HIRVEN HOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA SEKÄ KAATOLUPAHAKEMUSTEN
PUOLTOPERUSTEET

KEMIJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS 2014

A. VEROTUSSUUNNITELMA
· suunnitelmasta on laadittu erillinen Excel-pohjainen taulukko.

B. HIRVIKANNAN AKTIIVINEN HOITO
·
·
·
·

hirvien ravintotilannetta parannetaan vesomalla vanhentuneita pajukoita;
nuolukiviä viedään maastoon talvilaidunalueille, sekä paikoille, joissa ne ovat ympärivuotisessa käytössä;
riistapellot suunnitellaan oikeille paikoille;
liikenneturvallisuutta parannetaan sekä autoilijoiden että eläinten kannalta katsoen kiintein ja väliaikaisin hirvivarotusmerkein, tiensuuntaisin nuolukivivitjoin ja tievarsien näkyvyyttä parantavin vesonnoin.

C. VALIKOIVA VEROTUS
1. Tuottavien emien säästämistä toteutetaan seuraavasti:
· vasalliset naaraat säästetään
· suuret(4+4 ja yli) urokset jätetään ampumatta
· verotus kohdistetaan nuoriin tuottamattomiin eläimiin
2. Tavoitteellisena uros/naaras-suhteena saaliissa pidetään 55/45
3. Muut kannanhoidossa huomioitavat seikat:
· tavoitteena on hallitusti päästä lähivuosien aikana keskimääräiseen tavoitetiheyteen
D. METSÄSTÄJIEN KOULUTUS
·
·
·
·
·

ennen pyynnin alkua pidetään johtajille ja varajohtajille koulutustilaisuus;
pyyntikauden puolivälissä mahdollinen välipalaveri
pyynnin jälkeen pidetään kritiikkipalaveri;
kiinnitetään erityistä huomiota liikenteen varoittamiseen pyyntitilanteissa valta- ja maanteiden läheisyydessä
ennen hirvijahtia yhdistyksen seura- ja seuruekohtaiset mestaruuskilpailut (6 laukausta juoksevaan hirvikuvioon, 4
henkinen joukkue)

E. METSÄSTYKSEN SEURANTA, OHJAUS JA RAPORTOINTI RIISTAKESKUKSELLE
· kaatoilmoitukset tehdään päivittäin toiminnanohjaajalle, yhteisluvassa olevat ilmoittavat kaadot päivittäin myös yhteisluvan saajalle;
· viralliset kaatoilmoitukset tehdään asetuksen määräämänä aikana;
· toiminnanohjaaja raportoi kaatotilanteen viikoittain riistakeskukselle;
· jokainen pyyntiporukka palauttaa havaintokortin asiallisesti täytettynä sekä vastuualuelomakkeen täytettyine tietoineen riistanhoitoyhdistykselle kaatoilmoituksen yhteydessä ,sähköiset havaintokortit suoraan rktl:lle
F. PYYNTILUPIEN PUOLTOPERUSTEET
· puoltoperusteissa noudatetaan Riistakeskuksen antamia ohjeita ja riistanhoitoyhdistyksen hallituksen 22.1.2014
tarkentamaa lohkojakoa ja lohkoille muodostuvaa poistokerrointa, joka voi muuttua vuosittain ja perustuu metsästäjien itsensä ilmoittamien jäävän kannan sekä siitä määräytyvän kannan tuoton perusteella. Poistokertoimeen
vaikuttaa myös lohkolla sattuneet hirvien aiheuttamat tilastoidut metsävahingot ja liikenteessä sattuneet hirvikolarit. Kokonaispuoltomäärä on 100 pyyntilupaa (+/- 5 pyyntilupaa);
1. -valtion pyyntialueille Naarma, Raajärvi ja Saarivara hakeneille puolletaan ampujien määrän perusteella
2. – yksityismaille puolto tapahtuu lohkon poistokertoimen mukaan vuokratun pinta-alan suhteessa
3. –pyyntilupien painopiste on liikenne- ja metsävahinkoaltteilla alueilla (2 ja 3-lohkot) Pyyntiluvista otetaan päältä
25%, jotka jaetaan metsästäjien ilmoittaman jäävän kannan ja pinta-alan suhteessa 2 ja 3-lohkoille em. seikkojen perusteella. Loput 75% jaetaan metsästäjien ilmoittaman jäävän kannan suhteessa kaikille neljälle lohkolle
· ”metsästykseen ampujina osallistuvat” –lomakkeella annettu väärä tieto on peruste hakemuksen hylkäämiselle
· valtion pyyntialueilla otetaan huomioon turvallisuus ja metsästykselliset näkökohdat. (KHO 968/1/07 aluerajaus)
G. SUUNNITELMAN LAADINTAVAIHEESSA ON KUULTU SEURAAVIA SIDOSRYHMIÄ:
· yhdistyksen kokous/metsästäjien päätös lentolaskennan toteuttamisesta (ei lasketa)
· metsästysseurojen ja –seurueiden arviot jäävän kannan määrästä vastuualueillaan pyynnin päätyttyä v 2013 (495
hirveä);
· RKTL:n Joensuun tutkimusasemaa, havaintokortteihin perustuva kannanmäärittely, 720 hirveä;
· sidosryhmätilaisuus 22.3.2014 Rovaniemellä: Suomen Metsäkeskus, Metsähallitus, Ely-keskus (liikenne), PohjoisSuomen Metsänomistajien liitto -MTK ry, Suomen Metsästäjäliitto ry (Lapin piiri), Riistakeskus Lappi ja Riista-ja
kalatalouden tutkimuslaitos

H. HIRVIEN AIHEUTTAMIA VAHINKOJA ON TODETTU SEURAAVASTI v. 2013
a) metsätalous 25698 € (178ha), vahingot on arvioitu vuonna 2013 ja ne ovat tapahtuneet 2- ja 3-lohkojen alueella
b) yhdistyksen tilastoimat liikennevahingot; 7 kpl hirvikolareita vuonna 2013, joista 6 kpl 5-tiellä ja kaikki 2- ja 3lohkojen alueilla
I. HALLINNOLLINEN KÄSITTELY:
1. Suunnitelman on laatinut
· Kemijärven riistanhoitoyhdistyksen hallitus

2. Suunnitelma on
a) käsitelty ja hyväksytty toteutettavaksi riistanhoitoyhdistyksen hallituksen kokouksessa 11.4.2014
b) esitellään riistanhoitoyhdistyksen alueelle hirvilupaa hakeville metsästysseurojen ja – seurueiden edustajille
14.4.2014 pidettävässä tilaisuudessa
c) toimitetaan hyväksynnän jälkeen Suomen riistakeskus Lappi- aluetoimistoon

Hirvenhoito- ja verotussuunnitelma puoltoperusteineen tulee lähettää toiminnanohjaajan toimesta vuosittain hyväksyttynä välittömästi riistakeskukselle.

