POIKKEUSHAKEMUKSESSA
TARVITTAVAT TIEDOT
VALKOPOSKIHANHIEN AIHEUTTAMIEN SATOVAHINKOJEN ESTÄMISEEN LIITTYVISSÄ ASIOISSA
TAUSTATIEDOT
•

•

POIKKEUSLUVAN TARVE
Valkoposkihanhi on rauhoitettu lintu.
Luonnonsuojelulaki kieltää rauhoitettujen
lintujen tappamisen. Jos pelloillasi tarvitsee karkottaa valkoposkihanhia niitä
kuolettavasti ampumalla, tarvitset aina
poikkeusluvan.
Luonnonsuojelulaki kieltää rauhoitettujen
lintujen häirinnän erityisesti niiden lisääntymisaikana, muuton kannalta tärkeillä
levähdysalueilla tai muuten lajin elämänkierron kannalta tärkeällä alueella. Jos
suunnittelet karkottavasi valkoposkihanhia pelloilta menetelmillä, joissa valkoposkihanhia ei vahingoiteta, pyydä Varsinais-Suomen ELY-keskukselta arvio siitä,
edellyttävätkö suunnittelemasi toimenpiteet poikkeuslupaa.

•

•
•

VALKOPOSKIHANHET TILOJEN PELLOILLA
•
•
•
•
•

POIKKEUSLUPAHAKEMUKSEN
JÄTTÄMINEN
Sähköinen lomake poikkeuksen hakemiseen löytyy osoitteesta:
www.ymparisto.fi/rauhoitettulajipoikkeus
(sivun puolivälin paikkeilla on linkki lomakkeeseen)

Mikäli on kysyttävää, yhteydessä voi olla
ympäristöasioiden asiakaspalveluun
0295 020 900
ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi
Valkoposkihanhien aiheuttamien satovahinkojen korvausasioissa ota yhteyttä
oman alueesi ELY-keskukseen.

millaista vahinkoa valkoposkihanhet aiheuttavat?
kuinka kauan tällaisia vahinkoja on aiheutunut, onko tilanteessa havaittu muutoksia viime vuosien aikana? Jos, niin millaisia?
onko satomenetysten lisäksi jouduttu muuttamaan viljelytapoja tai -lajikkeita? Miten? Onko valkoposkihanhien laidunnuksen takia aiheutunut lisätyötä? Millaista?
kuinka paljon valkoposkihanhia on pelloilla? Onko määrissä
eroa kevään ja syksyn välillä?
onko jotkut tietyt pellot tilan/tilojen alueella erityisesti mieleisiä
valkoposkihanhille/toistuvasti satovahinkojen kohteena? Jos,
niin onko arvioita, mistä tämä johtuu?

MITEN VAHINKOJA ON TORJUTTU JA AIOTAAN JATKOSSA
TORJUA
•

•

Jos haluat tehdä poikkeushakemuksen
ennemmin vapaamuotoisena hakemuksena, se toimitetaan Varsinais-Suomen
ELY-keskuksen kirjaamoon:
kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi

YHTEYSTIEDOT

hakija ja hakijan osoite ja puhelinnumero. Asian käsittelymaksun laskuttamista varten (150 €) tarvitaan Y-tunnus tai
henkilötunnus. Lisäksi tarvitaan kaikkien hakemuksessa
mukana olevien viljelijöiden postiosoitteet.
tieto siitä, voidaanko päätös toimittaa sähköisesti ja jos tämä
sopii, sähköpostiosoite toimittamista varten (mielellään kaikille
hakemuksessa mukana oleville viljelijöille)
viljelijöitä suositellaan tekemään yhteishakemuksia alueen
muiden viljelijöiden kanssa. Hakijana voi olla esim. yksi
viljelijä, joka edustaa kaikkia hakemuksessa mukana olevia
viljelijöitä.
Kaikkien hakemuksessa mukana olevien tilojen tilatunnukset
aika, jolle poikkeuslupaa haetaan

•

•
•

millaisten menetelmien avulla valkoposkihanhia on tähän
mennessä karkotettu pelloilta? Onko näillä ollut vaikutusta?
Onko tiloilla ollut aikaisemmin poikkeuslupaa valkoposkihanhien karkottamiseen?
mille
peltolohkoille
haette
poikkeuslupaa?
Onko
karkotustoimia välttämätöntä tehdä kaikilla tilan pelloilla vai
kohdistuvatko vahingot ja aiotut karkotustoimet joillekin
tietyille
peltolohkoille
mille
(lohkotunnukset)?
Voidaanko/aiotaanko jotkut lohkot jättää karkoituksen
ulkopuolelle ja näillä valkoposkihanhet voisivat jatkossakin
lainduntaa - mitkä (lohkotunnukset)?
millä menetelmillä karkotusta aiotaan tehdä? Mikä on
toimenpiteiden
tavoite?
Jos
haette
poikkeuslupaa
ampumiseen, kuinka monen valoposkihanhen ampumiseen
haette lupaa? Miksi juuri tämä määrä?
kuka/ketkä karkotustoimenpiteet toteuttaisivat?
miten toimenpiteitä toteutettaessa huomioidaan se, ettei toimenpiteistä aiheudu haittaa muun linnuston pesinnälle tai
muutolle? Onko peltojen lähellä luonnonsuojelualueita tai
Natura 2000-alueita)?

