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Dnro 2022-1003  

24. tammikuuta 2022 

 

   

Hyvä Kjell-Arne Ottosson 

 

Kiitos haitallisia vieraslajeja koskevasta kysymyksestäsi, jonka olemme 

vastaanottaneet 13. tammikuuta 2021. 

 

Tanska arvostaa suuresti pohjoismaista yhteistyötä ja EU-yhteistyötä haitallisia 

vieraslajeja vastaan käytävässä taistelussa, muun muassa supikoiran ja 

pesukarhun leviämisen estämiseksi. Vuoden 2020 keväällä Tanskan 

ympäristöministeriö julkaisi minkin, supikoiran ja pesukarhun 

hoitosuunnitelman, jonka tarkoituksena on vahvistaa tavoitteet ja reunaehdot 

näiden kolmen haitallisen petoeläimen kannan hallinnointiin ja ryhtyä toimiin, 

joilla rajoitetaan niiden haitallista vaikutusta luontoon. Supikoiraa koskevan 

yleisen strategian tavoitteena on estää supikoiran leviäminen uusille alueille. 

Pesukarhu ei vielä ole levinnyt Tanskaan, joten nyt keskitytään estämään ennalta 

lajin tulo maahan ja maassa havaittavien yksilöiden nopeaan hävittämiseen. 

 

Supikoira on levittäytynyt laajalti Jyllantiin ja Jyllannin rannikon yksittäisille 

saarille, kun taas Fynillä yksittäisiä supikoirahavaintoja on tehty satunnaisesti, 

eikä laji ole levinnyt muille alueille Vähä-Beltin salmen itäpuolella. Tanskan 

metsästäjäliitto tukee metsästäjiä supikoiran ja pesukarhun hävittämisessä 

yksityismailla. Lisäksi Tanskan metsästäjäliitto kouluttaa vapaaehtoisia 

riistanhoitajia tehokkaimpien torjuntakeinojen käyttöön ja käsittelee kansalaisten 

supikoirahavainnoista tekemiä ilmoituksia. Tanskan luontohallitus 

(Naturstyrelsen) torjuu supikoiria ja pesukarhuja omilla alueillaan ja jäljittää 

supikoirayksilöitä GPS-pannan avulla muun muassa Fynillä erikoistuneiden 

metsästyskoirien avulla harjoitettavassa pyynnissä. Torjuntatoimissa 

priorisoidaan haavoittuvia luontoalueita, kuten esimerkiksi Natura 2000-alueita, 

joilla elää maassa pesiviä lintuja ja rupisammakoita. 

 

Vuonna 2019 päätettiin varata vuositasolla 11 miljoonaa Tanskan kruunua 

haitallisten vieraslajien leviämisen estämiseen ja hävittämiseen Tanskassa. Työtä 

koordinoi ympäristöhallitus. Vuodesta 2020 alkaen on kehitetty ja kokeiltu uusia 

ja parannettu käytössä olevia torjuntamenetelmiä. Vuodesta 2020 alkaen onkin 

ollut mahdollista käyttää supikoirien ja pesukarhujen pyyntiin valonvahvistimella 

varustettuja yötähtäimiä sekä termisiä käsikiikareita. Työssä keskitytään aikuisten 

supikoirien talviaikaiseen pyyntiin ennen kevään pariutumiskauden alkamista. 

Ympäristöhallitus on tukenut välineiden, kuten ansojen ja riistakameroiden 

hankintaa vapaaehtoisille supikoiran metsästäjille. 

 

Haitallisten vieraslajien seuranta ja hävittäminen edellyttävät aktiivista yhteistyötä 

maanomistajien ja vapaaehtoisten kesken, koska metsästysoikeuksista päättävät 

maanomistajat. Siksi on tärkeää tiedottaa kannanhoitosuunnitelmien tavoitteista 

ja toimista sekä kansalaisille että järjestöille, jolloin ne voidaan sitouttaa ja 

osallistaa toimintaan. 

 

Ystävällisin terveisin 

 

Lea Wermelin 

 


