
 

WWF  

Lintulahdenkatu 10 

00500  HELSINKI 

 Puh: (09) 7740 100 

Faksi: (09) 7740 2139 

www.wwf.fi, www.panda.org 

 

1 

 

 

 

      

MMM 

Luonnonvaraosasto 

Osastopäällikkö Juha S. Niemelä (juha.niemela@mmm.fi) 

Ylitarkastaja Janne Pitkänen (janne.pitkanen@mmm.fi) 

kirjaamo@mmm.fi 

 

 

 

15.6.2016 

 

WWF:n lausunto luonnoksesta MMM:n asetukseksi koskien metsähanhen 

metsästyksen kieltämistä metsästysvuonna 2016–2017 ja merihanhen 

metsästyksen kieltämistä metsästysvuosina 2016–2019  (MMM lausuntopyyntö 9.5.2016, Dnro 

648/01.03/2016 ja 649/01.03/2016) 

 

WWF kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa lausuntonaan seuraavaa. 

 

Metsähanhi 

 

Voimakkaasti taantunut metsähanhi arvioitiin vuoden 2015 uhanalaisuusarvioinnissa 

vaarantuneeksi. Tiedot pesivän metsähanhikantamme tarkasta koosta ja trendistä ovat edelleen 

puutteelliset ja sen takia on noudatettava erityistä varovaisuutta. Metsähanhen metsästyksen 

kieltäminen vaikuttaa suotuisasti myös äärimmäisen uhanalaisen kiljuhanhen suojeluun.  

 

MMM:n esittämä metsähanhen metsästyskiellon jatkaminen on hyvin perusteltu, lämpimästi 

kannatettava ja ainoa oikea ratkaisu nykyisessä tilanteessa. Kuten asetuksen taustamuistiossa 

todetaan, metsästyskiellon jatkaminen on nopein ja tässä tilanteessa ainoa käytettävissä oleva 

keino pysäyttää kannan väheneminen.  

 

Asetuksen taustamuistion mukaan ”varovaisuusperiaatteen mukaisesti merkittävästi vähentyneen 

taigametsähanhen kantaan kohdistuvaa metsästyspaine poistettaisiin määräajaksi, kunnes 

kiireelliset metsästyksen kestävyyden varmistamiseksi välttämättömät toimenpiteet on saatu 

toteutettua ja Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelusopimuksen (AEWA) 

osapuolikokouksessa marraskuussa 2015 hyväksytty kansainvälinen taigametsähanhen 

hoitosuunnitelman toimeenpantu sopeutuvan metsästyksen säätelyn osalta”. Metsähanhen 

hoitosuunnitelman luonnoksessa sama asia on kirjattu niin, että ”metsähanhen metsästys kielletään 

ministeriön asetuksella määräajaksi, jotta kannan taantuminen pysähtyy ja kanta kääntyy 

kasvuun”.  Kiireelliseksi määriteltyjä toimenpiteitä ovat saalisilmoitusvelvollisuuden säätäminen, 

metsästyksen säätelyn tarkentaminen, kannan laskentojen tehostaminen talvehtimisalueilla sekä 

Suomen pesimäalueiden selvittäminen ja poikastuoton arvioinnin tarkentaminen. Näistä 
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pesimäalueiden kartoitushankkeeseen on osoitettu rahoitusta, mutta muissa toimenpiteissä ei ole 

vielä edistytty. Asetuksen taustamuistiossa esitetään, että metsähanhen metsästyksen jatkamisen 

mahdollisuutta arvioitaisiin taas jo vuoden kuluttua, mutta toisaalta todetaan, että ennen edellä 

mainittujen toimenpiteiden tekemistä metsästystä ei voitaisi sallia. 

 

Siksi WWF esittääkin, että vaarantuneen metsähanhen metsästys kielletään toistaiseksi, ja sen 

jatkamisen mahdollisuutta arvioidaan esimerkiksi kolmen vuoden välein kannan seurannan ja 

kannanhoitosuunnitelman tavoitteiden pohjalta. 

 

Merihanhi 

 

Esitys merihanhen metsästyksen kiellon jatkamisesta metsästysvuosina 2016‐2019 koko sisämaan 

alueella on WWF mielestä perusteltu ja kannatettava.  

 
Jari Luukkonen 

suojelujohtaja 

WWF Suomi 
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