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WWF:n lausunto luonnoksesta MMM:n asetukseksi koskien metsähanhen 

metsästyksen kieltämistä (MMM lausuntopyyntö 2.6.2014, Dnro 1260/13/2014) 

 

WWF kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa lausuntonaan seuraavaa. 

 

Metsähanhi arvioitiin vuoden 2010 uhanalaisuusarvioinnissa silmälläpidettäväksi, mutta samalla 

todettiin, että metsähanhen pesimäkannan seurantatiedot ovat puutteelliset. Sen jälkeen saadut 

tiedot osoittavat taigametsähanhikannan taantuneen hyvin huolestuttavasti. Talvehtimisalueilla 

kanta on taantunut lyhyellä aikavälillä jopa 40-50 %. Jos uhanalaisuusarvio tehtäisi nyt, 

metsähanhen uhanalaisuusluokka olisi kannan pienenemiskriteerillä vaarantunut (vähintään 30% 

pieneneminen 10 vuodessa) tai jopa erittäin uhanalainen (vähintään 50% pieneneminen 10 

vuodessa). Tiedot metsähanhikannan tarkasta koosta ja trendistä ovat edelleen puutteelliset ja 

senkin takia on noudatettava erityistä varovaisuutta. 

 

MMM:n esittämä metsähanhen metsästyksen kieltäminen kokonaan on lämpimästi kannatettava ja 

ainoa oikea ratkaisu taigametsähanhikannan nykyisessä hälyttävässä tilanteessa. Kuten asetuksen 

taustamuistiossa todetaan, metsästyksen keskeyttäminen on nopein ja tässä tilanteessa ainoa 

käytettävissä oleva keino pysäyttää kannan väheneminen. WWF esitti jo vuonna 2011 

lausunnossaan MMM:lle, että taigametsähanhi pitäisi rauhoittaa kolmeksi vuodeksi metsästykseltä, 

jotta kanta ehtii toipua ja luotettavampaa seurantatietoa ehditään kerätä.  

 

Lausunnolla olevassa metsähanhikannan hoitosuunnitelman luonnoksessa kiireelliseksi määritellyt 

toimenpiteet kuten mm. saalisilmoitusvelvollisuuden säätäminen, metsästyksen säätelyn 

tarkentaminen, kannan laskentojen tehostaminen talvehtimisalueilla sekä Suomen pesimäalueiden 

selvittäminen ja poikastuoton arvioinnin tarkentaminen ovat hyvin tarpeellisia, mutta jo nyt 

voidaan nähdä, että yksin näillä toimenpiteillä metsähanhikantamme tilanne ei parane.  

Metsähanhen rauhoittaminen metsästykseltä on käytännössä ainoa keino pysäyttää kannan 

väheneminen ja saada se kasvuun. Rauhoituksen on oltava riittävän pitkä, jotta se ehtii tehota.   
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Asetuksen taustamuistiossa kerrotaan, että metsästyksen jatkamisen mahdollisuutta arvioitaisiin 

vuoden kuluttua, mutta ennen edellä mainittujen toimenpiteiden tekemistä metsästystä ei voitaisi 

sallia. Hoitosuunnitelman luonnoksessa sama asia on kirjattu niin, että ”metsähanhen metsästys 

kielletään ministeriön asetuksella määräajaksi, jotta kannan taantuminen pysähtyy ja kanta kääntyy 

kasvuun”.  

 

WWF esittää, että metsähanhen metsästys kielletään toistaiseksi ja sen jatkamisen 

mahdollisuutta arvioidaan muutaman vuoden välein kannan seurannan ja 

kannanhoitosuunnitelman tavoitteiden pohjalta, tai vaihtoehtoisesti niin että metsästys 

kielletään nyt annettavalla asetuksella vähintään kolmeksi vuodeksi. 

 

Metsähanhen metsästyksen kieltäminen vaikuttaa suotuisasti myös äärimmäisen uhanalaisen 

kiljuhanhen (Anser erythropus) suojeluun.  
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