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Tanskan hallitukselle  

Kirjallinen kysymys haitallisista vieraslajeista Pohjoismaissa 
 

Haitalliset vieraslajit ovat uhka Pohjoismaiden eläimistölle. Ne saattavat myös levit-

tää loisia, kuten vaarallista heisimatoihin kuuluvaa ekinokokkia. Pohjoismaiden neu-

vosto on käsitellyt asiasta tehtyä jäsenehdotusta vuonna 2010 ja 2013, jolloin päädyt-

tiin selkeään yhteiseen tahdonilmaisuun supikoiran leviämisen estämisestä. Suo-

messa ja Ruotsissa on tämän jälkeen tehty varsin tehokasta työtä tavoitteen eteen. 

Myös Tanska on osallistunut työhön, mutta se ei kuitenkaan ole ollut yhtä tehokasta 

ja rahoitus on ollut riittämätöntä, minkä vuoksi työn tulokset eivät ole olleet yhtä hy-

viä. 

 

Valitettavasti nyt näyttää siltä, että Tanska on häviämässä taistelun. Toimien puut-

teellisuus on johtanut siihen, että supikoira on nyt asettunut Jyllantiin ja Fynille. Seu-

raava siirtymä on kohti Själlantia, josta laji voi uida Ruotsin puolelle Skåneen. Lajin 

leviäminen uudelle alueelle aiheuttaa biologiselle monimuotoisuudelle vakavaa va-

hinkoa. Skånessa vaarassa ovat monet sammakkoeläimet, joita esiintyy ainoastaan 

maan eteläisimmässä osassa. Supikoiran asettautuminen Ruotsiin tekisi sen kannan-

hoidosta Ruotsissa huomattavasti kalliimpaa ja vaikeampaa. Jos supikoira leviää 

Etelä-Ruotsiin runsaana populaationa, se voi sieltä levitä myös nopeasti Norjaan.  

 

Supikoirakannan hallinta Tanskassa kärsii huomattavasta resurssipulasta mutta myös 

hyvin puutteellisesta sääntelystä, jossa ei ole riittävästi toimintavaihtoehtoja.  

Ruotsissa on tehokkaalta kannanhoidolta poistettu jo lähes kaikki juridiset esteet. Vi-

ranomaisten valtuuttamilla kannanhoitajilla on periaatteessa poikkeuslupa käyttää 

kaikkia metsästystapoja. Tärkeintä kuitenkin on se, että heillä on mahdollisuus kan-

nan rajoittamiseen omistajasta riippumatta kaikilla mailla.  

 

Paitsi valtion mailla, myös metsäyhtiöiden, kirkon, puolustusvoimien ja yksityisten 

mailla saa metsästää, mikä mahdollistaa muun muassa tehokkaan metsästyskoirien 

käytön. Supikoira ei välitä, kenen mailla se liikkuu, ja taitava koira voi pysäyttää supi-

koiran kaukanakin sieltä, missä se sai vainun. Tanskassa ei nykyisin ole mahdollista 

käyttää haitallisten vieraslajien metsästyksessä jäljityskoiria ja pyydystää supikoira 

siellä, mihin koira on sen pysäyttänyt. Vastaava järjestelmä pitäisi voida ottaa käyt-

töön, sillä suurriistaa varten on jo olemassa virka-apujärjestelmä, jolla valtuutetut 
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metsästäjät etsivät ja lopettavat liikenteessä/vahingonlaukauksesta vahingoittuneet 

riistaeläimet. Samanlainen viranomaisjärjestelmä tarvittaisiin myös vieraslajien hal-

lintaan, jolloin kannanhoitajat valtuutettaisiin tai palkattaisiin lopettamaan haitallis-

ten vieraslajien yksilöitä. 

 

Supikoirien leviämisen rinnalla samanlainen ongelma on Tanskasta Skandinavian nie-

mimaalle leviävä pesukarhu. Tämän lajin tehokas kannanhoito muistuttaa hyvin pal-

jon supikoirakannan tilannetta. 

 

Tätä taustaa vasten esitetään seuraavat kysymykset: 

 

Siksi haluan kysyä Tanskan hallitukselta, mihin toimiin se ryhtyy varatakseen tar-

peeksi resursseja supikoiran ja pesukarhun tehokkaaseen kannanhoitoon? 

 

Lisäksi haluan kysyä, suunnitteleeko Tanskan hallitus metsästyslakiin muutosta, 

joka antaisi ammattimaisille riistanhoitajille mahdollisuuden tehokkaisiin metsäs-

tystapoihin, joihin sisältyy yöaikaan kaikilla mailla vapaana liikkuvat metsästys-

koirat? 

 

Pohjolassa 11. tammikuuta 2022 

Kjell-Arne Ottosson (KD)  

 


