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Kymenlaakso, Itämeren
kalavarat pienoiskoossa
▪
▪

▪

▪

▪
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Rikkaat kalavarat, jotka ovat osin vajaasti
hyödynnettyjä.
Kaupallista kalastusta hankaloittaa osin
toimijakohtaiset kalakiintiöt (lohi, silakka ja
kilohaili).
Suomukalojen kalastusta ja kalastajia varsin
vähän verrattuna mm. Saaristomeren
alueeseen.
Vaelluskalojen kohdalla samat ongelmat
kuin Itämeren pääaltaalla, mutta
helpommin ratkaistavissa.
Kalakauppa hankalaa?

Millä lajeilla menee hyvin?
▪ Silakka: ehdottomasti vajaahyödynnetty laji yhdessä kilohailin
kanssa paikallisesti.
- Toimijakohtaisten kiintiöiden keskittyminen ja siirtyminen
muualle hankaloittanut silakan kalastusta ja uusien yrittäjien alalle
tuloa.
- Ruokakalan ylijäämälle ei ole ostajia (rehukeittiöitä,
kalajauhotehdasta, turkistarhoja) lähialueilla.
▪ Särkikalat: Niitä on varmasti tarpeeksi ja yli omankin tarpeen…
▪ Täplärapu: Kymijoen täplärapukanta on vahva ja sen
hyödyntäminen paikallisesti on lähtökuopissaan.
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Millä lajeilla ei mene niin hyvin?
• Lohi: Istutuksen vähentyneet pitkällä aikavälillä, istutusten tuotto
huono.
-Kymijoen luonnontuotanto on kasvussa koko ajan, joka luo hyvää
pohjaa tulevaisuudelle. Rannikkokalastus tulisikin mitoittaa sen
mukaisesti. > Jos ei ole kutukaloja joessa, ei ole jatkossa
pyydettävää meressäkään.
• Siika: Vaellussiialla tilanne hieman kuin lohella, karisiikakannan
tilasta ei ole juurikaan tietoa.
- Pientä varovaisuutta olisi syytä noudattaa etenkin vaellussiikojen
kalastuksessa (volyymi ja pyyntikoko).
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Millä lajeilla parannettavaa ja
potentiaalia?
▪ Ahven ja kuha: Jostain syystä kannat eivät niin vahvalla tasolla kuin
olettaisi. Jatkossa ilmaston lämpenemisen seurauksena
kutumenestys paranee entisestään ja on oletettavaa kantojen
kasvavan entisestään.
- uhkana liian voimakas paikallinen kalastus sekä haittaeläinten
aiheuttama predaatio.
▪ Kuore: Ei norssiin keskittyvää kaupallista kalastusta. Miksi ei?
▪ Muikku: Itämeri ja Suomenlahti makeutuu koko ajan ja
Suomenlahden pohjukassa voittajan voi olla muikku.
▪ Nahkiainen: Silmun pyynti Kymijoesta ja Urpalanjoesta on nykyisin
varsin vähäistä ja sitä voisi etenkin Kymijoessa lisätä.
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Kalastusmahdollisuudet

•Valtion vesialueet:
-Yleisvesillä kalastus vapaata pl. lohirysät
-valtion yksityisillä vesialueilla tarvitaan aina
MH:n lupa.
- Lupahaku vuosille 2020-2024 nyt keväällä.
•Yksityisillä vesialueilla vesillepääsy riippuu
paljon veden omistajan tahtotilasta. Tässä on
paljon parannettavaa jos aiotaan saada
lähikalaa!!!
•Yleisesti ottaen vesille pääsy on kuitenkin
varsin hyvällä mallilla Kymenlaaksossa.

6

© 2013 Eräluvat

Kiitos mielenkiinnosta!
www.eräluvat.fi 020 69 2424
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