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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS MERIHANHEN METSÄSTYKSEN
KIELTÄMISESTÄ METSÄSTYSVUOSINA 2016–2019 ANNETUN MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEN 1 §:N MUUTTAMISESTA
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Yleistä
Voimassa olevassa asetuksessa säädetään merihanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2016–2019. Asetuksen 1 §:n mukaan sen lisäksi, mitä metsästysasetuksen (666/1993) 24 §:n 1 momentin 16 kohdassa säädetään, merihanhen metsästys on
kielletty elokuun 20 päivästä joulukuun 31 päivään Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kainuun, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon
ja Päijät-Hämeen maakunnissa, Etelä-Pohjanmaan maakuntaan kuuluvissa Alajärven,
Alavuden, Evijärven, Kuortaneen, Lappajärven, Soinin, Vimpelin ja Ähtärin kunnissa,
Keski-Pohjanmaan maakuntaan kuuluvissa Halsuan, Lestijärven, Perhon ja Vetelin
kunnissa, Lapin maakunnassa lukuun ottamatta Kemin, Keminmaan, Tornion ja Simon kuntia, Kymenlaakson maakuntaan kuuluvissa Iitin ja Kouvolan kunnissa, Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan kuuluvissa Haapajärven, Haapaveden, Kuusamon, Kärsämäen, Nivalan, Pudasjärven, Pyhäjärven, Pyhännän, Reisjärven, Siikalatvan, Taivalkosken, Utajärven ja Vaalan kunnissa. Asetus on voimassa 31.7.2019 saakka. Asetuksen tarkoituksena on edistää merihanhen levittäytymistä sisämaahan.
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta (392/2018) on tullut voimaan 1.6.2018. Asetuksessa on säädetty merihanhen metsästykseen uusi metsästysaika, jonka mukaan meri- ja kanadanhanhia saa metsästää pellolta elokuun 10 päivästä
elokuun 20 päivään kello 12.00 asti. Uusi metsästysaika koskee myös sisämaata ja on
siten ristiriidassa ministeriön asetuksen tavoitteiden kanssa.
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1§

Ehdotetut muutoks et
Merihanhen metsästys
Pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, että merihanhen metsästys olisi kielletty jo
elokuun 10 päivästä alkaen. Pykälään tehtäisiin myös tekninen tarkennus. Muilta osin
pykälän sääntely säilyisi ennallaan.
Muutoksella kiellettäisiin merihanhen peltometsästys sisämaassa 10 päivänä elokuuta
ja 20 päivänä elokuuta 2018 välisenä aikana.
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Asian val mis telu
Asetusehdotus on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä. Asetusehdotuksesta
on pyydetty lausuntoa Suomen riistakeskukselta, joka on maa- ja metsätalousministeriön pyynnöstä koonnut riistanhoitoyhdistysten lausunnot. Lausuntopyyntö on ollut
nähtävillä myös maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilla.
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Lausunnon ovat antaneet Nurmijärven, Piippolan seudun, Maaningan, Vetelin, Kesälahden, Haapaveden, Alajärven, Porin, Kajaanin, Joutsenon, Virtain, Riistaveden, Oulun, Kurikan, Suonenjoen, Orimattilan, Sastamalan ja Ylitornion riistanhoitoyhdistykset sekä Suomen luonnonsuojeluliitto.
Riistanhoitoyhdistykset pääasiallisesti kannattivat esitystä. Haapaveden ja Orimattilan
riistanhoitoyhdistykset kuitenkin vastustivat asetusehdotusta. Haapaveden riistanhoitoyhdistys katsoi, että asetus tulisi säilyttää ennallaan. Orimattilan riistanhoitoyhdistys
esitti kieltoaluetta muutettavaksi siten, metsästys olisi mahdollista Orimattilan kaupungin alueella, koska alueella esiintyy syksyisin runsaasti merihanhia. Suomen Luonnonsuojeluliito kannatti asetusehdotusta, mutta esitti rauhoitusalueeseen lisättäväksi
esitettyä rauhoitusaluetta läntisemmät sisämaapesinnät.
Asetusehdotukseen ei tehty muutoksia lausuntopalautteen johdosta.
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Laintarkas tus
Asetusehdotusta ei ole asian kiireellisyyden vuoksi tarkastettu oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä.
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Voi maan tulo
Asetus esitetään tulevaksi voimaan 10 päivänä elokuuta 2018.

