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WWF:n lausunto luonnoksesta MMM:n asetukseksi, joka koskee karhun suurimman saalismäärän 

asettamista metsästysvuodelle 2014-2015 (MMM lausuntopyyntö 4.6.2014, Dnro 1257/13/2014) 

 

WWF kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa lausuntonaan seuraavaa. 

 

MMM:n esitys vähentää suurinta sallittua karhun saalismäärää edellisvuotiseen verrattuna on 

muistiossa esitettyjen perusteiden mukaisesti oikea ratkaisu. Myös kannanhoitosuunnitelman 

mukainen tavoite karhujen tasaisemmasta levittäytymisestä nykyistä laajemmalle alueelle on 

perusteltu ja kannatettava. 

 

Poronhoitoalueen eteläpuoliseen Suomeen esitetään 73 karhun suurinta sallittua saalismäärää, 

mikä jää sekä kokonaisuutena että kannanhoitosuunnitelman osa-alueittain tarkasteluna sen alle, 

mitä RKTL arvioi kestäväksi verotustasoksi. Kiintiön painotus vakiintuneen kannan alueelle ja 

vastaavasti levittäytymisvyöhykkeen sekä kehittyvän kannan vyöhykkeen kiintiön pienentäminen 

ovat hyvin perusteltuja ja kannatettavia ratkaisuja. 

 

Poronhoitoalueelle MMM esittää 42 karhun kiintiötä, vaikka muistiossa sovelletun 12% kestävän 

verotuksen tason mukaan alueen kestävä verotus olisi tällä kanta-arviolla (240-290 vuotta 

vanhempaa karhua ennen metsästysvuotta 2014) korkeintaan 32 karhua. Kuten muistiossa 

todetaan, luontodirektiivin vaatimuksista poikkeaminen ei saa heikentää lajin suotuisaa 

suojelutasoa. Suotuisan suojelun tason määritelmä sisältää vaatimuksen, että lajin luontainen 

levinneisyysalue ei pienene. Koska poronhoitoalue kattaa noin kolmasosan koko Suomesta, tästä on 

pidettävä huoli myös kaikissa poronhoitoalueen osissa, joissa karhu luontaisesti esiintyy. Karhun 

esiintyminen poronhoitoalueella keskittyy edelleen voimakkaasti itärajalle, kun luontaisesti karhuja 

esiintyisi melko tasaisesti koko metsävyöhykkeellä. Tämän takia poronhoitoalueella, ja erityisesti 

alueen etelä- ja länsiosissa, joissa karhukanta on hyvin harva, on pidättäydyttävä kestävän 

verotuksen tasossa. 
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WWF kannattaa MMM:n esitystä poronhoitoalueen eteläpuolisen Suomen osalta, mutta esittää, 

että poronhoitoalueellakin pidättäydytään kestävän verotuksen tasossa (noin 32 karhua), ja että 

luvat jaetaan poronhoitoalueella niin, että karhukannan levittäytyminen tasaisemmin myös 

poronhoitoalueen länsi- ja eteläosiin on mahdollista. 

 

Pidemmällä tähtäimellä kestävin ratkaisu poronhoidon ja suurpetojen suojelun 

yhteensovittamiseen on siirtyä suurpetojen määrään ja poikastuottoon perustuvaan 

reviiripohjaiseen, korvaustasoltaan oikeudenmukaiseen suurpetojen aiheuttamien vahinkojen 

korvausjärjestelmään. 
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