä ovat ekologisen, ekonomisen ja
sosiaalisen tasapainon tärkeimmät
tekijät?

