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Suden kannanhoidollinen metsästys
• Alustava arvio onnistumisesta ennen kesää
–
–
–
–

Talven kanta-arvio
Luken arvio saaliin rakenteesta (naaraat, DNA)
Jahtien läpikäynti
Gustavelund

• Lopullinen arvio onnistumisesta ja päätös jatkosta
syksyllä
– Sidosryhmät
– Komissio
– Saaliin lopullinen rakenne selvillä

• Komission terveiset

Lakipaketit
• Villisikapaketti
– Rauhoitusaika asetus annettu
– Loukku ja kiinteä valonlähde valmistelussa
– Afrikkalaisen sikaruton torjuntatoimien kiireellisyys!

• Paketti 2
– Toivotut ja arviolta helposti läpimenevät tai muutoin ehdottoman
tärkeät muutokset
– Byrokratian purkua
– Lausuntokierrokselle ennen lomia, eduskuntaan viimeistään
lokakuussa, jotta muutokset voimaan vuoden vaihteessa.

• Riistavahinkolain päivitys 2017
• Riistatietolaki 2018
• Metsästyslakipaketti 3 aikaisintaan 2019

Hirven rauhoitusaika ja vasasuoja
• Metsästyslakipaketin 2 valmistelussa pohdittu
vasasuojaa, kiimarauhaa sekä muita hirvieläinten
metsästykseen liittyviä kysymyksiä
• Wickströmin selvitykset olennainen osa valmistelua ja
MMM halusi odottaa riistaneuvostojen näkemykset
selvityksiin
• Olennaista kuitenkin myös hallituksen ”normitalkoot” – eli
lainsäädännön selkiyttäminen

Hirven vasasuoja
• Nyt rikokseksi säädetyn toiminnan muuttaminen rikkomukseksi
oikeuspoliittisesti ongelmallista
• Sääntely muuttuisi varsin sekavaksi ymmärtää tavalliselle
kansalaiselle; viittausten haasteellisuus
• Termin ”välittömästi” lisääminen ei selkiyttäisi käytännössä tilannetta
• Mutta toisaalta hirvinaaraan, jota vasa seuraa, erityinen
rauhoitusaika on muihin Euroopan maihin nähden Suomessa lähes
ainutlaatuisesti säädetty lainsäädännöllä, kun se yleensä muissa
Euroopan maissa (Ruotsi, Ranska, Tsekki, Slovenia) perustuu
metsästäjien eettisiin sääntöihin.
–

Suomessa rauhoituksen rikkominen tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta on säädetty
tuomittavaksi metsästysrikoksena, josta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään
kahdeksi vuodeksi, ja rikottaessa säännöstä tahallaan tai huolimattomuudesta tuomittavaksi
metsästysrikkomuksena

• Tarve selkeälle ratkaisulle!

Hirven vasasuoja ja kiimarauha
• Hirven kiimarauha tarkoittaisi, että hedelmöittyminen tapahtuisi
todennäköisesti ensimmäisen kiiman aikaan useammin kuin
nykyisin
• Vasat syntyisivät todennäköisesti aikaisemmin useammin kuin
nykyisin, jolloin vasat myöhemmin syksyllä selviytyisivät orpona
paremmin, jos hirven metsästys alkaisi lokakuussa.
• Tarve lainsäädännön tuomalle turvalle ei olisi sama kuin nyt
• Hirven rauhoitusajan sääntelyssä olisi vasasuojan muuttamisen
näkökulmasta perusteltua siirtää metsästyksen aloittamista lokakuun
alkuun
• Ongelmaksi muodostuu maatalousvahingot

Hirven rauhoitusaika ja vahingot
• Riistavahinkorekisterin mukaan hirvieläimet ovat aiheuttaneet viime
vuosina 180-360 vahinkokohteella yhteensä 85 000-270 000 euron
vahingot. Noin puolet vahinkotapauksista on hirven ja toinen puoli
valkohäntäpeuran aiheuttamia.
• Suurimmat puutarha- ja taimikkovahingot ovat olleet yli 10 000
eurosta aina yli 50 000 euroon. Joissakin tapauksissa vahingot ovat
olleet toistuvia tai suojaamisen jälkeen siirtyneet seuraavaan
suojaamattomaan viljelykseen.
• Uusissa maatalouden suuntaviivoissa ei ole oikeusperustaa maksaa
hirvieläinten aiheuttamia maatalousvahinkoja, joten niitä koskee
komission deminimis -asetuksessa mainitut reunaehdot.
– Tämä tarkoittaa, että tuen myöntämisen edellytyksenä on, että
vähämerkityksisenä tukena maataloustuotteiden tuotannon alalla
myönnettyjen tukien yhteismäärä ei saa ylittää viitekaudella 15 000
euroa yritystä kohti.

MMM:n luonnosteltu esitys
24 § rauhoitusaika:
•

•

•

Hirvi Enontekiön, Inarin, Muonion, ja Utsjoen, Kolarin, Kittilän, Sodankylän,
Pelkosenniemen, Kemijärven, Savukosken ja Sallan kuntien alueella joulukuun 1
päivästä elokuun 31 päivään ja syyskuun 16 päivästä lokakuun 2 lauantaita
edeltävään päivään sekä; muualla maassa tammikuun 1 päivästä lokakuun 2
lauantaita edeltävään päivään ;
Kuusipeura, saksanhirvi, japaninpeura ja valkohäntäpeura helmikuun 1 päivästä
syyskuun viimeistä lauantaita edeltävään päivään;
Metsäkaurisuros kesäkuun 16 päivästä elokuun 31 päivään ja helmikuun 1 päivästä
toukokuun 15 päivään sekä metsäkaurisnaaras ja saman vuoden vasa helmikuun 1
päivästä elokuun 31 päivään;

25 § erityinen rauhoitusaika
•
•

•

Hirven naaras, jota saman vuoden jälkeläinen seuraa, on rauhoitettu elokuun 1.
päivästä lokakuun toista lauantaita edeltävään päivään.
Kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran ja valkohäntäpeuran naaras, jota saman
vuoden jälkeläinen seuraa, on rauhoitettu elokuun 1 päivästä syyskuun viimeistä
lauantaita edeltävään päivään.
Metsäkauriin ja muflonin naaras, jota saman vuoden jälkeläinen seuraa, on
rauhoitettu syyskuun 1 päivästä syyskuun viimeistä lauantaita edeltävään päivään

MMM:n luonnosteltu esitys
25 b § Hirvieläinten metsästys vahinkojen vähentämiseksi:
•

Sen estämättä mitä 24 §:ssä säädetään voidaan metsästää vahtimalla viljelyksiltä
hirveä, elokuun 1 päivästä lokakuun toista lauantaita edeltävään päivään ja
kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa ja valkohäntäpeuraa voidaan metsästää
vahtimalla elokuun 1 päivästä syyskuun viimeistä lauantaita edeltävään päivään

Yhteenveto:
• Peltohirvien vahtimismetsästys elokuusta: vahva vasasuoja
• Turvaa riittävästi kiimarauhan
• Mahdollistaa vasasuojan poistamisen varsinaisen metsästyksen
osalta
• Ei poikkeuslupabyrokratiaa
• Vähentää poliisin ja tuomioistuinten sakkobyrokratiaa
• Hirvikannan rakenteen parantaminen
• Peltohirvien vahtimisjahti maanomistajien ja metsästysseurojen
välinen asia

