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Kiehtova villi Atlantinlohi
Atlantinlohi on kiehtova olento, joka vangitsee ihmi
sen mielikuvituksen. Sen synty ja kasvu Jäämeren
alueen puroissa ja joissa; sen fysiologinen muodon
muutos makeanveden kalasta  meren eläjäksi, kieh too 
meitä. Lohen merivaellus tuhansien kilometrien 
päässä olevilta syönnös ja kasvupaikoilta takaisin 
rannikko alueille ja sen tarkka paluu syntymä jokeen 
kutemaan, merkitsee elinkaaren loppua ja uutta al
kua  –  nämä ominaisuudet kiehtovat meitä.
Luonnonvaraisten lohikantojen nykyinen tilanne on 
huolestuttava huolimatta kiristyneistä  suojelu ja 
hoitotoimenpiteistä, kansainvälisten ja kahdenvälis
ten sopimusten voimaansaattamisesta sekä lohikan
tojen että niiden elinympäristöjen suojelun lisäämi
sestä.

Kolarctic ENI CBC -hanke CoASal 
“Atlantin lohen säilyttäminen 
kestävänä luonnonvarana poh-
joisen ihmisille; taustana suojelu, 
kestävä kalastus, kasvavat uhat 
ja muuttuva ympäristö (KO4178)”. 
Hanke pyrkii dokumentoimaan 
ja tutkimaan miten uudet meri-
lohien kalastuksen säätelyt yh-
dessä lisääntyvien uhkatekijöiden 
kanssa vaikuttavat Atlantinlohen 
kantoihin. Uhkia joita lohikannat 
kohtaavat ovat ilmastonmuutos, 
lisääntyvä kalanviljely meressä ja 
sairaudet.
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Hanke on toteutettu EU:n tuella. Julkaisun sisältö ei kuvasta EU:n virallista mielipidettä



Tavoitteena on käsitellä useita lohen biologian ja -hallinon 
avainkysymyksiä, mukaan lukien:
Mikä on uusien lohenkalastusmääräysten vaikutus alueen 
lohikantoihin?
Kuinka ilmastomuutos, kasvava kassikasvatusteollisuus ja 
sairaudet vaikuttavat Atlantin lohen kantoihin Barentsin-
meren alueella?
Kuinka voidaan tehokkaimmin lieventää näitä uhkia?

Hankkeen tavoitteet
• Dokumentoida ja tutkia mahdollisia uusien kalastus

sääntöjen muutoksien vaikutus merilohikantoihin.
• Dokumentoida ja tutkia lohen ekologiaa, alkuperää ja 

saaliiden koostumusta.
• Tutkitaan Barentsin alueen luonnonvaraisten lohikan

tojen tärkeimpiä uhkatekijöitä: ilmastomuutoksen vai
kutuksia, kasvavan kassikasvatusteollisuuden ja uusien 
sairauksien ilmaantumista.

• Lisätä tietoisuutta ja viestintää Norjan, Venäjän, Suo
men ja Ruotsin paikallisten kalastajien, hallinnon ja tut
kijoiden välillä.

Hanke seuraa ja rakentuu osittain ”Kolarctic salmon 
(KO197)” hankkeen (20112013) ainutlaatuisia tuloksia 
hyödyntäen ja syventäen.

Suurimmat uhat luonnonvaraisten lohien populaatioille
Vaikka uusia kalastuslainsäädäntötoimenpiteitä pannaan toi
meen kantojen kestokyvyn ylläpitämiseksi ja lohikantojen 
kestävälle käytölle, yhä useammat luonnonvaraisten lohien 
kannat ovat uhattuna. Globaali ilmastomuutos, kassikasvatuk
sen voimakas kehittyminen, vieraiden kalalajien leviäminen 
ja elinympäristöjen tuhoaminen ovat todennäköisiä muita 
syitä kantojen heikkenemiseen. Suuri uusi uhka, josta nykyi
nen tieto on rajallista, on erilaisten merkittävää kuolevuutta 
aiheuttavien taudinaiheuttajien leviäminen karkulaislohista 
luonnonloheen ja tautien puhkeaminen lämpötilan nousun 
seurauksena. 

Miksi valtakuntienrajat ylittävää yhteistyötä tarvitaan?
Atlantinlohi on yhteinen luonnonvara ja luonnontilaisten jo
kielinympäristöjen ja terveiden ekosysteemien symboli. Luon
nonlohella on suuri merkitys paikallisille yhteisöille ja perin
teille. Koska luonto ja sen eliöt eivät seuraa ihmisen luomia 
maarajoja, valtakuntien rajat ylittävä tieteellinen yhteistyö 
on välttämätöntä asiaankuuluvan tiedon hankkimiseksi ja 
parhaiden ratkaisujen löytämiseksi. Kaikkien mukana olevien 
maiden tavoitteena on huolehtia terveellisten luonnonlohi
kantojen säilyttämisestä tuleville sukupolville ja arktisen alu
een elinkelpoisuuden ja houkuttelevuuden edistämisestä. 

Aktiviteetit ja odotetut tulokset
Yhdenmukaistettujen ja kustannustehokkaiden kenttä
töiden ja näytteenoton avulla hankealueen joissa ja 
rannikon kalastuksessa tarkennamme ja päivitämme 
valittujen Barentsin alueen Atlantin lohikantojen nykyis
tä tietokantaa. Nykyaikaisilla geenianalyyseillä ja lohien 
geneettisen kannan tunnistamisella selvitetään ja päivi
tetään rannikon saaliiden koostumusta ja eri kantojen 
vaellusta, sekä mahdollisia perinnöllisiä muutoksia. 
Ilmas tonmuutosta tarkastellaan vertaamalla pitkäai
kaisia ympäristötietoaineistoja ja lohenpoikasten ikiä. 
Karku laislohien lukumäärä rannikkosaaliissa tunniste
taan suomuanalyyseillä. Uusien loissairauksien leviämis
tä ja esiintymistä sekä virustauteja seulotaan. Tietämystä 
lisätään seminaareilla, verkkosivuilla ja monikielisellä 
kiertonäyttelyllä.


