HIRVEN HOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS 2019

A. VEROTUSSUUNNITELMA
-kokonaisverotusmääräksi yhdistyksen alueelle esitetään Lappi 6-hirvitalousaluepalaverissa 29.03.2019
Kemijärvellä 478 pyyntilupaa
-ko. lupamäärä perustuu Luke:n esitykseen. Lisäksi Luke on suorittanut lentolaskennan helmikuussa 2019 ja metsästäjät arvioineet vastuualueittain jäävän hirvikannan 2018 pyynnin päätyttyä; näitä on käytetty pohjana suunnitelmaa laadittaessa.

B. HIRVIKANNAN AKTIIVINEN HOITO





hirvien ravintotilannetta parannetaan vesomalla vanhentuneita pajukoita
nuolukiviä viedään maastoon paikoille, joissa ne ovat ympärivuotisessa käytössä
riistapellot suunnitellaan oikeille paikoille
liikenneturvallisuutta parannetaan sekä autoilijoiden että eläinten kannalta katsoen kiintein ja väliaikaisin hirvivarotusmerkein

C. VALIKOIVA VEROTUS
1. Tuottavien emien säästämistä toteutetaan seuraavasti:
 vasaa/vasoja ja emää ei ammuta ”samaan kasaan”
 suuret (>8 piikkiset) urokset jätetään ampumatta syyskuun pyyntijakson aikana
2. Tavoitteellisena uros-/naarassuhteena saaliissa pidetään 50/50
3. Muut kannanhoidossa huomioitavat seikat:
 tavoitteena on saada hirvikannan tiheys Alueellisen riistaneuvoston asettaman tavoitetiheyden 1,7-2,2 keskivaiheille
(1,95) ja mahdollisimman tasavahvaksi koko yhdistyksen alueella, sekä saada hirvien aiheuttamat metsä- ja liikennevahingot putoamaan 2- ja 3-lohkoilla siedettävälle tasolle
 vasaverotusta (Luke:n suositus 37%) voidaan lisätä niillä alueilla, joissa on selvästi havaittavissa merkittävästi korkeampi vasatuotto ja täten pelättävissä talviset taimikkotuhot
D. METSÄSTÄJIEN KOULUTUS






ennen pyynnin alkua pidetään johtajille ja varajohtajille koulutustilaisuus elokuussa
samoin ennen pyyntiä pidetään metsästäjille koulutustilaisuus heinä - elokuussa
pyyntikauden puolivälissä pidetään tarvittaessa välipalaveri
pyynnin jälkeen pidetään kritiikki- ja palautepalaveri
kiinnitetään erityistä huomiota liikenteen varoittamiseen pyyntitilanteissa valta- ja maanteiden läheisyydessä

E. METSÄSTYKSEN SEURANTA, OHJAUS JA RAPORTOINTI RIISTAKESKUKSELLE
 kaatoilmoitukset tehdään reaaliajassa oma riista järjestelmään
 metsästyksen päättymisilmoitukset hoidetaan myös lain edellyttämänä määräaikana
 jokainen pyyntiporukka huolehtii myös havaintojen asiallisesta kirjaamisesta sähköiseen Oma riista järjestelmään,
kirjaa myös nollapäivät sekä ilmoittaa arvionsa jäävästä kannasta vastuualueellaan riistanhoitoyhdistykselle jahdin/pyyntikauden päätyttyä
 riistahoitoyhdistys seuraa jahdin etenemistä ja tarvittaessa ohjeistaa
F. PYYNTILUPIEN PUOLTOPERUSTEET LOHKOITTAIN
 lohkojako on riistanhoitoyhdistyksen hallituksen 22.1.2014 päättämä, jota on tarkennettu 3.4.2019
 lohkolle esitettävä poistokerroin perustuu metsästäjien itsensä ilmoittamien jäävän kannan määriin lohkoittain (%osuus jäävästä kannasta), sekä siitä laskettua talvehtivan kannan tiheyttä, joka on korjattu Luke:n arvioiman kannan mukaiseksi
 poistokertoimeen vaikuttaa myös lohkolla sattuneet hirvien aiheuttamat tilastoidut metsävahingot ja liikenteessä sattuneet hirvikolarit
 Esitettävän kokonaislupamäärän jakautuminen lohkoittain
1. Naarma-Raajärvi: talvitiheys 1,07; esitetään 65 pl(0,77pl/1000ha) = pudottaa talvitiheyttä
2. Javarus:talvitiheys 2,86; esitetään 117 pl(1,73pl/1000ha) =pudottaa talvitiheyden
3. Kemijärvi-Itäinen: talvitiheys 3,04; esitetään 193 pl(1,93pl/1000ha) =pudottaa talvitiheyttä
4. Saarivaara-Liekko: talvitiheys 2,84; esitetään 103 pl(2,43pl/1000ha) = pudottaa talvitiheyttä
5. Näillä lupamäärillä laskennallinen jäävä kanta olisi keskiarvona 1,72/1000ha.
6. Tarkka lohkokohtainen poistokerroin määrittyy vasta hakemusten jätön jälkeen, kun kaikki pyynnin piiriin
tulevat hehtaarit ovat selvillä.
G. SUUNNITELMAN LAADINTAVAIHEESSA ON KUULTU SEURAAVIA SIDOSRYHMIÄ:
 metsästysseurojen ja -seurueiden arviot jäävän kannan määrästä vastuualueillaan pyynnin päätyttyä v 2018
 Luke:n esitystä

 sidosryhmätilaisuus 22.3.2019 Rovaniemellä: Suomen Metsäkeskus, Metsähallitus, Ely-keskus (liikenne), PohjoisSuomen Metsänomistajien liitto -MTK ry, Suomen Metsästäjäliitto ry (Lapin piiri), Riistakeskus Lappi ja Luonnonvarakeskus
 Alueneuvoston (16.3.2018) määrittämä tavoitetiheys hirvitalousalueelle Lappi 6; 1,7-2.2 hirveä/1000ha
 Yhteispalaveri hirvitalousalue 6:n yhdistysten kanssa 29.3.2019 (Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla ja Savukoski), jossa
päätettiin koko talousalueen hirviverotus, sekä sen jakautuminen yhdistyksittäin
H. HIRVIEN AIHEUTTAMIA VAHINKOJA ON TODETTU SEURAAVASTI v. 2018
a) metsävahingot 572,7 ha, joista haettu korvauksia 106616 €+ arviointikulut 32080 €, vahingot on arvioitu vuonna 2018
ja niitä on ollut 2- ja 3- lohkoilla
b) yhdistyksen tilastoimat liikennevahingot; 4 kpl hirvikolareita maanteillä vuonna 2018; ne ovat sattuneet 1-4 lohkojen
alueilla

I. HALLINNOLLINEN KÄSITTELY:
1. Suunnitelman on laatinut
 Kemijärven riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja

2. Suunnitelma on
a) käsitelty ja hyväksytty toteutettavaksi riistanhoitoyhdistyksen hallituksen kokouksessa 3.4.2019
b) esitellään riistanhoitoyhdistyksen alueelle hirvilupaa hakeville metsästysseurojen ja – seurueiden edustajille
11.4.2019 pidettävässä tilaisuudessa
c) toimitetaan hyväksynnän jälkeen Suomen riistakeskus Lappi-aluetoimistoon
d) mikäli Riistakeskuksen myöntämä kokonaislupamäärä poikkeaa merkittävästi yhdistyksen suunnitelmasta, niin yhdistys esittää, että lohkokohtaiset painotukset kuitenkin säilyvät hirvivahinkojen minimoimiseksi

