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LAUSUNTO LUONNOKSESTA SUOMEN AHMAKANNAN HOITOSUUNNITELMAKSI
Pohjois‐Suomen
neuvottelukunta
perusti
18.3.2013
poronhoitoalueen
suurpeto‐
neuvottelukunnan. Lapin, Pohjois‐Pohjanmaan ja Kainuun liittojen lisäksi mukana on laaja
osanottajakunta eri intressitahojen edustajia. Poronhoitoalueen suurpetoneuvottelukunta lausuu
seuraavaa:
Ahmakannan hoitosuunnitelma on tarpeellinen ja se tulisi saattaa nopeasti voimaan.
Neuvottelukunta toteaa, että tulevaisuudessa Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton
(IUCN) uhanalaisuusluokituksen tulisi ottaa huomioon koko ahmapopulaation tila ja
kehitystrendi, sillä ahmojen elinpiiri ylittää valtioiden rajat.
Jotta ahmakannan hoitosuunnitelma olisi mahdollisimman vaikuttava, tulisi sitä
muuttaa seuraavasti:
1. Ahmavahinkojen korvausjärjestelmää ei tule muuttaa reviiripohjaiseksi
korvausjärjestelmäksi.
Ahman aiheuttamat omaisuusvahingot (poro) ovat kasvaneet historiallisen
korkeiksi. Ahmakannan hoitosuunnitelmassa tulisi olla määriteltynä
toimenpiteitä, joilla vahingot saadaan nopeasti hallintaan. Epätasa‐arvoinen ja
toimimaton korvausjärjestelmä ei katkaise vahinkokehitystä.
2. Ahmakantaa ei tule kasvattaa poronhoitoalueella.
Poronhoitoalueen jakoa kahteen eri kannanhoitoalueeseen ei nähdä
tarpeellisena, sillä se asettaa paliskunnat eri asemaan ja voi aiheuttaa
tarpeettomia konflikteja.
3. Siirtoistutuksia tulee kiirehtiä niin, että siirtoistutuksia tehtäisiin jo keväällä
2014. Vastaanottaja‐alueita tulee alkaa selvittämään välittömästi.
Siirtoistutukset tulee aloittaa mahdollisimman pian jo aikaisemmin siirtoistutetun
Metsä‐Suomen ahmakannan geneettisen monimuotoisuuden vahvistamiseksi, eri
populaatioiden välisten yhteyksien parantamiseksi ja Metsä‐Suomen
ahmakannan suotuisan suojelutason vahvistamiseksi. Siirtoistutuksia ei tule
tehdä parhaille metsäpeura‐alueille.

4. Suomen tulee olla aktiivinen kansainvälisen ahmakannan hoitosuunnitelman
laatimiseksi.
Ahmakantaa tulisi hoitaa rajat ylittävällä populaatiotasolla.
5. Vahinkoja aiheuttavien ahmojen poikkeuslupien myöntämistä tulee kiirehtiä.
Poikkeuslupia tulee myöntää koko poronhoitoalueelle.
Aluejako ei voi olla perusteena vahinkoperusteisten poikkeuslupien myöntämättä
jättämiselle.
6. Ahmaan liittyvää kuvaus‐ ja luontomatkailutoimintaa tulee edistää
poronhoitoalueen ulkopuolella. Toiminta tulee muuttaa luvanvaraiseksi.
7. Ahmakannan tutkimukselle tulee osoittaa riittävät resurssit.
Toimenpiteistä saatujen kokemusten perusteella ahmakannan hoitosuunnitelma
tulee päivittää nopeasti.
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Seuraavat Poronhoitoalueen suurpetoneuvottelukunnan jäsentahot ovat mukana
lausunnossa:
Lapin liitto
Kainuun liitto
Pohjois‐Pohjanmaan liitto
Kainuun ELY‐keskus
Lapin ELY‐keskus
Maa‐ ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK Lappi
Paliskuntain yhdistys
Paliskuntain yhdistys, Näkkälän paliskunta
Paliskuntain yhdistys, Taivalkosken paliskunta
Paliskuntain yhdistys, Sattasniemen paliskunta
Suomen riistakeskus, Lapin alueellinen riistaneuvosto
Suomen riistakeskus, Oulun alueellinen riistaneuvosto
Suomen riistakeskus, Kainuun alueellisen riistaneuvosto
Suomen Metsästäjäliitto

