SATAKUNTALIITTO
Postiosoite: PL 260, 28101 PORI
Käyntiosoite: Pohjoisranta 11 D, 28100 PORI

21.8.2019

SL/139/03.05.02/2019

Maa- ja metsätalousministeriö
kirjaamo@mmm.fi

Lausunto maa- ja metsätalousministeriön luonnoksesta susikannan hoitosuunnitelmaksi

Suunnitelma
Luonnos päivitetyksi susikannan hoitosuunnitelmaksi on tarkoitus olla Suomen susikannan ja suteen
liittyvien konfliktien hallinnan työkalu ja keskeinen väline susipolitiikan toteuttamisessa. Suunnitelmalla vastataan myös kansainvälisisiin velvoitteisiin lajin suojelusta. Hoitosuunnitelman päivitystyön
pohjana on vuonna 2015 vahvistettu susikannan hoitosuunnitelma.

Satakuntaliitto toteaa kannanottonaan seuraavaa:
Susikannan kannanhoidon kannalta on tärkeää, että hallinnon, tutkimuksen ja sidosryhmien välisen
vuoropuhelun toteuttamista ja kehittämistä jatketaan. Satakuntaliitto toteaa, että reviiriyhteistyöryhmien ohella vapaaehtoiset maakunnalliset suurpetoneuvottelukunnat (suurpetoyhteistyöryhmät)
ovat tärkeä osa vuoropuhelun edistämistä hallinnon, tutkimuksen ja sidosryhmien välillä. Suurpetoneuvottelukuntien rooli on todettu myös lausunnolla olevassa hoitosuunnitelmaluonnoksessa ja Satakuntaliitto pitää tätä hyvänä. Esimerkiksi Satakunnan suurpetoyhteistyöryhmä (Satapeto) käsittelee
suurpetoihin ja niiden hallintaan liittyviä kysymyksiä sekä pyrkii lieventämään suurpetoihin sekä muihin eläimiin liittyviä ristiriitoja maakunnassa. Ryhmän toiminnasta on saatu osallistujilta myönteistä
palautetta. Suurpetoneuvottelukuntien keskinäistä vuorovaikutusta olisi myös hyvä kehittää esimerkiksi niin, että MMM kutsuisi vähintään neuvottelukuntien vetäjät joskus yhteisiin kehittämistapaamisiin.
Satakuntaliitto toivoo, että susia koskeviin ongelmatilanteisiin pyrittäisiin puuttumaan mahdollisimman nopeasti susikannan suojelun tarpeet huomioiden ja tähän tulisi hallinnolla olla käytettävissä riittävät resurssit. Myös kannanhoidollisen metsästyksen mahdollisuuksia tulee hyödyntää ongelmatilanteiden ehkäisyssä ja ratkaisuissa, mikäli luontodirektiivin tulkinta antaa siihen mahdollisuuden. Susien
laitonta tappamista tulee pyrkiä vähentämään tehokkaasti riistahallinnon, poliisin ja keskeisten sidosryhmien toimesta.
Satakuntaliitto kiinnittää erityistä huomiota Metsäpeura LIFE-hankkeen puitteissa meneillään oleviin
palautusistutuksiin ja siihen, että palautusistutuksen kohdealueiksi suunnitelluilla alueilla on tuoreimman susikanta-arvion mukaan useita susilauman reviirejä. Lausunnolla olevassa hoitosuunnitelmaluonnoksessa ei ole otettu riittävästi kantaa siihen, miten palautusistutukset pystytään alueella toteuttamaan onnistuneesti. Tältä osin suunnitelmaa tulee täydentää ja yhtenä keinona tulee pohtia myös
susikannan tiukempaa säätelyä alueilla, jonne metsäpeuria vapautetaan tai on suunniteltu vapautettavaksi.
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Suunnitelmaluonnoksessa on esitetty, että maa- ja metsätalousministeriö selvittää mahdollisuudet keventää pannoituksen toteuttamiseen liittyvää säätelyä. Satakuntaliitto pitää edellä mainittua selvitystyötä ja pannoituksen edistämismahdollisuuksia tärkeinä, koska GPS-pannoitettujen susien liikkeistä
saadaan ajantasaista tietoa susien liikkeistä. DNA-seurannan jatkaminen ja laajentaminen on myös
kannatettavaa.
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