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WWF:n lausunto luonnoksista asetuksiksi eräiden vesilintujen metsästyksen rajoittamisesta
(MMM lausuntopyyntö 21.6.2018, Dnro 1167/01.03/2018)
WWF kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa lausuntonaan seuraavaa.
Riistalajeihin kuuluvista lintulajeistamme lähes puolet on uhanalaisia. Uhanalaisuus tarkoittaa
määritelmänsä mukaisesti suurta uhkaa hävitä lajistostamme. Sorsalinnuista punasotka, tukkasotka,
jouhisorsa, heinätavi, tukkakoskelo ja nokikana ovat erittäin uhanalaisia, mutta silti niitä on saanut
metsästää.
WWF on toistuvasti vaatinut, että erittäin uhanalaiset punasotka, tukkasotka, jouhisorsa,
heinätavi, tukkakoskelo ja nokikana tulee rauhoittaa ympärivuotisesti. Lisäksi WWF on esittänyt,
että vaarantuneen, erittäin nopeasti taantuvan haahkan sekä maailmanlaajuisesti uhanalaisen allin
metsästystä tulee rajoittaa kestävän käytön periaatteen mukaisesti esimerkiksi määräaikaisella,
ympärivuotisella rauhoituksella.
Lausunnolla olevan asetuksen taustamuistiossa on virhe tukkakoskelon uhanalaisuusluokan
suhteen: muistion mukaan tukkakoskelo olisi luokiteltu kansallisesti vaarantuneeksi, vaikka
tuoreimman (2015) Suomen lintujen uhanalaisuusarvion mukaan tukkakoskelo on erittäin
uhanalainen (EN).
Lain mukaan metsästystä on harjoitettava kestävän käytön periaatteiden mukaisesti ja siten, että
riistaeläinkannat eivät vaarannu. Vaikka metsästys ei olisikaan kannan taantumisen pääsyy, ei
taantuvan, uhanalaisen eläinkannan metsästys ole lähtökohtaisesti kestävää.
Suomen kansallinen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia hyväksyttiin
valtioneuvoston periaatepäätöksellä vuonna 2012. Strategian päätavoite on pysäyttää luonnon
monimuotoisuuden köyhtyminen Suomessa vuoteen 2020 mennessä, mihin on aikaa enää pari
vuotta. Metsästyslainsäädäntö on riistalajien osalta keskeinen keino päästä tähän kansallisesti ja
kansainvälisesti asetettuun tavoitteeseen.
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Nyt lausunnolla olevassa ehdotuksessa maa‐ ja metsätalousministeriö esittää, että:


kansainvälisesti vaarantuneen ja kansallisesti erittäin uhanalaisen punasotkan metsästys
kiellettäisiin kokonaan kolmen vuoden määräajaksi



kansallisesti erittäin uhanalaisen tukkakoskelon metsästys kiellettäisiin kokonaan kolmen
vuoden määräajaksi
kansainvälisesti uhanalaisen ja kansallisesti silmälläpidettävän allin metsästys kiellettäisiin
kokonaan sisämaassa ja merialueella metsästystä rajoitettaisiin metsästäjäkohtaisella
saaliskiintiöllä (enintään viisi allia vuorokaudessa) kolmen vuoden määräajaksi



Esitys ei käsittele lainkaan muita kansallisesti erittäin uhanalaisia riistalintujamme (tukkasotkaa,
jouhisorsaa, heinätavia ja nokikanaa), joten niiden metsästykseen ei tehtäisi rajoituksia.
Punasotkan ja tukkakoskelon osalta ehdotus on erittäin tarpeellinen ja kannatettava. Pysyvä
rauhoitus kunnes laji on toipunut ei‐uhanalaiseen asemaan olisi paras ratkaisu, mutta kolmen
vuoden määräaikainen rauhoitus on hyvä alku.
Allin osalta ehdotus on oikean suuntainen mutta riittämätön. Afrikan ja Euroopan muuttavien
vesilintujen suojelusta tehdyn AEWA‐sopimuksen luokituksen mukaan allin metsästys tulee kieltää,
ja EU suosittaa jäsenmaitaan noudattamaan tätä. Suuri osa tällä muuttoreitillä olevista maista on jo
kieltänyt allin metsästyksen. Valtaosa koko Europan vuotuisesta allisaaliista ammutaan jo nyt
nimenomaan Suomessa, ja kun Suomessa talvehtivien allin osuus koko kannasta kasvaa, Suomessa
tapahtuvan allin metsästysverotuksen merkitys kasvaa edelleen. WWF esittää allin täysrauhoitusta
määräajaksi.
Ehdotuksen suurin puute on se, että se ei koske kaikkia erittäin uhanalaisia riistalintujamme. WWF
vaatii, että punasotkan ja tukkakoskelon lisäksi tukkasotkan, jouhisorsan, heinätavin ja
nokikanan metsästys kielletään kokonaan kolmen vuoden määräajaksi.
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