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Kohti kestävää suurpetokantojen hoitoa Pohjoismaissa 
– WWF:n kanta Fennoskandian yhteisiin suurpetojen hoitosuunnitelmiin  
 
Pitkän aikavälin tavoite 
 
Tavoitteena on, että Suomi, Ruotsi ja Norja toteuttavat yhteistä Fennoskandian suurpetokantojen 
hoitosuunnitelmaa, joka takaa elinvoimaisten suurpetokantojen säilymisen kunkin lajin luontaisella, 
alkuperäisellä levinneisyysalueella. Tämän seurauksena karhu, ahma, susi ja ilves eivät ole enää 
IUCN:n kriteerien mukaan tulkittuina uhanalaisia missään osassa levinneisyysaluettaan 
Pohjoismaissa. 
 
Yhteispohjoismainen suurpetokantojen hoitosuunnitelma 
 
Kokonaisvaltainen ja parhaaseen biologiseen tietoon perustuva pitkän tähtäimen suurpetojen 
hoitosuunnitelma on mahdollisuus menestyksekkääseen suurpetokantojen hoitoon. Fennoskandian 
suurpetokantojen hoitosuunnitelman tulee johtaa kaikille Pohjoismaille yhteisiin suurpetokantojen 
hoitokäytäntöihin ja yhteiseen vastuuseen suurpetokantojen suojelusta.  Lopullisena tavoitteena 
on oltava suurpetojen suotuisan suojelun tason turvaaminen sekä suurpetojen ja ihmistoiminnan 
välisten konfliktien lieventäminen. 
 
Yhteispohjoismaisen suurpetokantojen hoitosuunnitelman tulee kattaa kaikki Pohjolan neljä 
suurpetolajia, koska niiden uhat ja suojelun haasteet ovat hyvin pitkälle yhteiset, ja koska 
suurpetojen elinalueet eivät noudata valtioiden rajoja. Skandinavian susikannan geneettinen 
tilanne on hälyttävän huono, ja siksi Fennoskandian susikannan hoitosuunnitelmalla on erityinen 
kiire. 
 
Yhteispohjoismaisen suurpetokantojen hoitosuunnitelman tulee määritellä suurpetokantojen uhat 
ja asettaa selkeät lopulliset tavoitteet suurpetokantojen hoidolle kaikissa kolmessa maassa. 
Suunnitelmassa on asetettava lyhyemmän tähtäimen välitavoitteita, joiden kautta portaittain 
edetään kohti lopullisia tavoitteita. 
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WWF:n mielestä seuraavat näkökohdat tulee ottaa yhteispohjoismaisen suurpetokantojen 
hoitosuunnitelman kulmakiviksi: 
 

1. Suurpedoilla on tärkeä toiminnallinen rooli ekosysteemeissä. WWF korostaa suurpetojen 
merkitystä ekosysteemien toiminnassa ravintoverkkojen huipulla. Tuottamalla haaskoja ja 
säätelemällä pienpetokantoja suurpedot vaikuttavat mm. äärimmäisen uhanalaisen naalin 
tilanteeseen. Suurpedot myös vaikuttavat saaliseläintensä kantoihin kohdistamalla 
saalistuksen erityisesti heikkoihin ja sairaisiin yksilöihin. Tämän takia yhteispohjoismaisen 
suurpetokannan hoitosuunnitelman tulee varmistaa elinvoimaiset suurpetokannat kaikissa 
osissa lajien luontaista levinneisyysaluetta. 
 

2. Suurpetokantojen perinnöllinen monimuotoisuus ja geenivaihto on turvattava. 
Suurpetojen elinpiirit ovat luontaisesti hyvin laajoja ja suurpedot liikkuvat yleisesti 
valtioiden rajojen yli. Sen takia on tärkeää, että niiden suojelu ja hoito on samantasoista 
maasta riippumatta. Skandinavian susikannan geneettinen kapeus on vakava ongelma, ja 
kanta tarvitsee kiireisesti uutta verta Suomen ja Venäjän susikannoista. Geenivaihdon 
mahdollistamiseksi yhteispohjoismaisen hoitosuunnitelman tulee turvata vyöhyke, jonka 
kautta susien luontaista vaellusta Venäjältä ja Suomesta Skandinaviaan voi jatkuvasti 
tapahtua.  

 
3. Yhteiset käytännöt suurpetojen hoidossa. Rajaseuduilla eri maiden tosistaan poikkeavat 

suurpetokantojen hoito- ja metsästyskäytännöt voivat johtaa konflikteihin, 
piittaamattomuuteen kansallisista määräyksistä ja salametsästykseen. 
Yhteispohjoismaisessa hoitosuunnitelmassa tulee asettaa yhteiset tavoitteet 
suurpetokantojen hoito- ja metsästyskäytännöiksi. 

 
4. Kestävä metsästys. Osa Pohjolan suurpetokannoista ei ole lähelläkään suotuisan suojelun 

tasoa. Tämä johtuu ennen kaikkea kantojen pienestä koosta sekä luontaiseen tilanteeseen 
nähden pienentyneistä levinneisyysalueista. Yhteispohjoismaisen hoitosuunnitelman tulee 
taata suurpetokantojen vahvistuminen kunnes suotuisa suojelun taso on saavutettu ja lajit 
eivät ole kansallisissa arvioissa IUCN:n kriteerien mukaan uhanalaisia. Hoitosuunnitelmassa 
tulee määritellä kunkin lajin luontainen levinneisyysalue, ja asettaa tavoitteeksi lajin pysyvä 
esiintyminen ja pesintä kaikissa osissa luontaista levinneisyysaluetta. Konfliktien 
vähentämiseksi suurpetojen kestävällä tasolla olevat metsästyskiintiöt voidaan sallia, 
kunhan samalla turvataan kannan jatkuva kehitys kohti suotuisaa suojelun tasoa ja ei-
uhanalaista asemaa kaikissa osissa levinneisyysaluetta. Laittoman pyynnin määrä on 
arvioitava ja otettava etukäteen huomioon pyyntikiintiöitä asetettaessa. 
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5. Reviiripohjainen suurpetovahinkojen korvausjärjestelmä ja muut ennaltaehkäisevät 
toimet, jotka edistävät suurpetojen ja ihmisen rinnakkaiseloa. Alueella elävien 
suurpetojen määrään ja poikastuottoon perustuva reviiripohjainen, korvaustasoltaan 
oikeudenmukainen suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvausjärjestelmä vähentää 
tehokkaasti konflikteja ja vaikuttaa positiivisesti asenneilmapiiriin. Suomen oloissa tämä 
tarkoittaa lähinnä porovahinkojen korvausjärjestelmää. Yhteispohjoismaisen 
hoitosuunnitelman tulee asettaa tavoitteeksi reviiripohjaiseen korvausjärjestelmään 
siirtyminen kaikissa maissa ja lisäksi määritellä muita suurpetokonflikteja ennalta ehkäiseviä 
toimia. 

 
6. Yhteispohjoismainen toimintaohjelma suurpetojen laittoman tappamisen lopettamiseksi. 

Salametsästys ja laiton tappaminen on suurpetojen suurin uhka ja niiden hoidon vaikeimpia 
haasteita kaikissa Pohjoismaissa. Yhteispohjoismaisen hoitosuunnitelman tulee määritellä 
selvät tavoitteet ja toimenpiteet suurpetojen laittoman tappamisen kitkemiseksi.  

 
7. Yhteispohjoismaisen suurpetojen hoitosuunnitelman tulee johtaa parempaan 

kansalliseen suurpetokantojen hoitoon. Yhteispohjoismaisen suurpetokannan 
hoitosuunnitelman tulee varmistaa, että mukana olevat maat hoitavat myös kansallisella 
tasolla suurpetokantoja tavalla, joka varmistaa suunnitelman tavoitteiden saavuttamisen. 
Suurpetokantojen kansalliset hoitotavoitteet on määriteltävä niin, että ne perustuvat 
parhaaseen biologiseen tietoon ja niin, että kukin maa kantaa oman kansallisen vastuunsa 
suurpetojen suojelussa. 
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