HIRVEN HOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA SEKÄ KAATOLUPAHAKEMUSTEN
PUOLTOPERUSTEET

KEMIJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS 2016

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

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 ja tievarsien näkyvyyttä parantavin vesonnoin, sekä puoltamalla kaatolupia hirvikolarialttiiden tieosuuksien seuroille

C. VALIKOIVA VEROTUS
1. Tuottavien emien säästämistä toteutetaan seuraavasti:
 vasallisista naaraista osa säästetään
 suuret(4+4 - 6+6) urokset jätetään ampumatta ensimmäisten (2) pyyntiviikkojen aikana
 korkealla vasaverotuksella pyritään ennaltaehkäisemään taimikkovahinkoja
2. Tavoitteellisena uros/naaras-suhteena saaliissa pidetään 60/40
3. Muut kannanhoidossa huomioitavat seikat:
 tavoitteena on saada lähivuosien aikana hirvikanta mahdollisimman tasavahvaksi koko yhdistyksen alueella, sekä
saada hirvien aiheuttamat metsä- ja liikennevahingot putoamaan 2- ja 3-lohkoilla siedettävälle tasolle
D. METSÄSTÄJIEN KOULUTUS





ennen pyynnin alkua pidetään johtajille ja varajohtajille koulutustilaisuus
pyyntikauden puolivälissä pidetään mahdollinen välipalaveri
pyynnin jälkeen pidetään tarvittaessa kritiikkipalaveri
kiinnitetään erityistä huomiota liikenteen varoittamiseen pyyntitilanteissa valta- ja maanteiden läheisyydessä

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 arvionsa jäävästä kannasta vastuualueellaan riistanhoitoyhdistykselle kaatoilmoituksen yhteydessä,sähköiset havaintokortit suoraan Luke:lle
F. PYYNTILUPIEN PUOLTOPERUSTEET
 puoltoperusteissa noudatetaan Riistakeskuksen antamia ohjeita ja riistanhoitoyhdistyksen hallituksen 22.1.2014
tarkentamaa lohkojakoa ja lohkoille muodostuvaa poistokerrointa; poistokerroin perustuu metsästäjien itsensä ilmoittamien jäävän kannan määriin lohkoittain (%-osuus jäävästä kannasta). Poistokertoimeen vaikuttaa myös lohkolla sattuneet hirvien aiheuttamat tilastoidut metsävahingot ja liikenteessä sattuneet hirvikolarit. Kokonaispuoltomäärä on 350 pyyntilupaa (+/- 10 pyyntilupaa);
1. -valtion pyyntialueille Naarma, Raajärvi ja Saarivara( uudet lohkot: Naarma-Raajärvi, Javarus, SaarivaaraLiekko ja Kemijärvi Itänen) 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
20%, jotka jaetaan puollettavaksi pinta-alan suhteessa 2 ja 3-lohkoille metsävahinkojen perusteella. Liikennevahinkoperusteisesti puolletaan 20 pyyntilupaa 5-tien hirvikolarialtteille osuuksille(seuroille). Liikenneperusteiset luvat
puolletaan seuraavasti: Ylikylän Metsästys-ja kalastusseura 7 pl, Outisen Erä 3 pl, Isokylän Metsästysseura 3 pl ja
Joutsijärven Metsästäjät 7 pl. Loput pyyntiluvat(260) puolletaan metsästäjien ilmoittaman jäävän kannan suhteessa
kaikille neljälle lohkolle.
4. -poistokertoimet lohkoittain ovat noin: 1-lohko 0,36, 2-lohko 1,56, 3-lohko 1,45 ja 4-lohko 0,9. Tarkka poistokerroin määrittyy vasta hakemusten jätön jälkeen, kun kaikki pyynnin piiriin tulevat hehtaarit ovat selvillä.
Poistokerroin on edellä mainittua suurempi niiden seurojen osalta, joille kohdennetaan liikennevahinkoperusteisesti puollettavat luvat.
5. -pyyntilupina puollot ovat alustavasti lohkoille seuraavat; 1-lohko 36 pl, 2-lohko 107 pl, 3-lohko 141 pl ja 4lohko 67pl.
6. - lopullinen tarkka puollettava määrä selviää hakemusten jätön ja taulukkolaskennan pyöristysten jälkeen

 ”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:






metsästysseurojen ja -seurueiden arviot jäävän kannan määrästä vastuualueillaan pyynnin päätyttyä v 2015 (727
hirveä);
Luke:n Joensuun tutkimusasemaa; havaintokortteihin ja lentolaskentaan perustuva kannanmäärittely, 1095 hirveä;
sidosryhmätilaisuus 18.3.2016 Rovaniemellä: Suomen Metsäkeskus, Metsähallitus, Ely-keskus (liikenne), PohjoisSuomen Metsänomistajien liitto -MTK ry, Suomen Metsästäjäliitto ry (Lapin piiri), Riistakeskus Lappi ja Luonnonvarakeskus
Alueneuvoston (14.3.2015) määrittämä tavoitetiheys hirvitalousalueelle Lappi 6; 1,6-2.4 hirveä/1000ha
Yhteispalaveri hirvitalousalue 6:n yhdistysten kanssa 31.3 ( Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla ja Savukoski), jossa
päätettiin koko talousalueen hirviverotus sekä sen jakautuminen yhdistyksittäin

H. HIRVIEN AIHEUTTAMIA VAHINKOJA ON TODETTU SEURAAVASTI v. 2015
a) metsätalous 48930 € (201ha), vahingot on arvioitu vuonna 2015 ja ne ovat tapahtuneet pääosin 2- ja 3-lohkojen alueilla
b) yhdistyksen tilastoimat liikennevahingot; 16 kpl hirvikolareita maanteillä vuonna 2015, joista 15 kpl 2- ja 3-lohkojen
alueilla
I. HALLINNOLLINEN KÄSITTELY:
1. Suunnitelman on laatinut
 Kemijärven riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja/hallitus

2. Suunnitelma on
a) käsitelty ja hyväksytty toteutettavaksi riistanhoitoyhdistyksen hallituksen kokouksessa 12.4.2016
b) esitellään riistanhoitoyhdistyksen alueelle hirvilupaa hakeville metsästysseurojen ja – seurueiden edustajille
14.4.2016 pidettävässä tilaisuudessa
c) toimitetaan hyväksynnän jälkeen Suomen riistakeskus Lappi- aluetoimistoon

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

