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Lausuntopyyntö 23.6.2022 (Dnro VN/18545/2022) 
 
 
LAUSUNTO MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSESTA PYYNTILUVALLA 
SALLITTAVASTA EUROOPANMAJAVAN METSÄSTYKSESTÄ METSÄSTYSVUONNA 
2022-2024 
 
Suomen Metsästäjäliitto lausuu esityksen kohteena olevasta asetusluonnoksesta seuraavaa: 
 
 
Pyyntilupamäärät 
 

Metsästäjäliitto pitää euroopanmajavalle esitettyä 495 luvan kiintiötä 
metsästyskausille 2022–2024 riittävänä. Esitetty kiintiö on yhtä suuri kuin 
metsästysvuonna 2021–2022. Metsästyslain 10 § pyyntiluvilla metsästysvuoden 
2021–2022 saalis oli 370, joten kiintiön taso ei käytännössä rajoita tarpeettomasti 
pyyntiä.  Kaksivuotinen asetus on nyt perusteltu, sillä seuraavan kerran 
valtakunnallinen majavalaskenta tehdään syksyllä 2023. Pyyntilupien lisäksi 
Suomen riistakeskuksen mahdollista myöntää myös metsästyslain 41§:n 
mukaisia poikkeuslupia. Asetuksella ei rajoiteta tätä riistakeskuksen toimivaltaa, 
mikä on liiton mielestä tärkeää. 
 
Metsästäjäliitto pitää tärkeänä, että levittäytymisalueen niihin osiin, joilla esiintyy 
sekä euroopan- että kanadanmajavaa, tulee lupia myöntää riittävästi. Tämä 
rohkaisee alueen metsästäjiä pyytämään tehostetusti kanadanmajavaa, 
pelkäämättä satunnaisen euroopanmajavan saaliiksi päätymisen seurauksia. 
 
Koska euroopanmajavat ovat levittäytyneet ja kanta kasvanut etenkin Etelä-
Suomessa, liitto toteaa ennakoiden edelleen tarpeelliseksi varautua sekä 
lupamäärän kasvattamiseen, että aluerajauksen laajentamiseen jatkossa. 

 
Taustaa 
   

Euroopanmajava on määritelty kuuluvan luontodirektiivin liitteeseen V. Sen 
tilanne on viime vuosina kuitenkin kohentunut niin, että vuoden 2019 
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luontodirektiiviraportoinnissa euroopanmajavan suojelutaso on kohonnut 
riittämättömästä suotuisaksi.  
 
Euroopanmajavakanta kestää meillä paikoin edellisen kauden toteutunutta 
saalismäärää voimakkaampaakin metsästystä, joka on toistaiseksi alueellisesti 
toteutettavissa kiintiön puitteissa. 
 
 

Huomioitavaa 
 

Metsästäjäliitto muistuttaa, että euroopanmajavakanta kasvaa ja levittäytyy, joten 
kiintiön ja aluerajauksen tulee seurata perässä huomioiden mahdollisuudet 
vahinkojen vähentämiselle. Vahinkoperusteisten lupien käytön ei tule 
jatkossakaan vaikuttaa kiintiölupamäärään, sillä lupamäärä on kannan kokoon 
nähden joka tapauksessa kestävä, eikä estä kannan kasvua ja levittäytymistä. 
 
Euroopanmajavakannan kohdatessa kanadanmajavakannan, voi sen 
levittäytyminen estyä. Tämän vuoksi tehostettu kanadanmajavan pyynti näillä 
alueilla olisi erityisen tarpeellista. Siksi näille esiintymisalueen reunamillekin on 
hyvä myöntää joitakin lupia, jotta kanadanmajavan tehostettu pyynti onnistuu 
ilman pelkoa satunnaisen euroopanmajavan saaliiksi päätymisen seurauksista.  
 
Liitto näkee tärkeäksi kartoittaa majavatilannetta aiempaa tarkemmin myös 
Kaakkois-Suomessa, sillä Simpeleeltä saadun lastunäytteen DNA on osoittanut 
euroopanmajavaa esiintyvän myös idässä. 

 
 
  

Riihimäellä 25.7.2022 
 
SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO – FINLANDS JÄGARFÖRBUND R.Y.  
 
 
Toimeksi saaneena:  
          

   
 
Ere Grenfors 
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