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Metsästyksenjohtajan toimintakertomus vuodelta 2009
1.Yleistä Rovaniemen alueelta vuodesta 2009
Vuodelle 2009 Rovaniemen seudun riistanhoitoyhdistyksen hirvilupamäärä pysyi suunnilleen edellisen vuoden suuruisena, eli lupia 1440. Hirvikanta tuntuu kuitenkin olevan edelleen voimakas ja
varmoja tuloksia hirvikannasta ei ole käytettävissä. Esimerkiksi Kuluskairassa oli hirviä runsaasti
edelliseen vuoteen verrattuna. Alakemijoella Pisan kansallispuisto edelleen hankaloittaa tehokasta
pyyntiä. Ranuantien suunnalla oli voimakas hirvikanta ja etenkin vasoja oli runsaasti. Koko yhdistyksen katoprosentti oli 95/88, joka myöskin kertoo voimakkaasta kannasta. Paineet metsänomistajien taholta kasvavat taimikkovahinkojen kasvun myötä. Ensi syksyksi on odotettavissa lupamääriin
korotuksia, minkä verran, sen aika näyttää.

2. Hakuprosessi, saatu lupamäärä ja pyynnin järjestely
Vuoden 2009 ampujalistat toimitettiin Metsähallitukseen tammikuun aikana. Hirvikokous pidettiin
23.4.2009 Narkauksen kylätalolla. Käytiin läpi ryhmittäin mukaan ilmoittautuneet ampujat ja suoritetut ampumakoepäivät. Haettavaksi hirvilupamääräksi päätettiin 55 hirveä, joka jakautuu 40 aikuiseen ja 30 vasaan.
Hirvenpyynnin aloituspalaveri pidettiin ampumaradalla 7.9.2009, jossa jaettiin luvat ryhmille.
Lapin Riistanhoitopiiri myönsi 33 aikuisen ja 21 vasan luvat. Viisi aikuista hirveä päätettiin pyytää
seuralle.Luvat jakautuivat ryhmille seuraavasti: Veli 6 +5, Hannu 4 +2, Heino 5 +4, Ilmo 6 +4 ja
Sulevi 7 +4. Jokainen ryhmä pyytää seuralle yhden aikuisen hirven, paino n. 200 kg. Metsä-Botnian
vuokramaista annettin yksi vasan lupa ”maksuna” Hiilimön erälle. Käytiin läpi hirvenpyynnin ohjesääntö ja pyyntiin liittyvät turvallisuusohjeet.

3. Hirvenpyynnin eteneminen
Hirvenpyynti käynnistyi mallikkaasti ja ensimmäisenä viikonloppuna kaadettiin 11 hirveä. Tämän
jälkeen kaatoja tuli tasaiseen tahtiin ja merkillepantavaa oli vasaporukoiden runsaus. Lokakuun loppuun mennessä hirviä oli kaadettu 42 kappaletta ja Ilmon ryhmä oli saanut kaikki hirvensä. Marraskuussa kaadettiin kahdeksan ja joulukuussa vielä neljä hirveä. Kaikki luvat tuli käytettyä. Yksityismaita oli pyynnissä 15500 ha ja valtion maita hieman enemmän. Hirvet kaadettiin pääsääntöisesti
koiria apuna käyttäen ja meillä on koiratilanne erittäin hyvällä mallilla, käyttövalion arvon sai useampi koira vuoden aikana. Kaadettujen hirvien naarasosuudet olivat aikuiset 30% ja vasat 47 % .
Tämä tarkoittaa sitä, että tuottavia emiä jäi alueellemme runsaasti. Ylivuotisten osuus aikuisista oli
27 %, kun se viime vuonna oli 25,7%. Vaikka vasojen lupaosuus on 40%, silti vasoja jää seuraavalle vuodelle (ylivuotiaat) näinkin paljon. Vasatuotto alueella on siis erittäin hyvä. Keskimäärin hirvikanta on nuorta ja suuret sarvipäät puuttuvat. Pyyntipäiviä ryhmittäin käytettiin seuraavastai: Veli
53 pv, Sulevi 33 pv, Ilmo 28 pv, Heino 27 pv ja Hannu 12 päivää.
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4. Jäävä kanta ja arvio ensi vuoden lupamäärästä
Pyynnin päätöspalaveri pidettiin Narkauksen kylätalolla 5.1.2010. Käytiin läpi ryhmittäin alueille
oletettu jäävä kanta. Yhteismääräksi arvioitiin 86 hirveä, joka oli viime vuonna 80. Jäävä kanta ei
ainakaan ole pudonnut edelliseen vuoteen verrattuna. Talvehtiva määrä olisi 2,7 hirveä/1000 ha.
Hirvikantaa tullaan leikkaamaan vuonna 2010 ja lupamääriin on tulossa korotuksia.

Rovaniemi 25.1.2010
Hirvenmetsästyksen johtaja
Martti Ruonakoski
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