KARHUNMETSÄSTYKSEN YHTEISLUPASOPIMUS JA SÄÄNNÖT 2016
1§ LUPA-ALUEET, JOHTAMINEN JA METSÄSTYSOIKEUS
Pohjois-Karjala on jaettu yhdeksään karhunmetsästyksen lupa-alueeseen:
1. Nurmes
5. Ilomantsi
2. Lieksa
6. Tohmajärvi – Rääkkylä –Kitee – Kesälahti
3. Polvijärvi - Juuka
7. Tuupovaara
4. Joensuun seutu - Eno
8. Valtimo ja 9. Outokumpu – Liperi
Pohjois-Karjalassa tapahtuvaa karhunmetsästystä koordinoi ja ohjaa Matti Törrönen. Luvanhakijoina ovat edellä lueteltujen yhdeksän alueen aluejohtajat. Aluejohtaja johtaa oman lupa-alueensa karhunmetsästystä. Lisäksi jokaisella yhteislupaan kuuluvalla metsästysseuralla tai seurueella on oma yhdyshenkilö.
Metsästysoikeus on valtakirjoissa mainituilla metsästysseuroilla, metsästysseurueilla, yksityishenkilöillä ja heidän vieraillaan sekä Metsähallituksen hyväksymillä henkilöillä. Jokainen metsästäjä metsästää sillä alueella, jossa hänellä on
karhunmetsästysoikeus.

2§ METSÄSTYKSEN SUORITTAMINEN
Metsästys aloitetaan kullakin lupa-alueella Suomen riistakeskuksen Pohjois-Karjalan aluetoimiston
myöntämällä lupamäärällä.
Jos alueella saadaan käytettyä kaikki pyyntiluvat, voi alue anoa Riistakeskukselta lisälupia kiintiön puitteissa. Jokainen
alue käyttää pyyntilupansa itsenäisesti lupapäätöksen määräysten mukaisesti. Aluejohtaja ohjaa metsästystä jahdin loppuvaiheessa viimeisten lupien käytössä.

3§ YKSITTÄISEN METSÄSTÄJÄN VASTUU
Metsästäjän tulee
- huomioikaa Ml § 33 muutos, ravintoon liittyvä houkutin ja riistapelto.
- liittyä tekstiviestipalveluun
- vastata oman metsästyksensä luvallisuudesta ja laillisuudesta.
- selvittää ennen metsästyksen aloittamista karhunmetsästyksen tekstiviestipalvelusta
metsästysalueensa lupatilanne
- vastata kaatoilmoituksen teosta välittömästi kaadon tapahduttua
- vastata mahdollisen haavoittuneen karhun vaatimista toimenpiteistä
- ottaa kaadon jälkeen tarvittavat tutkimusnäytteet ja lähettää ne riistantutkimukselle
- pysäköidä ajoneuvonsa niin, ettei se haittaa muita tienkäyttäjiä.
Kiellettyä on
- pimeässä ampuminen (tunti auringonlaskun jälkeen on mahdollista ampuma-aikaa.)
- Metsähallituksen ja Tornatorin alueilla karhun metsästystä ohjailevan lippusiiman ja langan käyttö.
Suositeltavaa on:
- turvallisuussyistä käyttää näkyvää vaatetusta.

4§ KAATOILMOITUS
Ilmoitus karhun kaatamisesta on tehtävä välittömästi kaadon tapahduttua aluejohtajalle. Jos aluejohtajaa ei tavoiteta,
lähetetään aluejohtajalle silloin tekstiviesti. Joka tapauksessa kaatoilmoitus tehdään silloin numeroon 040–7079765.
Kaatoilmoituksessa kerro nimesi ja yhteystietosi ja karhun kaatopaikka ja kunta. Luvansaaja ottaa sinuun yhteyttä jatkotoimenpiteiden (karhun mittaus, näytteet) vuoksi. Kaadosta on ilmoitettava sille riistanhoitoyhdistykselle, jonka alueelle
karhu kaatui. Riistanhoitoyhdistyksellä on velvollisuus käydä tarkastamassa karhun kaatopaikka.
Kaadot ovat laillisia kaatojärjestyksessä. Kaatoilmoitus on tehtävä välittömästi kaadon tapahduttua.
Metsähallituksen alueelle kaatuneesta karhusta on ilmoitettava välittömästi ensisijaisesti erätarkastaja Jyrki Turpeiselle
0400-950482 tai Jaakko Saaristolle 0400-372544. Jos haavoitat karhua, ilmoita ensin poliisille ja sen jälkeen aluejohtajalle tai Matti Törröselle. Myös muissa ongelmatilanteissa yhteydenotto tapahtuu kuten kaatoilmoitusta tehtäessä.

5§ YHTEISLUPAAN ILMOITTAUTUMINEN JA TIEDOTTAMINEN
Metsästysseurojen ja – seurueiden alueilla metsästävät ilmoittautuvat oman seuransa tai seurueensa yhdyshenkilölle.
Yhdyshenkilöt luettavat / tiedottavat yhteislupasäännöistä kaikille ilmoittautuville ja ottavat kuittauksen kyseisestä
toimenpiteestä. Jokaisen metsästäjän on allekirjoituksellaan sitouduttava yhteisluvan sääntöihin. Ilman allekirjoitusta ei
ole oikeutta metsästää.
Metsähallituksen alueille Nurmekseen, Lieksaan, Ilomantsiin, Juukaan ja Valtimolle metsästäjä saa metsästysoikeuden
maksamalla ampuja maksun (50 €/kausi, 25 €/vrk) ja sitoutumalla yhteislupasääntöihin. Maksuosoituksen ja säännöt voi
tilata puhelimella numerosta 020 69 4242. Yleisestä metsästyskäytöstä poisluettuja ovat pienet yksityismaiden sisällä
olevat Metsähallituksen maat, joilla metsästävät vain ko. seurojen edustajat. Lupa-alueet päättävät itsenäisesti osallistumis- ja pyyntimaksut. Metsähallitus osallistuu omalla osuudellaan karhuluvan kuluihin.
Pohjois-Karjalan karhunmetsästyksen koordinoijaksi valittu Matti Törrönen tiedottaa kaikkien yhdeksän erillisen alueen
karhunmetsästyksen kokonaistilanteesta tiedotusvälineille.

6§ YHTEYDENPITO
Metsästäjät voivat ottaa yhteyttä karhunmetsästykseen liittyvissä asioissa oman seuran tai seurueen yhdyshenkilöön.
Yhdyshenkilö hoitaa yhteydenpidon aluejohtajaan. Pohjois-Karjalan yhdeksällä erillisellä yhteisluvalla on yhteinen
tekstiviestipalvelu, joka päivittyy ajan tasalle heti kaatoilmoitusten jälkeen. Mikäli viestipalveluun ei saa yhteyttä, voi
lupatilannetta kysyä aluejohtajalta tai Matti Törröseltä.

7§ SAALIINJAKO
Saalis kuuluu Metsähallituksen mailla ampujalle ja karhun metsästäneelle seurueelle. Metsästysseurat ja – seurueet
alueillaan päättävät itse saaliinjaosta. Epäselvyyksien välttämiseksi saaliinjako sovitaan ennen metsästyksen aloittamista. Karhun kaataja on ensimmäisen tappavan laukauksen ampunut metsästäjä. Kiistakysymykset ratkaisevat aluejohtaja
sekä Matti Törrönen. Jos haavoitettu karhu lopetetaan toisen seuran alueelle, karhu kuuluu ampujalle ja sille seurueelle,
joka on tehnyt haavoitetun karhun lopetuksen eteen töitä. Haavoittamistapauksissa aluejohtajien on pidettävä yhteyttä
keskenään, mikäli haavoittunut karhu siirtyy lupa-alueelta toiselle. Saaliinjaossa on otettava huomioon kaikki ne osapuolet, jotka ovat olleet vaikuttamassa karhun kaatoon.

8§ LUPA-ANOMUKSEN ASIAKIRJAT
Kukin metsästysseura allekirjoittaa lupahakemusta varten valtakirjan ja ilmoittaa karhunmetsästysalueensa pinta-alan
aluejohtajalle. Aluejohtaja toimittaa pyyntilupa-anomuksen 16.6.2015 mennessä Suomen riistakeskuksen PohjoisKarjalan aluetoimistoon. Metsästysseurat ja – seurueet ilmoittavat tiedot yhdyshenkilöistään 15.8.2015 mennessä aluejohtajille.

9§ KARHUHAVAINNOT
Metsästysseurojen ja- seurueiden yhteyshenkilöitä velvoitetaan keräämään ja ilmoittamaan (esim. tekstiviestillä)
aluejohtajalle oman metsästysalueensa karhupentueet. Tieto on erittäin tärkeä karhukannan oikean koon arvioimiseksi. Pentuehavainnoista tarvitaan seuraavat tiedot: aika, paikka, pentujen lukumäärä, emän etutassun leveys, pennun/pentujen etutassun leveys ja mahdolliset muut erityistuntomerkit.
ALUEJOHTAJIEN YHTEYSTIEDOT:
LUPA-ALUE 1: Jussi Väänänen
LUPA-ALUE 2: Jarmo Ruokolainen
LUPA-ALUE 3: Mika Juntunen
LUPA-ALUE 4: Pentti Könönen
LUPA-ALUE 5: Jarmo Kanninen
LUPA-ALUE 6: Hannu Tahvanainen
LUPA-ALUE 7: Esa Kareinen
LUPA-ALUE 8: Vellu Lipponen
LUPA-ALUE 9: Jorma Pitkänen
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