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Kristiinankaupunki — Isojoen kalastusalue on katto-organisaatio kalastuskunnille
Kristiinankaupungissa, Isojoen- ja Karijoen kuntien alueella.
Kalastusaluen hallitus on tutustunut tekstiluonnokseen uudeksi kalastusasetukseksi ja lausuu
seuravaa:

Ensiniuikin Kalastusalue yhtyy Österbottens fiskarförbund r.f. :n lausuntoon viitekohdan
asiassa koskien esitystä kalastusasetukseksi.
Kalastusalue korostaa erityisesti sitä, että kalastus Lapväärtin-Isojoen joessa ja kalastukseen
kohdistettavista rajoituksista tulee päättää paikallisesti järjestelmän mukaisessa foorumissa
jossa kalastusalueet on organisoitu uudelleen. Nyt tehdyssä esityksessä ei ole huomioitu
kalastusalueen kalastuskuntien osuutta lainkaan. Alueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien puitteissa
voidaan määritellä miten meritaimenkantaa vahvistetaan.

Erityisen epäonnistunut on tehty esitys kalastusrajoituksien osalta mitä tulee meritaimenen
kalastukseen. Jo vuosia on Kalastusalue ja kalastuskunnat tehneet työtä meritaimenkannan
hyväksi mm tekemällä esityksiä nousuesteiden poistamiseksi ja kalaväylän määrittämiseksi sekä

toiminut omalta osaltaan Lapväärtin — Isojoen taimenkantojen tulevaisuuden puolesta. Nyt tämä työ

on alkanut näkyä mm poikastuotannossa.

Vanhankylän kalankasvatuslaitoksen ensisijainen tehtävä on tuottaa Isojoen kantaa olevaa

meritaimenta niin paikalliseen istutustoimintaan kuin muuallekkin.
Laitos toimii eräänlaisena geenipankkina. Tämän lisäksi on kalastusrajoituksia toteutettu koko

jokialueella. Kalastus ei ole kantaa vähentänyt.
Kalastusalue on yhdessä kalastuskuntien ja alueen kuntien ( sekä valtion) kanssa rahoittamassa

viimeisen merkittävän nousuesteen poistamista.
Isojoen Villamon kylässä sijaitseva voimalaitos patoineen tullaan poistamaan ja alue saatetaan

luonnontilaan vuoteen 2017 mennessä.
Tällä on merkitystä vaelluskalojen tulevaisuudelle kun kalat pääsevät kutualueille esteettömästi.

Meritaimistutuksia tapahtuu jokialueella myös nk. 0 vuotiailla ja juuri kuoriutuneilla poikasilla.

Tätä ei ole huomioitu kun rasvaevän poistarnisella muuten pyritään seuraamaan onko kala istuetttua

kantaa. Varsin lyhyessä ajassa ovat kannat rasvaeväisiä kokonaan jolloin kalastaminen ei olisi enää

mahdollista, vaikka kantoja olisikin vahvistettu istututoiminnalla.

Kalastusalue katsookin, että asetus tulee laatia uudelleen koska ei voi olla asetuksen henki se että

kalastus käytännössä loppuu kokonaan.
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Kalastusalue voi yhdessä Ely-keskuksen kanssa päättä rajoituksista ja toimenpiteistä tulevassa
uudistetettavassa, kalastusalueitakin koskevassa organisaatiossa, jolloin paikallinen mielipide ja
tietämys tulee paremmin huomioitua.
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