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Päevakord:
1. Kollektiivne pöördumine „Aita lõpetada seaduslikud veelindude tapatalgud“ arutelu
Rainer Vakra märkis, et kollektiivne pöördumine esitati Riigikogule 01. detsembril 2017,
millele on kogutud ligi 3000 allkirja. Lisaks on esitanud Eesti Ornitoloogiaühing, Eesti
Jahimeeste Selts ja Keskkonnaministeerium on ettepanekud olukorra leevendamiseks.
Margus Puust selgitas ettekandes (protokolli lisa 1), et petitsioonis on esitatud valeandmeid:
tegelikult oli eelmisel aastal veelinde jahtivaid jahikülalisi ligi 600 ja Keskkonnainspektsioon
(KKI) ei ole tuvastanud salaküttimist. Olles Euroopa Liidu liige, ei saa piirata teiste
liikmesriikide jahimeeste tulemist Eestisse. KKI kontrollis 2017. aastal ligi 10% linnujahti
pidavatest jahikülalistest ning tuvastas vaid ühe rikkumise, kui poolautomaatrelvas oli üks
padrun rohkem kui lubatud. Lisaks ei kinnita statistika, et alates 2013. aastast, kui kehtima
hakkas uus jahiseadus, oleks veelindude jaht oluliselt tõusnud. Eestis on veelindude küttimise
mahud jäänud 12 000 - 15 000 isendi juurde aastas ning aktiivseid linnujahi kütte on 5000 8000. Seejuures on Soomes linnujahi kütte umbes 150 000 - 160 000 ja aastas lastakse 400 000
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– 600 000 veelindu. Eesti jahimehed järgivad alati veelindude küttimisel head tava ja
jahieeskirju ning kindlasti ei peaks nemad petitsiooni menetlemise tulemusel kannatama.
Koostöös Keskkonnaministeeriumiga tegeleb Eesti Jahimeeste Selts (EJS) aktiivselt
jahikülaliste koolitamisega, et mitte lasta neid enne põhjalikult siinset jahiseadust, -eeskirja ja
head tava tutvustamata jahile. Samuti tehakse koostööd maaomanikega kahjustuste osas, et olla
rohkem abiks, kuna statistika järgi on rändlindude arvukus suurenenud.
Marku Lamp märkis, et Keskkonnaministeeriumis eelmise aasta novembris toimunud
ümarlaual mõisteti, et petitsiooniga tõstatatud probleemiks ei ole veelindude arvukuse
vähenemine, vaid tegemist on pigem eetilise küsimusega. Pöördujate väljapakutud päevalimiidi
kehtestamine ümarlaual osalenute seas toetust ei leidnud, sest kvootide kehtestamine võib kaasa
tuua valeandmete esitamist, kuid lindude küttimisel saadud jahistatistika on oluliseks aluseks
näiteks populatsioonide arvukuse hindamisel. Samuti ei lahenda see eetilist probleemi, kuna
limiidi piires kütitud lindudest võidakse samamoodi pilte sotsiaalmeediasse postitada. Lisaks
on pakutud lahendusena linnujahi korraldajate litsentseerimist, kuid see tooks kaasa ka
maaomanike litsentseerimist, mis piiraks omakorda neile antud õigusi jahinduses. Pigem oleks
olulisem linnujahimeeste endi teadlikkuse tõstmine läbi koolituste. Seega tuleks koolituse
läbimine muuta kohustuslikuks, et jahituristidel oleksid piisavad teadmised Eestis kehtivatest
jahipidamise reeglitest. Lisaks on abiks teabematerjalide jagamine võimalikult paljudes
võõrkeeltes ning infosüsteemide arendamine, et jahiload muutuksid veebipõhiseks. Jahilubade
veebikeskkond võimaldab teada saada jahi asukoha, aja ning kütitud isendid.
Rainer Vakra küsis, et kes ja kuidas hakkab jahituristidele koolitusi tegema. Marku Lamp
vastas, et välisriigis antud kehtivat jahitunnistust omavale isikule toimuks koolitus koos Eesti
jahitunnistuse väljastamisega. Margus Puust lisas, et EJS peab koolituse korralduslikku poolt
veel arutama. Seejuures on hakanud EJS koostama n-ö musta nimekirja jahikülalistest, kes on
rikkunud Eestis kehtivat jahiseadust, -eeskirja või head tava ning ei väljasta neile enam siinset
jahitunnistust.
Veljo Volke selgitas, et pöördumise prioriteediks on päevalimiitide kehtestamine koos kütitud
jahilindude kohese ülesmärkimisega jahiloale, mis muudab lindude arvukuse statistikat
usaldusväärsemaks. Praegu märgitakse üles näiteks hallhane maakondades, kuhu ta kunagi ei
satu ka üksikisendina. Lisaks on eetiline probleem kütitud lindude põldudele jätmine. Seetõttu
on oluline muuta jahiluba veebipõhiseks, jagada teabematerjale ja sätestada kohustuslik
koolitus. Eesti Ornitoloogiaühing (EOÜ) jääb ootama edasisi otsuseid. EJS-i ettekandes toodud
valeandmed petitsioonis on võetud jahimeeste väljaütlemistest, et eelmistel aastatel on Eestit
külastanud 3000 - 4000 jahituristi ning kolmandik on neist linnujahimehed.
Peeter Ernits tundis huvi, et mis oli tegelik jahikülaliste arv eelmisel aastal. Veljo Volke
märkis, et mõlemad arvud on saadud jahimeestelt. Tõnis Korts selgitas, et EJS valdab vastavaid
andmeid jahitunnistuste väljastamisega. Eelmisel aastal külastas linnujahimehi suurusjärgus
600 ning soovi korral saab anda ka väga täpse arvu. Margus Puust täiendas, et Eesti
jahimeestest linnukütte välja tuua kahjuks nii täpselt ei saa. Meelis Uustal lisas, et eelmise aasta
augustis toimunud kohtumisel öeldi välja umbes 5000 jahikülalist aastas, kellest ligi pooled on
linnujahimehed ning seejuures keegi seda enam ei parandanud.
Peeter Ernits küsis, et miks on Keskkonnaministeerium ja teised osapooled päevalimiidi
kehtestamise vastu. Rainer Vakra täiendas küsimust, et millel põhineb eeldus kütitud lindude
valesti märkimises päevalimiidi kehtestamisel ning mis on ühe jahimehe keskmine jahisaak.
Marku Lamp pakkus, et keskmiselt tabab jahimees 1-2 lindu, enamus kordadel 0. Praegu
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puudub jahimehel põhjus väärandmeid esitada, kuid piirarvu kehtestamisel võib tekkida
motivatsioon märkida üles tegelikkusest vähem ehk limiidi piires.
Marku Lamp palus täpsustada EOÜ-l, kuidas päevalimiidi kehtestamine aitab kaasa
jahimeestel linnuliikude edukamal määramisel. Veljo Volke selgitas, et lisaks limiidist kinni
pidamisele hakatakse rohkem tähelepanu pöörama ka liikidele ning seda kontrollib KKI.
Margus Puust leidis, et jahimehel ei ole vajadust üles märkida vale liik, pigem on see piisavate
teadmiste puudumine. Kaarel Roht täiendas, et spetsiaalselt jahimeestele ilmus eelmisel aastal
partlaste ja haneliste liigimääraja. Margus Puust lisas, et jahieksamil tehakse vigu kõige enam
veelindude määramisel. Kaarel Roht selgitas, et varasemalt kehtinud limiidi tühistamise
põhjuseks oli haavatud isendite maha jätmine – suurema saagi korral võttis jahimees kaasa vaid
kvoodiga lubatud arvu linde. Samuti teeb EJS pidevalt tööd selle nimel, et parandada jahimeeste
teadmisi linnuliikide määramisel.
Andres Metsoja tundis huvi, et mille alusel määratakse kvoodi arv. Veljo Volke vastas, et
välja pakutud 5 on lihtsalt mõistlik arv jahimehe perekonna toitmiseks. Anti Rallmann märkis,
et ka paari jahimehe kümne isendiga pilt saagist võib olla ebaeetiline. Veljo Volke lisas, et
seetõttu oleks veebipõhine jahiluba oluline, kuna siis saab kasvõi tagantjärgi võrrelda pilti ja
jahiloal märgitut.
Meelis Mälberg selgitas, et oluline on mitte minna antud probleemiga ühest äärmusest teise.
Kindlasti on oluline jahitegevus, kuid seda mõistlikkuse piirides. Praegune jahitegevus ühtegi
liiki ei ohusta ja seetõttu tuleks leida lahendusi pigem eetilisele küsimusele. Samuti on
jahipidamine oluline tegevusvaldkond maapiirkondades. Komisjoni liige soovis teada, et kui
palju jahikülalised maapiirkondades sissetulekuid suurendavad ning millised on lindude poolt
tekitatud kahjud. Tõnis Korts vastas, et hinnanguliselt jätavad ligi 3000 jahikülalist Eestisse
aastas umbes 5 miljonit eurot, viibides siin keskmiselt 4 päeva. Seejuures on oluline, et
jahikülalised käivad Eestis sügisel, kui turismihooaeg on madal.
Andres Metsoja küsis, et kas probleeme on tekkinud ka jahiturismi korraldavate
maaomanikega. Tõnis Korts selgitas, et maaomaniku staatus ei ole antud juhul oluline. Pigem
on jahimeeste ja maaomanike suhted head ning koos leitakse muredele lahendusi.
Rainer Vakra tundis huvi, et kas jahiturismi korraldavad maaomanikud võiksid välja pakutud
koolituse läbida. Tõnis Korts vastas, et igal juhul on kasulik koolitada jahiturismi korraldajaid.
Meelis Uustal märkis, et kui kõik muu samaks jätta, siis ainult koolitustega ebanormaalselt
suurtes kogustes veelindude küttimist ei peatata. Anti Rallmann selgitas, et maaomanikul on
õigus väikeuluki küttimiseks, kuna riigil ei ole vahendeid kahjude kompenseerimiseks.
Seejuures, kui maaomanik ei ole huvitatud jahipidamisest, siis ta võib oma maa kaitsmiseks
tellida töö jahimeestelt ning selleks ei peaks ta läbima koolitust. Margus Puust lisas, et
koolituse kohustus tuleks seada pigem külaliste vastuvõtjatele.
Andres Metsoja küsis, et kuidas tuvastab KKI jahimehed, kui maaomanik on jahipidamiseks
loa andnud. Marku Lamp vastas, et KKI töö baseerub suurel osal eelinformatsioonil, teades
varasemalt rikkumistega vahele jäädud asukohti ja hooaega. Samuti loodetakse looduses
viibijatele, kes saavad alati KKI-le rikkumistest vihjeid edastada. Eelmisel aastal kontrollitud
10% jahikülalistest on väga hea tulemus. Anti Rallmann märkis, et maaomanikule antud
väikeuluki jahiluba kehtib ainult tema maal jahipidamiseks ning seejärel saab teada, kui palju
antud kinnistul on loa alusel kütitud.
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Rainer Vakra küsis, et kas pöördujate jaoks on vahe, kui lastakse sama palju linde paari
päevaga või aastas ning seejuures populatsiooni arvukus säilib. Veljo Volke vastas, et eesmärk
ei ole vähendada kütitavate lindude summaarset arvu aastas. Lihtsalt eetiliselt oleks mõislikum
lasta 5 lindu korraga ning vajadusel tihedamini jahil käia. Meelis Uustal märkis, et petitsiooni
fookus ei ole Eesti jahimehed, kes kütivad mõistlikul määral. Samas on jahikülaliste jaoks
piiramatu jahipidamise võimalus üks Eestisse tulemise argument.
Andres Metsoja soovis teada, et kas Soomes on kehtestatud päevalimiit. Kaarel Roht vastas,
et Soomes praegu limiite ei ole. Margus Puust selgitas, et Soomes on linnujahi ajalugu oluliselt
vanem. Samuti on mõned jahikorraldajad keeldunud teatud riikidest jahikülaliste
vastuvõtmisest. Roland Müür märkis, et vaatamata kultuuride erinevusele, on oluline igale
jahikülalisele selgitada siinset reeglistikku ning koolitus on seega igal juhul oluline.
Tõnis Korts selgitas, et EJS on probleemist teadlik, kuid KKI kinnitusel ei ole tuvastatud olulisi
rikkumisi. Meediasse jõudnud Kuveidi jahimeeste piltidel oli mitme päeva saak ning tegemist
korrektse jahipidamisega. Samuti ei ole KKI leidnud suurtes kogustes kütitud linnusaaki. Seega
otsuste langetamisel on oluline tugineda õigetele faktidele.
Anti Rallmann tõi välja, et petitsioonis toodud väide mõõdutundetust lindude tapmisest pärast
2013. aasta jahiseaduse muudatust, kui maaomanikele anti õigus küttida oma maal piiramatul
arvul jahilinde ja väikeulukeid, on väär ning maaomanikke solvav.
Andres Kalamees märkis, et on teada juhtumeid, kui on lastud ühe päevaga sada valgepõsklaglet. Seejuures ei saa EJS koolituse sisuks olla piltide ja videote postitamise keelamine
sotsiaalmeediasse.
Peeter Ernits tundis huvi, et kui palju on arutatud Eesti jahikorraldajate seas teatud riikidest
tulevate jahikülaliste boikoteerimist. Margus Puust vastas, et pigem esineb seda väikesaartel,
kus kogukond on vastu. Samuti ei kohusta ükski seadus jahikülalist vastu võtma.
Olav Kreen selgitas, et valdkondades, mida ei ole võimalik täielikult kontrollida, on tulemust
võimalik saavutada eelkõige teavituse ja teadlikkuse tõstmisega, mitte reeglite kehtestamisega.
Samuti on eestlased tänaseks niivõrd linnastunud ja seeläbi jahipidamisest kaugenenud. Selleks
tuleb sarnaselt põllumeeste avatud talude päevale jahimeestel teha paremat teavitustööd
ühiskonnas. Kindlasti ei ole Eesti metsa-, põllu- või jahimees loodusevaenulik.
Rainer Vakra küsis, et kas pliiga laskemoona kasutamine on veelindude jahil keelatud.
Margus Puust vastas, et see on keelatud 2013. aastast. Kaarel Roht lisas, et keeld kehtib ka
veelindude jahile sisemaal.
Rainer Vakra tundis huvi, et kas väikeulukeid lastud pliiga laskemoon on edasi loodusele
kahjulik, nagu näiteks mürgituse saamine. Tõnis Korts selgitas, et plii edasi kandumine
looduses nõuab eraldi uuringuid, mida jõukamad riigid ka teevad.
Rainer Vakra küsis, et millistes riikides on keelatud ka väikeulukite pliiga laskmine. Kaarel
Roht vastas, et pliivabale laskemoonale minnakse järkjärgult üle ja Saksamaa on juba osaliselt
keelustanud selle riigimetsades.
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Rainer Vakra tundis huvi, et mis põhjustel jäetakse lastud väikeuluk maha. Kaarel Roht
selgitas, et lastud loom võidakse jätta kaasa võtmata, kuna tuvastatakse mõni nakkushaigus ja
kardetakse koduloomi nakatada. Reeglina ei jäta jahimees lastud looma metsa. Tõnu Traks
lisas, et pliimürgituse võivad saada teised isendid, kui pliimoonaga lastud nülitud loom jäetakse
metsa. Margus Puust märkis, et selliste juhtumite vältimiseks on oluline teha koostööd
ornitoloogidega. Veljo Volke täiendas, et pliimürgitusega kotkaid on viimastel aastatel
kümneid ning tegemist on kindlasti laiema probleemiga. Margus Puust tõi välja, et pliid
kasutatakse palju ka kalanduses.
Meelis Mälberg küsis, et kuidas toimib Eestis vibujaht. Tõnis Korts märkis, et vibuga on
kütitud näiteks kopraid. Vibujahis on kehtestatud ranged reeglid, mis nõuavad ka katselaskmisi.
Rainer Vakra tundis huvi, et millised materjalid oleksid pliile alternatiivid. Kaarel Roht
vastas, et katsetatud on volframi, vaske, tsinki, linde lastakse terasega ning suurulukite jaoks
veel otsitakse sobivat materjali. Oluline on, et kuul mõjuks koheselt surmavalt.
Rainer Vakra märkis, et kollektiivse pöördumise arutelu jätkub peale seda, kui fraktsioonid
on esitanud oma arvamuse antud küsimusele.
Otsustati:
1.1 Võtta teadmiseks. (konsensus- Peeter Ernits, Andres Metsoja, Meelis Mälberg, Rainer
Vakra)
1.2 Jätkata arutelu. (konsensus- Peeter Ernits, Andres Metsoja, Meelis Mälberg, Rainer Vakra)

(allkirjastatud digitaalselt)
Rainer Vakra
juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)
Andra Ainsaar
protokollija
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LISA 1

EJS ja linnujahi
korraldamine
Margus Puust

EJS President
margus@ejs.ee

Valedega ei saa võidelda eetika eest


Petitsioon: Igal sügisel võtavad tuhanded jahituristid Eestis osa legaalsetest
veelindude tapatalgutest. Tegelikult on veelinde jahtivaid jahikülalisi ca 600
(2017)



Petitsioon: Tuhanded jahituristid suunduvad sügiseti Eestisse, kuna siin,
rändeteede ristumiskohas, saab osa võtta nii legaalsetest kui ka illegaalsetest
veelindude tapatalgutest. Veelindude Salaküttimist pole KKI poolt
registreeritud.

Õigusaktide muutmine peab baseeruma
tegelikel faktidel


2017 ei ole registreeritud välisriikide jahikülaliste poolt ühtegi rikkumist (v.a. 1 juhus kui
poolautomaadis oli 1 padrun rohkem).

Eoü kirjas 4.12.17. LIK 17/10 on toodud 3 väidetavat „veelindude massilise tapmise“ juhtumit 2017.
aastal. Kaks põhinevad „suulisel“ infol ja üks on nn Kuveidi juhtum. Kuveidi juhtumit uuris KKI ja nende
sõnul olid need linnud grupi jahikülaliste kütitud linnud mitmete päevade jooksul.
Kki on 2017 kontrollinud 60 jahikülalist ja nende osalusel jahti. See on väga hea tulemus, 10% kõigist
linnujahti pidavatest jahikülalistest. Ühelgi juhul pole täheldatud kütitud lindude „hunnikuid“.
See võis olla probleem mõned aastad tagasi, aga see polnud enam probleem 2017 hooajal, kus ei
fikseeritud rikkumisi.


Eesti 2016 4772 hane ja 7665 parti



Soomes kütitakse aastas ca 400- 600 000 veelindu
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Haneliste küttimine 2010-2015

Meie ettepanekud



Jahindus: bioloogiline, majanduslik ja sotsiaalne.



Hoiduda emotsioonidest, valedest ja populismist. Analüüsida rahulikult ja põhjalikult
probleemi tegelikku olemust koos põhiliste huvigruppidega. käsitleda bioloogilist,
majanduslikku ja sotsiaalset osa.



Kui midagi muuta ja piirata, siis selle efektiivsus peab olema põhjendatud, muidu see ei anna
vajalikke tulemusi.



Vaja on fakte, mitte „suulist“ infot.

Meie ettepanekud


EJS on kohtunud jahikülalisi vastu võtvate organisatsioonidega ja selgitanud
nende esindajatele Eesti jahinduse hea tava olemust. Meie hinnangul on
olukord juba paranenud, sest värskeid pilte ja videoid sotsiaalmeedias
praktiliselt pole. Samuti puuduvad praktiliselt fikseeritud rikkumised.
Jätkame seda tööd. Jaanuaris kohtumine.



Oleme tõlkinud jahinduse hea tava vene ja soome keelde ja tutvustame seda
kõigile külalistele. Hea tava ja selle tõlked on kätte saadavad kodulehel.
Plaanis on tõlkida ka teistesse Euroopa keeltesse, sh itaalia keelde.



Rändlindude kahjud on suured ja me toetame igati maaomanikke, et läbi
küttimise vähendada neid kahjusid. Teeme kahjustuse osas maaomanikega
laialdast kaastööd.
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Meie ettepanekud


Ei toeta lindude eraldi käsitlemist väikeulukitest



Oleme kaalunud eelmisel aastal nõupidamisel pakutud korraldajate
litsentseerimise lahendust, aga hetkel ei näe juhatus ka siin toimivaid variante.
See on seotud sellega, et külalisjahti võivad korraldada kõik soovijad. Kui
jahikorraldamise õigus oleks vaid organisatsioonidel, siis oleks see variant
võimalik.



EJS on parandanud Keskkonnainspektsiooniga koostööd linnujahi kontrollimise
osas. Leiame, et kontrollitud 10 % jahikülalistest on väga hea tulemus ja
rikkumiste puudumine näitab seda, et olukord on kontrolli all.



Juhatusel on plaanis kohtuda KKI esindajatega, et linnujahi teemat ja edasist
koostööd arutada.



Koolituse korraldamine on keelebarjääri tõttu võimatu. Lõuna Eurooplased ei räägi
inglise keelt.



Mõte: korraldaja vastutus

Linnukaitsjad või võõraviha kandjad?

koos leiame lahendused
Tänan tähelepanu eest!

