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Pohjois-Karjalan suurpetoneuvottelukunta
Toimintasuunnitelma vuosille 2013–2014
Pohjois-Karjalan suurpetoneuvottelukunnan toimintakauden 2013–2014 päätavoitteeksi asetetaan suurpetoihin liittyvän yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen. Edellisellä toimintakaudella päätavoitteena oli suurpetoihin liittyvien ajankohtaisten asioiden ja eri organisaatioiden
tuottaman tiedon ja vastuiden kartoitus/tietojen päivitys. Toimintakauden tulokset koottiin yhteenvedoksi järjestämällä Elämää suurpetojen kanssa -seminaari ja keskustelutilaisuus.
Tällä toimintakaudella hyödynnetään aikaisemmin kerättyä tietopohjaa ja viedään sitä käytäntöön parantamalla suurpetoihin liittyvien sidosryhmien välistä verkostoitumista ja tiedonkulkua.
Ristiriitojen hallitsemiseksi ja yhteisymmärryksen lisäämiseksi pyritään lieventämään suurpetoihin liittyvää negatiivista tunneilmastoa ja rakentamaan suurpetoihin liittyvien sidosryhmien välille
luottamuksellinen keskusteluyhteys. Toimintakauden tulokset kootaan yhteen järjestämällä
suurpetoaiheinen seminaari ja keskustelutilaisuus.
Toimintakauden muita tavoitteita ovat:
Lausuntojen valmistelu (mm. lausunto suurpedoista Pohjois-Karjalan ympäristöohjelmaa varten)
Maakunnallisen suurpetohankkeen tarpeen arviointi sekä mahdollinen suunnittelu ja resursointi
Paikallisten asukkaiden näkökulman saaminen vahvemmin mukaan suurpetokeskusteluun
Suurpetoneuvottelukunnan verkkosivujen päivittäminen
Maakunnallisen suurpetoseminaarin/keskustelutilaisuuden järjestäminen ja siitä tiedottaminen
Itäsuomalaisen yhteistyön vahvistaminen suurpetoasioissa, yhteistyö muiden Itä-Suomen alueen suurpetoneuvottelukuntien kanssa (Kainuu, Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja
Etelä-Karjala)
Riistahallinnon suurpetoihin liittyvän sidosryhmätoiminnan seuraaminen ja sen perusteella suurpetoneuvottelukunnan tavoitteiden ja toimintamuotojen arviointi jatkotoiminnan kannalta
Suurpetoneuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan asiantuntijoita pitämään alustuksia toimintasuunnitelman tavoitteiden mukaisista teemoista. Toimintakauden 2013–2014 asiantuntijaalustusten aiheita ovat:
Metsästyksen valvonta, viranomaisten ja vapaaehtoisvalvonnan välinen yhteistoiminta
(Metsähallituksen erätarkastajat, poliisi, rajavartiosto, riistanhoitoyhdistysten metsästyksenvalvojat)
Karjalan tasavallan susitilanne ja muuttoliike rajan yli, tietoa miten Pohjois-Karjalan
suurpetokanta suhteutuu Karjalan tasavallan kantaan (mahdollisesti Danilov esiintyjäksi
seminaariin)
Metsästys suojelualueilla (karhu, ilves, hirvi)
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Suurpedot ja luontomatkailu (wildlife-matkailun mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa) sekä
haaskaruokinnan kokonaistilanne Pohjois-Karjalassa ja yhteisten haaskanpito-ohjeiden
tekeminen (mallina Kainuussa laadittu haaskojen käyttöä koskeva ohjeistus)
Tietoaineiston kokoaminen susien aiheuttamista koiravahingoista (tilastotiedot ja kokemusperäistä tietoa vahinkojen määrästä ja laadusta vahinkoja kärsineiltä), koiravahinkojen ennaltaehkäisymenetelmien kehittäminen
Karhun mehiläishoidolle aiheuttamat vahingot ja niiden ennaltaehkäisy (Suomen Mehiläishoitajien Liiton ja sen Pohjois-Karjalan paikallisyhdistyksen edustajat)
Suurpetojen vuoksi järjestettyjen koulukyytien kustannukset ja niiden kunnille kohdistumisen oikeudenmukaisuus
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