
 Laitilan seudun riistanhoitoyhdistys 

 

Hirvieläinten kannanhoito metsästämällä metsästyskausille 2014-2016 
 

Riistanhoitoyhdistys on laatinut oheiset säännöt hirven- ja peuran metsästykseen, jotta rakenteeltaan huono kanta saataisiin 

parempituottoiseksi. Suunnitelma on laadittu vuosille 2014-2016. Suunnitelmaa tullaan tarkentamaan vuosittain, kun nähdään mihin 

suuntaan hirvi- ja peurakanta kehittyy. Havaintojen perusteella tarvittaessa laaditaan uusi verotussuunnitelma. Lähtökohtana 

suunnitelmalle on ollut hirvieläinkantojen ”epäterve” ikärakenne, jonka johdosta kanta ei voi hyvin. Suunnitelman toteutumisen 

lähtökohtana on metsästäjien vankka sitoutuminen kannanhoitoon ja kehittävään metsästykseen.  

Ylisesti ottaen epäsymmetriset ja huonosarviset urokset tulee poistaa ja tuottavat naarat säästää. 

Nämä säännöt tullaan jakamaan tiedoksi myös naapuriyhdistyksille. Hirvieläinten verotuksessa noudatetaan seuraavaa suunnitelmaa 

jahtikautena 2014. 

 

HIRVI 
 

Metsästysseuroille 2014 myönnetyistä kaatoluvista jätetään 10%, niin vasa, kuin aikuistenkin luvista seuralle ”pankkiin” eli näitä 

lupia ei saa vielä metsästää. Loput luvat jää seuralle / jaetaan seurueille metsästettäväksi. 

 

Kun jaetut luvat on käytetty, kukin metsästysseura arvioi keskenään (jahtipäälliköt ja rivimiehet) mikä on sen hetkinen hirvikannan 

suuruus ja onko aihetta antaa ”pankissa” olevia kaatolupia käyttöön vai jätetäänkö kaatamatta. 

 

Lapasarviset alle 10 piikkiset tulee säästää. Hirvikannan verotuksessa noudatetaan seuraavaa alla olevaa suunnitelmaa siten, että 

isojen osalta toteutuu 50/50 uros/naaras verotus: 

 

JAHDIN ALOITTAMISESTA ENSIMMÄISET KOLME VIIKKOA KUKIN SEURUE METSÄSTETÄÄN: 

- Tappisarvisia ja 4-piikkisiä (hyvät 4-piikkiset tulisi säästää) sekä 10-piikkisiä tai suurempisarvisia uroksia. 

- Erittäin huonosarvine uros, tälle tulee olla selvä peruste. 

- Naaraita, joilla ei ole vasaa. Metsästys tulisi tässä vaiheessa keskittymään yksinäisiin naaraisiin jolloin jahdin 

loppupuolella ei ammuttaisi naaraita. 

- Kaksoisvasallisista vain toinen vasa. Toinen vasa jätetään naaraan turvaksi! 

- Ykkösvasikkaa ei saa ampua. 

 

JAHDIN ALOITTAMISESTA, KOLMEN VIIKON JÄLKEEN: 

- Tappisarvisia ja 4-piikkisiä (hyvät 4-piikkiset tulisi säästää) sekä 10-piikkisiä tai suurempisarvisia uroksia. 

- Erittäin huonosarvine uros, tälle tulee olla selvä peruste. 

- Naaraita, joilla ei ole vasaa. Tiedossa olevat tuottavat naaraat tulee säästää. 

- Vasoja saa ampua, mutta yksin jäänyttä emää ei saa kaataa vaan säästetään tuottavia naaraita. 

 

PEURA 
 

Peuran osalta metsästyksessä seurojen tulee kiinnittää huomiota uros ja naaras verotukseen oikeaan suhteeseen (50/50%).  

Urospeurojen suhteen tulee noudattaa LIITE1 mukaista sarvisääntöä. 

Seurat voivat rajoittaa että isosarvisia uroksia ei saa ampua ennen itsenäisyyspäivää. 

 

SANKTIO VÄÄRÄNLAISEN ELÄIMEN KAATAMISESTA 
 

- Metsästäjän tulee itse sitoutua riistakannan kestävään metsästyskulttuuriin. Toivottavaa on, että jokainen metsästäjä ja 

sitä kautta myös seurueet paneutuvat kannanhoitoon. 

- Seurueet laativat sanktiot seurueittaan. 

- Tarvittaessa sanktiosääntöä tarkennetaan ja kiristetään tulevina vuosina. Toivottavasti emme tule tarvitsemaan 

yhteisluvan kautta sanktioita.  

 

ILMOITUSVELVOLLISUUS 
 

Seurueiden tulee jahtikautena ilmoittaa joka sunnuntai kaadettu saalismäärä eriteltynä (U+N+u+n). Samassa yhteydessä tulee 

ilmoitetaan sarvien piikkiluku (n/n) ja toivottavaa on toimittaa myös kuva sarvista. Vastapalveluksena seurueille toimitetaan 

yhteenveto koko yhteisluvan metsästystilanteesta viikoittain. Tällä pystymme kaikki seuraamaan metsästetyn kannan kehitystä.  

 

 

 

 

Laitilassa 11. heinäkuuta 2014. 

Hallitus 

 

 

 

 

 

 

 

Kopiointia tukenut: KaruHunter 0400-823593  


