Maa- ja metsätalousministeriö
Luonnonvaraosasto
kirjaamo(at)mmm.fi

Kannanotto
Jukka Nykänen/MW

1 (2)
95/03.05.00.00/2018

18.6.2018

Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2018–2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön
nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2018–2019
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää 28.5.2018 lausuntoja asetusluonnoksesta, joka koskee karhun suurimman saalismäärän asettamista metsästysvuodelle 2018–2019.
Pohjois-Karjalan suurpetoneuvottelukunnan ja maakuntaliiton yhteisenä
huomiona on, että karhukannan koko on viime vuosina kasvanut. Tämä on
johtunut muun muassa pentutuotannon kasvusta ja itärajan yli Venäjältä
tulleista karhuista. Lisäksi itärajan yli Venäjältä on tullut karhuja PohjoisKarjalaan.
Esitämme yhteisenä mielipiteenämme, että karhun poikkeuslupakiintiö tulisi Pohjois-Karjalassa suhteuttaa metsästysvuonna 2018–2019 pentutuottoa vastaavaan määrään. Tämä leikkaa Pohjois-Karjalan alueella karhukannan kasvun.
Maa- ja metsätalousministeriö katsoo erityisesti, että karhun poikkeuslupien kohdentamisessa tulee huomioida eri alueiden vahinkokehityksen lisäksi myös alueen hirvieläinkantojen tila suhteessa karhukantaan. Ministeriö pitää myös tärkeänä, että kannanhoidollisten poikkeuslupien päätösharkinnassa voitaisiin huomioida karhujen aiheuttamia vahinkoja ja ongelmia nykyistä peremmin ja joustavammin. Haluamme esittää tukemme
näille pyrkimyksille. Metsästystä tulisi pystyä kohdentamaan kannanhoidollisen metsästyksen ohella joustavasti häiriköiden poistoon.
Karhulupien myöntämisessä tulisi aina arvioida karhukannan verotusta kokonaisuutena. Esitämme, että arvioidaan uusien lupakäytäntöjen, kuten
Keski-Karjalan mallin, jossa lupien myöntäminen porrastetaan ajallisesti,
toimivuutta laajemmin. Kaikkia alueen karhulupia ei myönnetä kerralla,
vaan esimerkiksi puolet luvista vasta viikon tai kahden kuluttua jahdin alkamisesta. Tämän ansiosta verotusta voi kohdentaa paremmin esimerkiksi
häiriöitä aiheuttaviin eläimiin.
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Esitämme, että karhun metsästyksen saisi käynnistää viljapellolta, mutta
karhua ei saisi jatkossakaan ampua viljapeltoon, josta sato on vielä korjaamatta. Tämä mahdollistaisi metsästyksen suuntaamisen haluttuihin yksilöihin.
Lopuksi toteamme, että toivomme ministeriön edistävän valmisteltujen
haaskanpitorajoitusten pikaista voimaantuloa. Villit haaskat on koettu ongelmallisiksi totuttaessaan suurpedot ihmisiin.
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