SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON KANTA EU:N HYLJESÄÄDÖSEHDOTUKSESTA
Suomen Metsästäjäliitto – Finlands Jägarförbund ry on 150 000 suomalaisen metsästäjän
vapaaehtoiseen jäsenyyteen perustuva etujärjestö. Liitto on huolestunut EU:ssa
käsiteltävänä olevista hylkeitä ja hyljetuotteita koskevista säädösehdotuksista.
Tarkoituksena on mm. kieltää hyljetuotteiden kauppa. Säädösesityksissä on runsaasti
myös metsästystä koskevia määräyksiä, jotka vaikeuttaisivat olennaisesti
hylkeenmetsästystä Suomessa.
Hylkeenmetsästyksellä on Suomessa pitkät perinteet. Ne ovat kehittyneet n. 10 000
vuoden aikana harppuunoin tapahtuneesta pyynnistä nykyisenlaiseksi, tehokkain asein
suoritetuksi metsästykseksi, jossa eläin saa välittömästi surmansa.
Hylkeenmetsästys on Suomessa pääosin vähäisessä määrin pyyntiluvin tapahtuvaa
kotitarvepyyntiä ja tapahtuu kalataloudelle aiheutuvien merkittävien haittojen
vähentämiseksi.
Suomen osalta ei ole minkäänlaista perusteltua tarvetta muuttaa nykyisenlaista kansallisin
säädöksin säädeltyä hylkeenmetsästystä. Hylkeenpyynti on Suomessa harvojen
ammattitaitoisten henkilöiden harjoittamaa toimintaa, johon ei liity nyt käsiteltävänä olevien
EU-säännösluonnosten perusteluissa mainittuja epäkohtia. Säädösesitysten pohjana on
ollut laajamittainen, teollisuusmaissa harjoitettu hylkeenpyynti, joka on joutunut
kansainvälisen mediahuomion kohteeksi.
Suomessa valmistui elokuussa 2007 hyljekantojen hoitosuunnitelma. Sen lähtökohtana on
taata hyljekannoille suotuisan suojelun taso ja pyynnin perustuminen edelleenkin kestävän
käytön periaatteelle. Hoitosuunnitelmassakin todetaan hyljekantojen säätely
välttämättömäksi kalataloudelle aiheutuvien vahinkojen vähentämiseksi. Metsästäjäliitto
toteaa myös, että hylkeidenmetsästyksenkin osalta Suomessa noudatetaan kansainvälisiä
suojelusopimuksia. Meillä on myös Euroopan suurimmat suojelualueet, joissa hylkeet ovat
kautta vuoden täysin rauhoitettuja. Merialueiden lisäksi näihin suojelualueisiin kuuluu lähes
3 000 saarta ja luotoa.
Suomen merialueilla elää suoritettujen laskentojen perusteella vähintään 23 000
harmaahyljeyksilöä. Ne aiheuttavat vuosittain kalastukselle vähintään 5 miljoonan euron
vahingot. Vahinkojen määrä on hyljekantojen hallitsemattoman kasvun myötä jatkuvasti
kasvamassa. Osa lohia ammatikseen kalastavista on jo vakavasti harkitsemassa suurten
hyljevahinkojen vuoksi ammatistaan luopumista.
Pohjoismaisessa metsästyksessä yhtenä periaatteena on saaliiksi saadun riistan
mahdollisimman tarkka hyödyntäminen. Näin on tehty perinteisesti hyljesaaliillekin jo
silloin, kun hylkeitä metsästettiin nykyistä paljon laajemmin.
Vanhojen perinteiden elvyttämiseksi ja uusien käyttötapojen kehittämiseksi Merenkurkun
neuvosto perusti Seals -projektin. Se on jakanut tehokkaasti valistusta hyljesaaliin
käyttömahdollisuuksista. Hyljetuotteiden kauppa on kuitenkin vähäistä kotitarvekauppaa,
kansainvälistä merkitystä sillä ei ole.

Suomen Metsästäjäliitto vastustaa hyljetuotteiden kaupan käytännössä kieltävää esitystä,
joka lisäksi vaikeuttaisi olennaisesti Suomessa tapahtuvaa hylkeidenmetsästystä. Esitys
on pohjoismaiselle pyyntikulttuurille vieras ja aiheuttaisi toteutuessaan vain lisää suuria ja
täysin tarpeettomia ongelmia.
Metsästäjäliitto toivookin, että Suomen hallitus ja Suomen EU-edustajat ottaisivat nyt esillä
oleviin hylkeitä koskeviin säädösehdotuksiin vastustavan kannan tai ainakin pyrkisivät
vaikuttamaan siihen, että Suomi saisi poikkeusluvan noudattaa edelleenkin omaa
kansallista säädöstöään.

Riihimäellä 11. päivänä helmikuuta 2009
SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO – FINLANDS JÄGARFÖRBUND RY

Lauri Kontro
puheenjohtaja

Juha K. Kairikko
toiminnanjohtaja

