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MIETINTÖ JÄSENEHDOTUKSESTA 

Ympäristö- ja luonnonvaravaliokunnan mietintö koskien 

jäsenehdotusta 

pohjoismaisen yhteistyön jatkamisesta supi-

koiran leviämisen pysäyttämiseksi 

1. Valiokunnan ehdotus 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että ne jatkavat, koordinoivat ja kehittävät pitkän aikavälin panos-

tusta, jolla ehkäistään haitallisiin vieraslajeihin kuuluvien pe-

toeläinten leviämistä Pohjoismaissa, mukaan lukien nykyinen pa-

nostus supikoiran leviämisen pysäyttämiseksi. 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Tanskan hallitukselle, 

että Tanska liittyy Norjan, Suomen ja Ruotsin solmimaan aiesopi-

mukseen maiden yhteistyön kehittämisestä supikoiran leviämisen 

estämiseksi maiden sisällä ja maasta toiseen. 

 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se kehittää ja vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä tiedon ko-

koamiseksi ja välittämiseksi haitallisiin vieraslajeihin kuuluvista pe-

toeläimistä Pohjoismaissa, kuten supikoirasta, tavoitteena valmis-

tella ja kehittää tehokasta sääntelyä ja kustannustehokkaita toimia 

luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi Pohjoismaissa.  

2. Taustaa 

Cristina Husmark Pehrsson (M) on ehdottanut, että Pohjoismaiden neu-

vosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, että ne säilyttävät ennallaan 

rahoituksen supikoirahankkeeseen ja että ne ilmaisevat selkeämmin päät-

täväisyyttään vieraslajien vakiintumisen ehkäisemiseksi. 

 

Supikoira on ihmisen tuoma laji Itä-Aasiasta. Se on vakiintunut Suomeen 

ja leviää Ruotsin ja Tanskan luonnossa. Kyseessä on vieraslaji, joka vai-

kuttaa eri tavoin luonnolliseen lajikoostumukseen ja ekologiseen tasapai-
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noon. Supikoira voi myös entisestään lisätä tarttuvien loisten ja sairauksi-

en leviämisen riskiä, mikä voi olla vaarallista ihmisille. 

 

Jäsenehdotuksessa viitataan meneillään olevaan, mutta päättymässä ole-

vaan panostukseen, joka on osa EU:n LIFE-hanketta. Siinä todetaan, että 

supikoiran leviämisen estämiseksi tarvitaan pitkän aikavälin panostusta. 

 

Vuonna 2010 Pohjoismaiden neuvosto hyväksyi suosituksen yhteispoh-

joismaisesta strategiasta supikoiran leviämisen estämiseksi 

(A 1499/miljö).  Vuonna 2012 ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta ehdot-

ti, että suositus katsottaisiin neuvoston osalta loppuun käsitellyksi. Perus-

teluissaan valiokunta toteaa, että Pohjoismaissa on saatu aikaiseksi laaja 

kontaktiverkosto ja kokemuspohja, jotka ovat keskeisiä Pohjoismaiden 

supikoirakannan hillitsemiseksi pitkällä aikavälillä. Valiokunta totesi myös, 

että supikoiran leviämisen estämistyö on pitkän aikavälin tehtävä, eikä 

sen parissa tehtävä yhteistyö voi siksi perustua yksittäisiin hankkeisiin. 

Valiokunta oli tyytyväinen siihen, että hallitukset suhtautuvat myönteisesti 

nykyisen hankeyhteistyön kehittämiseen supikoiran leviämisen estämisek-

si Pohjoismaissa. Valiokunta ilmoitti seuraavansa myöhemmin hallitusten 

aikeita. 

 

Nykyisestä ehdotuksesta voisi ymmärtää, että supikoiran leviämisen es-

tämistä ei ole seurattu tavalla, jota Pohjoismaiden neuvosto odotti silloin, 

kun suositus yhteispohjoismaisesta strategiasta supikoiran leviämisen es-

tämiseksi päätettiin katsoa loppuun käsitellyksi.  

3. Lausunnot 

Ehdotus on ollut lausuntokierroksella kaikissa Pohjoismaissa ja 
lausuntoja on tullut useampia. 
 
Suomen ympäristöministeriö vahvistaa, että supikoiran leviämistä pide-

tään vakavana ongelmana Suomessa. Käynnissä ei kuitenkaan ole 
pelkästään supikoiraan kohdistettuja toimia. Ministeriöllä on vas-
tuu suojelluista alueista, ja haitallisten lajien, mukaan lukien supi-
koiran, torjunta on osa suojelutyötä. Maa- ja metsätalousministe-
riö on laatinut Suomen allekirjoittamiin kansainvälisiin sopimuksiin 
pohjautuvan kansallisen vieraslajistrategian. Supikoira on yksi 
strategian piiriin kuuluvista lajeista. Tavoitteena on ehkäistä supi-

koiran aiheuttamia vahinkoja ja estää sen leviäminen uusille alueil-
le, kuten Ruotsiin ja Norjaan.  
 
Ålands Natur & Miljö -yhdistys suhtautuu myönteisesti toimiin, joilla pyri-

tään estämään supikoiran leviäminen.  
 

Ruotsalainen metsästäjäyhdistys Jägarnas Riksförbund on yhtä mieltä 

ehdotuksen pyrkimyksistä, mutta korostaa, että supikoiran torjuminen tu-

lee toteuttaa kustannustehokkaasti. Yhdistys katsoo, että tämä toteu-
tuisi, jos otettaisiin käyttöön niin kutsutut tapporahat supikoirien 
kaatamisessa. 
 
Ruotsin luonnonsuojeluyhdistys (SNF) pitää pohjoismaista yhteistyötä su-

pikoiran torjumiseksi tervetulleena. Yhteistyö on tärkeää. Lausunnossa 
viitataan siihen, että työhön on käytetty paljon voimavaroja ja tu-
loksia on saavutettu, mutta ilman jatkotoimia, ja ilmaston lämpe-
nemisen myötä, supikoira tulee vakiintumaan Ruotsiin. SNF suosit-
telee analyysiä taloudellisista seurauksista. SNF korostaa, että 
toimet Pohjoismaissa eivät riitä, ja suositteleekin, että Pohjoismaat 
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tukevat ehdotusta uudeksi asetukseksi1 koskien haitallisia vierasla-
jeja, jota EU:ssa parhaillaan työstetään. Ehdotus kattaa 50 lajia, 
mukaan lukien supikoiran.  
 
Suomen luonnonsuojeluliitto tukee ehdotusta periaatteessa, mutta koros-

taa, että pohjoismaista yhteistyötä tulisi laajentaa kattamaan toinen laji, 

pesukarhu (Procyon Lotor), jonka arvioidaan voivan aiheuttaa suurempaa 

vahinkoa. Liitto toivoo alalle kattavaa ja johdonmukaista politiikkaa, joka 

sisältäisi myös turkiseläinjalostuksen.     

 

Ympäristöministeriön alainen Tanskan luontohallitus toteaa lausunnos-

saan, että erään päättyneen EU-rahoitteisen hankkeen kautta on kehitetty 

käyttöönotettuja menetelmiä. Tanska käyttää menetelmiä toimenpide-

suunnitelmassaan supikoiran torjumiseksi Tanskassa, jota toteutetaan yh-

teistyössä Tanskan metsästäjäliiton kanssa ja joka on voimassa vuo-

teen 2015 asti. EU-hankkeen päättyessä yhteistyön osapuolet sopivat, et-

tä kukin maa vastaa jatkossa suunnittelusta ja rahoituksesta, mutta että 

jatkossakin järjestetään pohjoismaisia kokemustenvaihtotapaamisia. Li-

säksi annetaan vuosittain yhteinen tilanneraportti. 

 

Suomen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on toimittanut selonteon 

supikoiran esiintymisen ja leviämisen kehityksestä Pohjoismaissa sekä su-

pikoirasta lajina. Supikoiralla on laaja ruokavalio (kaikkiruokainen oppor-

tunisti) ja se mukautuu nopeasti uusiin olosuhteisiin. Lausunnossa koros-

tetaan, että vaikutukset muihin lajeihin riippuvat olosuhteista ja joissakin 

tapauksissa supikoira sopeutuu mainettaan paremmin. Lisäksi todetaan, 

että tärkeintä on koota tietoa, sillä ilman lisätietoa on vaikeaa kehittää te-

hokasta sääntelyä ja kustannustehokkaita toimia. Alan pohjoismaista yh-

teistyötä suositellaan. 

 

Tanskan metsästäjäliitto Danmarks Jægerforbund ilmoittaa, että yhteisinä 

toimina on kaadettu yli 400 supikoiraa Tanskassa, yli 300 Ruotsissa ja va-

jaat 700 Suomessa ja että panostus on osaltaan rajoittanut supikoiran le-

viämistä huomattavasti. Sen vuoksi Pohjoismaiden tulee jatkossakin ra-

hoittaa toimintaa. Tarvitaan selkeää viestiä ja tiedotusta siitä, että on ky-

se yhteispohjoismaisesta panostuksesta. Liitto toivoo pitkän aikavälin 

strategiaa supikoiran ja muiden petoeläinten leviämisen rajoittamiseksi.  

 

Norjalainen kansalaisjärjestö Biologisen monimuotoisuuden yhteistyöneu-

vosto (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold, SABIMA) muistuttaa bio-

diversiteettisopimuksen Aichi-tavoitteesta nro 9:  Vuoteen 2020 mennessä 

haitalliset vieraslajit ja niiden leviämisreitit on tunnistettu ja asetettu prio-

risointijärjestykseen, priorisoidut lajit on saatu hallintaan tai ne on hävi-

tetty ja on käynnistetty toimia leviämisreittien kontrolloimiseksi lajien le-

viämisen ja vakiintumisen estämiseksi. SABIMAn mukaan supikoirahanke 

on täysin tämän tavoitteen mukainen, ja sen vuoksi Pohjoismaiden ympä-

ristöviranomaisten pitäisi priorisoida sitä. SABIMA korostaa, että on erit-

täin tärkeää torjua laji aikaisessa vaiheessa. Supikoirahanke on osoitta-

nut, että Ruotsissa on ollut mahdollista saada kanta kuriin. Rahoituksen 

loppuminen johtaisi kannan äkilliseen kasvuun ja leviämiseen Ruotsin si-

sällä sekä edelleen Norjan puolelle. 

 

Pohjoismaiden ministerineuvosto toteaa, että Pohjoismaat ovat yhtä miel-

tä siitä, että supikoira on ongelma ja että muiden haitallisten vieraslajien 

tapaan se on torjuttava. Todetaan, että Pohjoismaiden ministerineuvosto 

käynnisti vuonna 2004 pohjoismaista yhteistyötä haitallisten vieraslajien 

osalta. Tämä johti NOBANIS-verkkosivuston perustamiseen, jonka puit-

teissa maat voivat jakaa tietoa uhista ja haitoista.  NOBANIS käynnistyi 

                                                
1 Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi haitallisten 

vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennaltaehkäisemisestä ja hallinnasta, 

COM(2013) 620. 
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pohjoismaisena hankkeena, mutta yhteistyötä on laajennettu 20:een Eu-

roopan maahan ja verkosto kasvaa koko ajan.  

 

Pohjoismaiden ministerineuvosto vahvistaa, että jäsenehdotuksessa 

A 1595/miljö ilmaistu tarve koota ja välittää tietoa haitallisista vierasla-

jeista tavoitteena vahvistaa ja kehittää tehokasta sääntelyä ja kustannus-

tehokkaita toimia eläin- ja kasvilajien monimuotoisuuden säilyttämiseksi 

Pohjoismaissa on edelleen ajankohtainen ja kiireellinen. Pohjoismaiden 

ministerineuvosto tekee alalla työtä jatkuvasti, etenkin NOBANIS-

verkoston puitteissa maaperäisten ekosysteemien työryhmän (TEG) kaut-

ta. 

 

Vastauksessaan Maria Stenbergin (s) esittämään kirjalliseen kysymykseen 

Suomen maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen huomauttaa, että 

Suomen maa- ja metsätalousministeriö, Ruotsin ympäristöministeriö ja 

Norjan ympäristöministeriö solmivat lokakuussa 2013 aiesopimuksen mai-

den yhteistyön kehittämisestä supikoiran leviämisen estämiseksi maiden 

sisällä ja maasta toiseen. Viranomaisten yhteistyötä varten perustetaan 

yhteyshenkilöryhmä tavoitteena koordinoida resursseja, tutkimusta, val-

vontaa ja toimia supikoiran leviämisen torjumiseksi. Vastauksen mukaan 

Tanska olisi luonnollinen yhteistyökumppani ja maat ottavat Tanskan mie-

lellään mukaan aiesopimukseen. 

4. Valiokunnan näkemykset 

Valiokunnan mukaan on nähtävissä laaja yksimielisyys siitä, että supi-

koiran leviäminen on pysäytettävä ja että mieluiten levinneisyyttä on vä-

hennettävä. Pohjoismaat ovat myös sitoutuneet kansainvälisiin sopimuk-

siin sellaisten haitallisten lajien torjumisesta, jotka voivat vahingoittaa 

luonnon monimuotoisuutta.  

 

Valiokunnan mielestä Norjan, Suomen ja Ruotsin solmima aiesopimus on 

hyvä asia. Valiokunnan mielestä on tärkeää, että kaikki ongelman kanssa 

painivat Pohjoismaat liittyvät aiesopimukseen. 

 

Supikoira on vieraslaji, joka muuttaa pohjoismaisen eläimistön luonnollista 

tasapainoa. Valiokunta toteaa, että Pohjoismaissa on useita haitallisiin vie-

raslajeihin kuuluvia petoeläimiä, jotka voivat häiritä paikallisten ekosys-

teemien tasapainoa ja sen myötä vahingoittaa Pohjoismaiden luonnon 

monimuotoisuutta. 

 

Valiokunta panee merkille, että useissa lausunnoissa otetaan esille supi-

koiran levinneisyys, elintavat ja vaikutukset muihin lajeihin. Lisäksi tode-

taan, että ilman lisätietoa on vaikeaa toteuttaa kustannustehokkaita pa-

nostuksia ja mitata niiden tuloksia. Valiokunta on samaa mieltä. Viitaten 

varovaisuusperiaatteeseen valiokunta kuitenkin katsoo, että tiedon puu-

tetta ei tule käyttää perusteena nykyisten panostusten lopettamiseksi. 

Samalla on tärkeää koordinoida kunkin maan panostus naapurimaiden 

kanssa, sillä petoeläimet eivät pysähdy valtioiden rajoille.  

 

Valiokunta panee merkille, että lausunnoissa viitataan pohjoismaisen yh-

teistyön tarpeeseen, jotta saadaan kehitettyä ja testattua menetelmiä se-

kä jaettua tietoa lajin leviämisestä ja käyttäytymisestä. Tässä kohdassa 

valiokunta katsoo Pohjoismaiden ministerineuvoston lausunnon perusteel-

la, että ministerineuvosto on ollut rakentavassa roolissa ja että on tärkeää 

varmistaa tämän panostuksen jatkuminen. 

 

Euroopan komissio on tehnyt ehdotuksen asetukseksi, joka kattaa 

50 lajia, mukaan lukien supikoiran. Asetuksen yleistavoitteena on ehkäis-

tä, vähimmäistää ja korjata sekä tahallisesti että tahattomasti tuotujen 

haitallisten vieraslajien tulon ja leviämisen aiheuttamia vahinkoja luonnon 

monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin. Euroopan parlamentissa 
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näyttää olevan laaja tuki ehdotukselle. Naapurimaiden nykyiset ja tulevat 

panostukset haitallisten vieraslajien torjumiseksi vaikuttavat Pohjoismai-

hin, minkä vuoksi laajan alueellisen sääntelyn hyväksyminen vahvistaisi 

Pohjoismaiden työtä haitallisten vieraslajien torjumiseksi. Valiokunta aikoo 

tarkastella lähemmin asetuksen toteuttamista Pohjoismaissa.  

 

Valiokunta on samaa mieltä ehdotuksen pyrkimyksestä, että Pohjoismai-

den hallitusten olisi syytä osoittaa tahtotilansa haitallisten vieraslajien tor-

jumiseksi ennen kuin ne vakiintuvat Pohjoismaiden luontoon. Valiokunta 

kuitenkin katsoo, että ehdotus on yleisluontoinen, eikä Pohjoismaiden 

neuvoston hyväksymä suositus toisi asialle lisäarvoa. 

 

Valiokunta panee merkille, että Pohjoismaat ovat kukin tahollaan rahoitta-

neet panostuksia supikoiran torjumiseksi, ja että työ on tuottanut tulosta. 

Panostuksen hyöty jäisi pieneksi, jos se lopetettaisiin. On myös tärkeää 

hyödyntää saatavilla olevaa tietoa ja hankkia uutta tietoa, jotta voidaan 

turvata kustannustehokas panostus suhteessa yleistavoitteeseen eli luon-

non monimuotoisuuden suojeluun.        

5. Päätelmät  

Edellä esitetyn perusteella ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta ehdottaa, 

että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että ne jatkavat, koordinoivat ja kehittävät pitkän aikavälin panos-

tusta, jolla ehkäistään haitallisiin vieraslajeihin kuuluvien pe-

toeläinten leviämistä Pohjoismaissa, mukaan lukien nykyinen pa-

nostus supikoiran leviämisen pysäyttämiseksi. 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Tanskan hallitukselle, 

että Tanska liittyy Norjan, Suomen ja Ruotsin solmimaan aiesopi-

mukseen maiden yhteistyön kehittämisestä supikoiran leviämisen 

estämiseksi maiden sisällä ja maasta toiseen. 

 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se kehittää ja vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä tiedon ko-

koamiseksi ja välittämiseksi haitallisiin vieraslajeihin kuuluvista pe-

toeläimistä Pohjoismaissa, kuten supikoirasta, tavoitteena valmis-

tella ja kehittää tehokasta sääntelyä ja kustannustehokkaita toimia 

luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi Pohjoismaissa.  

 

Henningsvær, 1 juli 2014 

Anders Eriksson (ÅF) 

Anita Brodén (FP) 

Ann-Kristine Johansson (S) 

Christina Gestrin (sv), formann 

Eeva-Maria Maijala (cent) 

Eila Tiainen (vänst) 

 

 

Lauri Heikkilä (saf) 

Per Rune Henriksen (A) 

Róbert Marshall (Björt framtíð) 

Steen Gade (SF) 

Stefan Caplan (M) 

Øyvind Halleraker (H) 
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JÄSENEHDOTUS 

 

 

Jäsenehdotus pohjoismaisen yhteistyön jat-

kamisesta supikoiran leviämisen pysäyttämi-

seksi 

Ruotsi on vuodesta 2008 johtanut hanketta haitallisen vieraslajin supi-

koiran vakiintumisen ja leviämisen ehkäisemiseksi.  Supikoirahanke on 

vuodesta 2010 ollut osittain EU:n rahoittama hanke (LIFE+) Ruotsissa, 

Suomessa ja Tanskassa, ja siinä on mukana useita järjestöjä ja viran-

omaisia, muun muassa Ruotsin luonnonsuojeluvirasto, Ruotsin metsästys-

liitto, Ruotsin maatalousyliopisto sekä Norrbottenin, Västerbottenin ja 

Skånen lääninhallitukset, Tanskan metsä- ja luontohallitus ja Suomen riis-

takeskus. Näiden hankkeessa mukana olleiden osapuolten lisäksi Ruotsin 

valtion eläinlääketieteen laitos (SVA), Ruotsin tartuntatautilaitos ja Norjan 

luontohallitus (DN) ovat osallistuneet hankkeen ohjausryhmään. DN (ny-

kyään Norjan ympäristöhallitus) on antanut hankkeelle myös taloudellista 

tukea, vaikka Norja ei voi itse hyödyntää EU-rahoitusta, jotta se voisi es-

tää supikoiran invaasion ennen lajin laajaa leviämistä Norjaan. Supikoiraa 

esiintyy nykyään runsaasti Suomessa ja Saksassa, jonne se levisi läntises-

tä Neuvostoliitosta 1930–50-luvuilla. Nyt laji on tunkeutumassa Pohjois-

Ruotsiin ja Pohjois-Norjaan sekä Etelä-Tanskaan.  

 

Hankkeen tavoitteena on estää supikoiran vakiintuminen Norjaan, Ruotsiin 

ja Tanskaan, sillä se on haitallinen vieraslaji. Norrbottenin läänissä ja Jyl-

lannissa on jo pieniä populaatioita ja ensisijaisena tavoitteena on hävittää 

laji tai edes rajata ja rajoittaa populaatiota voimakkaasti näillä alueilla se-

kä estää lajin leviäminen. Suomessa tavoitteena on rajoittaa populaation 

kokoa voimakkaasti Ruotsin rajan läheisyydessä ja estää sen leviäminen 

Ruotsin ja Norjan puolelle. Onnistuminen edellyttää LIFE+-hankkeen puit-

teissa perustetun yhteispohjoismaisen varoitusjärjestelmän ylläpitoa sekä 

yhteispohjoismaisen hallinnoinnin jatkamista. EU:n ympäristöalan ohjelma 

LIFE+ on vuodesta 2010 lähtien yhdessä muiden rahoittajien (etenkin 

Ruotsin luonnonsuojeluviraston) kanssa myöntänyt hankkeelle 5,3 miljoo-

naa euroa. EU:n osalta hankkeen tärkeänä tavoitteena on ollut kehittää 

supikoiran ja sen kaltaisten lajien hallinnointiin liittyviä menetelmiä ja va-
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roitusjärjestelmiä, joita hankkeen jälkeen voidaan käyttää pysyvästi han-

kemaissa sekä myös samankaltaisista ongelmista kärsivissä muissa EU-

maissa. 

Pohjoismaiden neuvosto on suosittanut Pohjoismaiden hallituksille, että ne 

laatisivat yhteispohjoismaisen strategian tavoitteena supikoiran leviämisen 

estäminen, joka vähentäisi ratkaisevasti myös ekinokokin leviämisen ris-

kiä. Supikoirapopulaation kasvaessa myös lajin kantamat sairaudet leviä-

vät erittäin nopeasti alueilla, joilla laji on vakiintunut. Meidän on toimitta-

va yhdessä, jotta supikoira ei pääse vakiintumaan Ruotsissa tai muissa 

Skandinavian maissa.  

 

Supikoirahankkeesta on saatu hyviä keinoja supikoiran leviämisen estämi-

seksi ja hillitsemiseksi ja siten myös ekinokokin leviämisriskin pienentämi-

seksi. Hanke kuitenkin päättyy vuonna 2013. Vuosina 2010–2013 hank-

keeseen kuuluvalla alueella on sterilisoitu yli 1 000  yksilöä, joista runsaat 

500 yksilöä Suomen Torniolaakson populaation rajoittamiseksi ja runsaat 

500 yksilöä Pohjois-Ruotsissa ja Jyllannissa. Supikoirakannan nopean kas-

vun seurauksena jo pelkästään Pohjois-Ruotsissa voisi nykyisellään olla 

jopa 1 000 supikoiraa, jos hanketta ei olisi toteutettu. Nyt siellä on noin 

100 yksilöä. Ilman hanketta olisi kenties ollut jo vaikeaa pysäyttää lajin 

vakiintuminen koko maahan. Jos hankkeen jatko varmistetaan, voisi sen 

sijaan olla toivoa siitä, että muutaman vuoden kuluttua maassa on hank-

keen tuloksena vain enimmäkseen sterilisoituja supikoiria (joita käytetään 

maahan kulkeutuvien uusien yksilöiden löytämiseen).  On vaikea kuvitella, 

miten nopeasti populaatio kasvaisi ilman hallinnointitoimia. Suomen supi-

koirakannan verotus voi toimia hyvänä vertailukohtana, sillä vuonna 1970 

Suomessa saalis oli 800, vuonna 2000 puolestaan 85 000 ja vuonna 2012 

jo 170 000. 

 

Valitettavasti on havaittavissa merkkejä siitä, että hallitukset ovat tinki-

mässä hankkeen resursseista, ja hankkeen muut sidosryhmät pohtivat, 

onko aikaan saatujen tehokkaiden työmenetelmien säilyttäminen mahdol-

lista. On suuri vaara, että tähän mennessä tehtyjen toimien vaikutukset 

mitätöityvät, jos Pohjoismaiden hallitukset tinkivät tavoitteistaan supi-

koiran leviämisen estämiseksi. Kyseessä on onnistunut hanke ja Pohjois-

maiden hallitusten on nyt varattava resursseja sen toteutuksen jatkami-

seksi. Kustannukset vieraslajin pysäyttämiseksi varhaisessa vaiheessa 

ovat huomattavasti pienemmät kuin sen hävittämiseksi myöhemmin tai 

sen vakiintumisen seurauksena aiheutuvien riskien hallitsemiseksi. Tämä 

käy hyvin selvästi ilmi myös EU-komission syyskuussa 2013 esittämästä 

uudesta lainsäädännöstä haitallisten vieraslajien aiheuttamien uhkien eh-

käisemiseksi ja hallinnoimiseksi. 

 

Sen vuoksi on tärkeää kehittää jo nyt strategioita sekä ennen kaikkea säi-

lyttää supikoirahankkeen kaltainen vakiintunut suojausjärjestelmä vieras-

lajeja vastaan. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna on kaikkien edun mu-

kaista, että lapsemme ja lapsenlapsemme voivat tulevaisuudessakin silit-

tää koiria ja poimia marjoja ilman ekinokokkitartunnan vaaraa.  

 

Edellä esitetyn perusteella Cristina Husmark Pehrsson (M) ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaille, 

että ne säilyttävät ennallaan Pohjoismaiden hallitusten rahoituksen 

supikoirahankkeeseen. 

 

että ne ilmaisevat selkeämmin päättäväisyyttään vieraslajien va-

kiintumisen ehkäisemiseksi. 

 

 

Tukholmassa 18. syyskuuta 2013 
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