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Hallituksen esitysluonnos rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen
ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta
Lausunnonantajan lausunto
1 Luku Yleiset säännökset
Yhden lain periaate entisen kahden asetustasoisen säädöksen sijaan selkeyttää oikeustilaa.
Lainsäädännön tulee olla yhdenmukaista ja ymmärrettävää. Poroelinkeinon harjoittamisen ja
luonnonsuojelun yhteensovittamisen kan-nalta on tärkeää, että valtio tukee vahingoista aiheutuvia
taloudellisia menetyksiä täysimääräisenä ja avustaa nii-den ennaltaehkäisemistä. Merikotkat tulee
lisätä reviirikorvausjärjestelmään.

2 luku Viranomaiset ja niiden tehtävät
Metsähallituksen tehtävänä tulee olla merikotkien pesintätilanteen ja poikastuoton selvittäminen
sekä Suomessa että Suomen rajan läheisyydessä Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä yhteistyössä kunkin
valtion vastaavien viran-omaisten kanssa. Metsähallitus laskee jo nykyisellään maakotkien reviirit,
merikotkien ottaminen mukaan reviiri-laskentaan toisi vain vähäisen lisätyön. Lisäksi merikotkien
pesintätiedot ovat jo nykyisellään olemassa virallisissa rekistereissä ja tilastoissa varsin kattavasti.
Tutkimus tulee aloittaa pikaisesti merikotkan ravinnonkäytössä poro-jen osalta ja samalla tulee
selvittää nuorten pesimättömien merikotkien aiheuttamien porovahinkojen oikeuden-mukaiset
korvausperusteet. Nuoria pesimättömiä merikotkia liikkuu suurin joukoin erityisesti pohjoisimmissa
palis-kunnissa. Mikäli korvausjärjestelmä merikotkien osalta ei ole mahdollista tässä lain
uudistuksessa, tulee se ottaa valmisteluun viipymättä. Lakia tulee olla valmius korjata tai täydentää
merikotkien osalta.

3 luku Avustus vahinkojen ennaltaehkäisemiseen
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4 luku Korvaukset aiheutuneista vahingoista
Kotkien aiheuttamat vahingot tulee korvata täysimääräisesti, mukaan lukien porojen hoidosta
aiheutuvat eläinlää-kärikulut sekä omistajalle erikseen löytyneet kotkantappamat porot.
Kotkakorvausjärjestelmiä tuleekin tarkastella suhteessa maasuurpetojen korvausjärjestelmään.
Jälkimmäisessä korvataan löytyneet petojen tappamat porot omistajalleen. Lisäksi korvataan
vasahävikkiä paliskunnalle lasken-nallisin perustein. Vasahävikkikorvaus lasketaan paliskunnan
alueelle arvioidun petokannan mukaan ja painotetaan petolajeittain.
Maasuurpetojen aiheuttamasta hävikistä eli löytymättömistä vasoista maksettava
vasahävikkikorvaus vastaa kot-kien reviirikorvausta. Jotta kaikkien rauhoitettujen eläinlajien osalta
päästäisiin hyväksyttävään korvausjärjestel-mään, tulee kotkakorvausten noudatella samaa mallia:
reviirikorvaukset korvaavat löytymättömän hävikin yhtei-sesti paliskunnalle ja todennetut löytyneet
vahingot korvataan erikseen omistajalleen. Päällekkäisten korvausten estämiseksi löytyneistä
kesävasoista ei makseta korvausta erikseen määriteltynä ajanjaksona. Tuolloinkin löyty-neet aikuiset
porot korvataan erikseen omistajalleen, sillä arvioitu hävikki kohdistuu nimenomaisesti kesävasoihin.

5 luku Maakotkan ja kalasääsken pesintään perustuvat tuet
Maakotkien osalta reviirikorvausjärjestelmä koetaan paliskunnissa suhteellisen oikeudenmukaiseksi.
Keskeisin korjaustarve on merikotkien lisääminen reviirikorvausjärjestelmään, kotkien aiheuttamien
löydettyjen vahinkojen erillinen korvaaminen omistajalleen sekä eläinlääkärikulujen korvaaminen
kotkan vahingoittamien porojen hoitoon. Talousarvioon varatut määrärahat tulee olla riittävät
korvausten maksuun täysimääräisinä

6 luku Hakemisen ja myöntämiseen liittyvät menettelyt
Korvausten maksut kerran vuodessa.
7 luku Erinäiset säännökset
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