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VALIOKUNTAEHDOTUS 

 

 

Valiokuntaehdotus yhteisten kalakantojen 

hallinnoinnista 

1. Valiokunnan ehdotus 

Ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se kehittää ja toteuttaa aloitteita, jotka parantavat edellytyk-

siä hallinnoida Pohjois-Atlantin yhteisiä kalakantoja kestävästi ja 

pitkäjänteisesti. 

2. Taustaa 

Makrillikiista oli esillä Pohjoismaiden neuvoston Reykjavikin-istunnossa 

vuonna 2010.  Vuoden 2011 istunnossa Pohjoismaiden neuvosto suositti 

Pohjoismaiden ministerineuvostolle, että se asettaisi etusijalle työn Poh-

jois-Atlantin makrillin kalastukseen liittyvän kiistan ratkaisemiseksi, vah-

vistaisi makrillikantojen kokoa ja levinneisyyttä koskevien arvioiden tie-

teellistä perustaa ja että se laatisi ehdotuksen hallintojärjestelmästä, joka 

edistää Pohjois-Atlantin pelagisten kalakantojen kestävää hyödyntämistä 

ja vähentää konfliktien syntymistä.  

 

Säännöllisistä neuvottelukokouksista huolimatta makrillin ja sillin kalastus-

ta koskevat kiistat ovat edelleen käynnissä.  Kiista sai vakavia seurauksia, 

kun EU vuonna 2013 asetti tuontirajoitteita Färsaarille.  Tänä vuonna EU, 

Norja ja Färsaaret ovat tehneet sopimuksen makrillin kalastuksesta, mutta 

Islanti ja Grönlanti eivät ole mukana sopimuksessa. Sopimuksen seurauk-

sena Färsaarten tuontirajoitteita on helpotettu. Sillin hallinnoinnista ei 

myöskään ole sopimusta, jossa kaikki rannikkovaltiot olisivat mukana. 

Mustakitaturskan osalta on yhteinen hallinnointisopimus. Kansainvälinen 

merentutkimusneuvosto (ICES) on suositellut huomattavia leikkauksia 

pyyntikiintiöihin vuonna 2015 vuoteen 2014 verrattuna. Tämä vaikeuttaa 

rannikkovaltioiden välisiä neuvotteluja. 

 

Jo vuosia on kulunut, eivätkä rannikkovaltiot ole päässeet yksimielisyy-

teen kalastusoikeuksien jaosta ja verotuksesta, ja kalastus on ylittänyt 
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Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) pyyntisuositukset. Vuon-

na 2013 Koillis-Atlantin kalastuskomission (NEAFC, North East Atlantic 

Fisheries Commission1) silloinen puheenjohtaja, norjalainen Johán Wil-

liams, totesi organisaation vuosikokouksessa muun muassa seuraavaa: 

"2013 has been a challenging year for NEAFC, and there are significant 

disputes regarding fisheries management that the Contracting Parties 

have not been able to solve. This concerns me deeply. As it is the future 

of this Organisation and our sister organisations that is at stake, if the 

Contracting Parties do not manage to come to an agreement on the core 

issues of how to manage the fisheries, that we and other RFMOs2 have got 

as mandate to and are responsible for managing3.” 

 

Vaihteleva ilmasto on tekijä, joka vaikuttaa kalalajien levinneisyyteen. 

Kiihtyvän ilmastonmuutoksen myötä Pohjois-Atlantin yhteisten kalakanto-

jen hallinnoinnin voidaan olettaa muodostuvan yhä haastavammaksi. Poh-

joismaiden ministerineuvoston suositukseen 21/2011 vuonna 2014 anta-

massa ilmoituksessa todetaan: "Ilmastonmuutoksesta johtuvat kalakanto-

jen levinneisyyden muutokset ovat aiheuttaneet kantojen siirtymisen 

merkittävästi pohjoisemmaksi. Nykyisen lämpimän jakson aikana Pohjois-

Atlantin makrillin vaellusalue on levinnyt pidemmälle pohjoiseen ja län-

teen. Ei ole täysin varmaa, missä määrin tämä johtuu ilmastonmuutokses-

ta. Ilmiön taustalla on todennäköisesti useita toisiinsa vaikuttavia vaihte-

levia tekijöitä, kuten kalakantojen koot, lämpötila, ravinnon (eläinplankto-

nin) saatavuus sekä meriolosuhteet. Makrillikanta on epätavallisen suuri, 

mikä todennäköisesti vaikuttaa vaellusreitteihin." 

 

Silli ja makrilli kuuluvat yhdessä villakuoreen ja mustakitaturskan kanssa 

Pohjois-Atlantin pelagisiin lajeihin. Näillä kalakannoilla on suuri taloudelli-

nen merkitys kaikille rannikkovaltioille. Vuosien varrella on ollut muihinkin 

kalakantoihin liittyviä konflikteja esimerkiksi Barentsinmeren Loophole-

alueella.  

 

Pohjoismaiden ministerineuvosto vastaa suositukseen 21/2011 vuon-

na 2014 antamassaan ilmoituksessa, että se "on jo pitkään tukenut pela-

gisiin kantoihin liittyviä tutkimushankkeita ja pyrkinyt löytämään ratkaisu-

ja niiden hallinnointiin liittyviin ongelmiin". Ilmoituksen mukaan maat ovat 

myös lisänneet tutkimuspanostustaan, jotta pelagisten lajien vaellusrei-

teistä ja levinneisyydestä saataisiin lisää tutkimustietoa. Ministerineuvosto 

toteaa: "Pelagisten lajien kalastuskiintiöiden jakoon liittyvät kiistat käsitel-

lään olemassa olevissa päätöselimissä, eikä Pohjoismaiden ministerineu-

vosto siksi voi ottaa kysymystä käsiteltäväkseen, eikä sillä myöskään ole 

valmiuksia aloittaa vuoropuhelua asian tiimoilta". 

 

Ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta on tyytyväinen siihen, että ministeri-

neuvosto on toteuttanut toimia tiedon ja ideoiden kehittämiseksi, jotka 

auttavat osaltaan löytämään ratkaisuja ja kehittämään sopimuksia, joilla 

voidaan turvata Pohjois-Atlantin makrillikannan kestävä hallinnointi.  Va-

liokunnan mielestä ministerineuvosto on vastannut Pohjoismaiden neuvos-

ton suositukseen käynnistämällä vuosien 2013 ja 2014 aikana viisi han-

ketta, joiden odotetaan osaltaan vahvistavan tieteellistä tietopohjaa Poh-

jois-Atlantin pelagisten lajien, mukaan lukien makrillikannan, hallinnoin-

nista vastedes. Valiokunta katsookin, että suosituksen tavoite on osittain 

toteutunut, minkä vuoksi Pohjoismaiden neuvosto voi pitää suositus-

ta 21/2011 neuvoston osalta loppuun käsiteltynä. Odotettavissa on kui-

tenkin, että haasteet kalakantojen hallinnoinnissa kasvavat. Tämän vuoksi 

on tärkeää, että aihe pysyy politiikan keskiössä ja että Pohjoismaiden mi-

nisterineuvosto antaa työhön rakentavan panoksen. Valiokunta pitääkin 

                                                
1 Kalastushallinnon alueellinen yhteistyöelin 

2 RFMO on lyhenne sanoista Regional Fisheries Management Organisations. 

3 http://www.neafc.org/system/files/VOL_II_Annexes-complete%28reduced%29.pdf. 
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tärkeänä, että asia otetaan uudelleen esille ja keskitytään laajemmin ran-

nikkovaltioiden kalakantojen hallinnointiin Pohjois-Atlantilla. Tämä on va-

liokunnan tavoite uuden ehdotuksen osalta.   

3. Lausunnot 

Ehdotusta valmisteltaessa ei ole järjestetty lausuntokierrosta. Viime vuo-

sina ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta on tavannut asiantuntijoita ky-

seisiin haasteisiin liittyen. Lisäksi Akureyrin-teemaistunnossa huhtikuus-

sa 2014 kalastuskiistasta käytiin keskustelu, johon osallistui myös Islannin 

kalastusministeri. 

4. Valiokunnan näkemykset 

Pohjoismaiden neuvostolle on tärkeää, että edellä mainittuihin kalastus-

kiistoihin saadaan pitkän aikavälin kestäviä ratkaisuja sekä oikeudellisesta 

että biologisesta näkökulmasta. Konfliktin osapuolet eivät näytä kykene-

vän tarvittaviin innovatiivisiin ratkaisuihin. 

 

Aihe on ollut säännöllisesti Pohjoismaiden neuvoston ympäristö- ja luon-

nonvaravaliokunnan asialistalla. Lähtökohtana valiokunnan arviolle on 

käytetty YK:n sopimuksia avomerikalastuksesta, jotka velvoittavat maita 

yhteistyöhön kestävän kalastuksen turvaamiseksi pitkällä aikavälillä. So-

pimuksessa on kuitenkin rajallisesti ohjeita siitä, miten asianomaisten 

maiden tulee jakaa yhteisomistuksessa olevien kalakantojen kiintiöt.  

 

Toinen lähtökohta valiokunnan arviolle on se, että kyseessä on Pohjois-

maiden välinen kiista, joka koskee Tanskaa – joka kalastaa merkittävän 

osan EU-kiintiöstä –, Islantia, Färsaaria, Grönlantia ja Norjaa. Pitkäaikai-

set ja toistuvat konfliktit voivat heikentää pohjoismaista yhteistyötä.  

 

Valiokunta huomauttaa, että kyse on periaatteellisesta ja tärkeästä asias-

ta, nimittäin luonnonvarojen kestävästä hyödyntämisestä. Tästä näkökul-

masta katsoen kontrolloimaton kalastus ei ole hyväksyttävää. 

 

Valiokunta haluaa myös tuoda esille sen, että Helsingin sopimuksen mu-

kaan Pohjoismaiden tulee neuvotella keskenään tämäntyyppisistä yhteistä 

etua koskevista asioista. 

 

Valiokunnan mielestä meneillään olevat kiistat ovat merkki siitä, että Koil-

lis-Atlantin kalakantojen hallinnointia koskevat säännöstöt ovat puutteelli-

sia. Tähänastiset kalastussopimukset eivät enää vastaa pelagisten lajien 

dynaamista kehitystä. Ilmastonmuutoksen odotetaan vahvistavan tätä 

dynaamista prosessia, mikä aiheuttaa lisähaasteita tulevaisuudessa. Tarvi-

taan uudenlaista ajattelua, jota voidaan hyödyntää kestävän ratkaisun 

saavuttamiseksi yhteisten kalakantojen hallinnoinnissa. 

 

Valiokunta ymmärtää, että Pohjoismaiden ministerineuvosto ei voi se-

kaantua itse neuvotteluihin. Valiokunta katsoo kuitenkin, että saatetaan 

tarvita pohjoismaisen yhteistyön panostuksia, jotka voivat osaltaan viedä 

neuvotteluja eteenpäin sekä tarjota neutraalin foorumin uusien ideoiden 

synnylle, jotta neuvottelujen osapuolet saisivat aikaan pitkän aikavälin 

kestävän ratkaisun. Näitä ideoita voisivat hyödyntää myös muut alueelli-

set järjestöt (RFMO) muilla merialueilla. 

 

Sen vuoksi ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta ehdottaa, että Pohjois-

maiden neuvosto tekee aloitteen, jotta Pohjoismaiden ministerineuvoston 

panostusta jatkettaisiin ja kehitettäisiin tavoitteena tarjota tietoa ja ideoi-

ta toimista, joilla voitaisiin parantaa edellytyksiä löytää pitkän aikavälin 

kestävä hallinnointiratkaisu Pohjois-Atlantin yhteisille kalakannoille.  
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5. Päätelmät 

Edellä esitetyn perusteella ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta ehdottaa, 

että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se kehittää ja toteuttaa aloitteita, jotka parantavat edellytyk-

siä hallinnoida Pohjois-Atlantin yhteisiä kalakantoja kestävästi ja 

pitkäjänteisesti. 

 

Tukholmassa 28. lokakuuta 2014 

Anders Eriksson (ÅF) 

Christina Gestrin (r.), puheen-

johtaja 

Eeva-Maria Maijala (kesk.) 

Lars Tysklind (FP) 

Lauri Heikkilä (ps.) 

 

 

Pia Hallström (M) 

Anders Karlsson (S) 

Eila Tiainen (vas.) 

Sjúrður Skaale (Jvfl.), varapuheen-

johtaja 

Steen Gade (SF) 

Thomas Finnborg (M) 

 

 

Róbert Marshall (Björt framtíð) pidättäytyy äänestämästä. 

 

 

Varauma: 

Per Rune Henriksen (A) ja Øyvind Halleraker (H) torjuvat ehdotuksen ja 

ehdottavat, että Pohjoismaiden neuvosto ei ryhdy toimiin. 

 

Tukholmassa 28. lokakuuta 2014 

Per Rune Henriksen (A) 

Øyvind Halleraker (H) 

 

 

 


