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Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetuksiksi
metsästysasetuksen ja metsästyslaissa säädetyistä
poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamiseksi (Dnro VN/16164/2020)
BirdLife Suomi kiittää maa- ja metsätalousministeriötä lausuntopyynnöstä ja toteaa asian johdosta
seuraavaa:
Ministeriö esittää merihanhen metsästykseen pakollista saalisilmoitusta. Pidämme esitystä
tarpeellisena ja perusteltuna. Metsästyslain 20 § edellyttää metsästyksen harjoittamista
riistakantoja vaarantamatta, mikä ei käsityksemme mukaan ole toteutunut merihanhen osalta
viime vuosina. Tarkka tieto saalismääristä ja kannasta ovat metsästysverotuksen kestävyyden
varmistamisen ehdoton edellytys kaikilla lajeilla.
Saalisilmoitusvelvollisuuden tulisi koskea kaikkia riistaeläimiä ja rauhoittamattomia lintuja.
Metsästettävistä vesilinnuista saalisilmoitusvelvollisuuden ulkopuolella ovat enää sinisorsa, tavi,
telkkä ja kanadanhanhi. Myös tavin ja telkän pitkän aikavälin kannankehitys on laskeva. Oma riista
–sovellus mahdollistaa reaaliaikaisen saalistiedon keruun. Suomen tulisi toimia Tanskan esimerkin
mukaisesti ja ottaa saalisilmoitusvelvollisuus osaksi metsästyskulttuuria.
Olemme tuoneet ministeriölle esiin huolemme Perämeren merihanhikannan tilanteen
heikkenemisestä yhdessä Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen kanssa tekemissämme
kannanotoissa heinäkuussa 2019 ja elokuussa 2020. Merihanhen pesintä Perämerellä on
epäonnistunut 2010-luvun lopulla monena kesänä ja esiaikuisten lintujen määrä Perämeren
sulkimisalueilla on romahtanut.
Vuonna 2018 merihanhen metsästyskauden aloitusta aikaistettiin alkamaan pelloilla 10.8.
Merihanhen metsästyskäytäntöjen muutosten vaikutusta metsästysverotukseen ei tunneta, koska
kyselyihin perustuva saalistiedon keruu on epätarkkaa, Pidämme ilmeisenä, että

metsästysmahdollisuuksien lisääntymisen myötä metsästysverotus on paikoin kasvanut.
Metsästysverotuksen kasvu on vaarantanut kestävän käytön periaatteiden toteutumisen ainakin
Perämeren alueella.
Saalisilmoituksilla saatava tieto tulee ottaa ensi tilassa huomioon merihanhen metsästysverotusta
ja –käytäntöjä suunniteltaessa. Merihanhen metsästyskauden aloituksen aikaistamisen perusteena
oli maatalousvahinkojen pienentäminen. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että merihanhia on
houkuteltu halutuille peltolohkoille metsästettäväksi kaaveiden ja viljaruokinnan avulla.
Aikaistettu metsästys tulisi rajata vain niille lohkoille, joilla on riski hanhien aiheuttamille
merkittäville viljelyvahingoille.
Ehdotamme ministeriölle myös metsästyslain 24 §:ä muutettavan seuraavasti:
kohta
”5) kanadanhanhea ja merihanhea metsästää pellolta elokuun 10 päivästä elokuun 20
päivään kello 12.00 asti.”
muutetaan muotoon
”5) kanadanhanhea ja merihanhea metsästää peltolohkoilta, joilla hanhien esiintyminen
aiheuttaa riskin merkittävästä viljelysvahingosta, elokuun 10 päivästä elokuun 20
päivään kello 12.00 asti.”
Pyydämme ministeriötä ottamaan lausunnossa esittämämme huomioon.
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