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Närpiön Storgrynnanilla oli vuonna
2017 Suomen toiseksi suurin
merimetsoyhdyskunta, jossa oli 2 614
pesivää paria.
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PJELAXFJÄRDEN
Pjelaxfjärdenillä on noin
200 vakituista
asuinrakennusta ja
kesämökkiä.
Lahti on noin 10 km2:n
suuruinen ja suhteellisen
matala, keskisyvyys on 4–5
metriä.
Lahden veden
vaihtuminen on hyvin
rajallista. Lahdella on
käytännössä vain yksi
aukko, jonka kautta vesi
pääsee vaihtumaan, joten
lahtea voidaan pitää
järven kaltaisena.
Ravinnekuormitus oli
korkea jo ennestään.

Storgrynnan

POIKKEUSLUPA
Närpiön-Kaskisten kalastusalue pyysi marraskuussa 2016
lupaa merimetson munien öljyämiseen, pesäpuiden
kaatamiseen ja 2 000 merimetson ampumiseen
kalastusalueella vuosittain.
Lupa annetiin 10.1.2018, vajaa 14 kuukautta hakemuksen
jättämisen jälkeen.
Lupa on voimassa viisi vuotta.
Munia saa öljytä Storgrynnanilla, mutta jos pesivien
parien määrä kalastusalueella laskee alle 500:n,
öljyäminen on keskeytettävä.
Storgrynnanilla saa kaataa pesäpuita.
Vuodessa saa ampua 30 merimetsoa.
Ammunta-aika on 20.8.–31.10., mutta 30.9. jälkeen saa
ampua enintään 10 lintua.
Ammunnan on tapahduttava määrätyllä alueella.
Ammunta vain 200 m säteellä ammattikalastajien
pyydyksistä.

MUNIEN ÖLJYÄMINEN
Munien öljyäminen sallitaan sillä ehdolla, että jokaiseen pesään
jätetään yksi öljyämätön muna.
Munien öljyäminen on lopetettava viimeistään 20.5 koska
”öljyäminen voisi häiritä muita pesiviä rauhoitettuja lintuja
Storgrynnanilla mutta myöskin läheisyydessä olevilla Natura 2000alueilla”.
Kalastusalue katsoi, että ehdot eivät noudata valtakunnallisen
merimetsotyöryhmän loppuraportin ohjeita, joiden mukaan
öljyäminen tulee tehdä noin 12 vuorokauden välein 4–5 kertaa
pesimäkauden aikana touko- ja kesäkuussa. Kalastusalue katsoi
myös, että myöhäisenä keväänä (kuten keväänä 2018, jolloin
Pjelaxfjärden oli jäässä vielä huhtikuun lopussa) voi olla vaikea ehtiä
öljyämään munia 20.5. mennessä.
Kalastusalue katsoi, että öljyäminen siten, että jokaiseen pesään
jätetään yksi öljyämätön muna, on tarpeettoman työlästä. Tällöin
öljyäminen vie pidemmän aikaa, mikä häiritsee yhdyskuntaa
enemmän. Tanskassa suurissa yhdyskunnissa on sen sijaan tapana
jättää osa yhdyskunnasta käsittelemättä, millä estetään se, että
merimetsot eivät hylkää yhdyskuntaansa.

AMMUNTA
ALUERAJAUS
Ammunta sallitaan hyvin suppealla
alueella. Päätöksessä katsottiin, että
vakavimmat haitat syntyvät pääasiassa
karttaan merkityllä alueella. Päätöksessä
todetaan kuitenkin että myös
Pjelaxfjärden on todennäköisesti ahvenen
paikallisesti tärkeä lisääntymisalue.
Ammunta sallitaan 200 m säteellä
ammattikalastajien pyydyksistä.
Kantatien 67 pohjoispuolella oleva alue
muodostuu makeanvedenaltaasta, joka
on osa Närpiönjoen suualuetta,
pengerretty ja säännöstelty.
Ammattikalastus on alueella varsin
vähäistä, eikä sitä ole lainkaan
makeanveden alueella.
Alue, jolla merimetsoja todellisuudessa
voidaan ampua, on alle 5 km2:n
suuruinen.
ELY-keskus perustelee päätöstä sillä,
että merkitty alue on ahvenen tärkein
lisääntymisalue. Tällöin on hyvä pitää
mielessä, että ahvenen kutuaika on
keväällä ja että ammuntalupa koskee
ainoastaan syksyä normaalin
syysmetsästyksen aikaan eli 20.8. alkaen.

AMMUNTA
NATURA 2000
Ammuntaa ei sallita esimerkiksi
Pjelaxfjärdenillä sillä perusteella, että se
häiritsisi lahden Natura 2000 -alueita.
Etäisyys Storgrynnanilta Natura 2000
-alueille on noin 2,5 ja 1,5 km.
Veneliikenne alueella on vilkasta. Ainoa
Pjelaxfjärdeniltä pois vievä veneväylä
kulkee aivan toisen Natura 2000 -alueen
vierestä. Lisäksi toisen alueen
läheisyydessä on venesatama.
ELY-keskus katsoi lausunnossaan
hallinto-oikeudelle, että merimetsojen
ampuminen Pjelaxfjärdenillä lisäisi
veneliikennettä ja vaikuttaisi siten
negatiivisesti Natura 2000 –alueisiin.
ELY-keskus katsoo, että hakijan olisi
pitänyt poikkeuslupahakemuksessaan
selvittää, mitä vaikutuksia
merimetsojen ammunnalla on Natura
2000 -alueille.
Alueiden rauhoituspäätösten
mukaan metsästys on sallittua myös
Natura 2000 -alueilla normaalina
metsästysaikana metsästyslain
mukaisesti.

POIKKEUSLUPA, VALITUS
Lupa on pantu täytäntöön hallintolainkäyttölain 31. §:n 2.
mom. mukaisesti, vaikka siitä voidaan valittaa.
Kalastusalue oli tyytymätön lupaehtoihin ja jätti
valituksen Vaasan hallinto-oikeudelle 16.2.2018.
Kalastusalue katsoi, että ammunta oli liian rajallista ja
käytännössä mahdotonta toteuttaa ja että munien
öljyämiseen annetut ehdot eivät olleet hyväksyttäviä.
Kalastusalue katsoo myös, että ELY-keskus on tehnyt
päätöksen puutteellisten selvitysten perusteella. Silloin
kun ELY-keskus pyysi Luonnonvarakeskukselta
lausuntoa, Storgrynnanilla pesi 1 011 paria, mutta
lukumäärä oli kasvanut 2 614 pesivään pariin päätöstä
annettaessa. Kalastusalue katsoo, että ELY-keskuksen
olisi pitänyt pyytää Luonnonvarakeskukselta uusi
lausunto, jossa olisi kuvattu vahinkoja, joita aiheutuu
2 614 pesivän parin suuruisesta yhdyskunnasta.
Kalastusalueen mukaan päätöksen käännöksessä oli
vakavia piutteita.

POIKKEUSLUPA, NYKYTILANNE:
Jakokunta maanomistajana kaatoi
Storgrynnanilta pesäpuita maaliskuussa 2018.
Kalastusalue hankki tarvikkeet munien
öljyämiseksi, mutta yhtään munaa ei öljytty
vuonna 2018, koska merimetsot eivät palanneet
Storgrynnanille pesäpuiden kaatamisen jälkeen.
Yhtään merimetsoa ei ammuttu vuonna 2018.
Päätös on voimassa vielä neljä vuotta vaikka sitä
virallisesti ei ole vielä lainvoimainen.
Vaasan hallinto-oikeus on ilmoittanut, että
asiassa annetaan päätöstä aikaisintaan syksyllä
2019.
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