Kohtumine 27.01.2020 jahimaade kasutajatega jahipidamise teemadel. Kohtumisel esitatud suulised
ettepanekud (protokollis Nele Saluveer, juhtivspetsialist, kaitse planeerimise büroo):
1. Kooskõlastamisnõue annab Keskkonnaameti spetsialistidele liiga suure kaalutlusotsuse. Peale selle
on protsess aeganõudev ja selles pole selgust.
2. Kooskõlastamise nõude asemel sätestada kaitse-eeskirjas konkreetselt, mis on ja ei ole lubatud.
3. Seada ulukijahile ajaline piirang.
4. Piiranguvööndis lubada jahpidamine.
Kohtumise põhjal esitasid jahiseltsid kirjalikud ettepanekud 26.02.2020 kirjaga (kirjas esitatud teiste
seisukohtadega saab tutvuda Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris, kiri on registreeritud
numbriga 1-4/20/2709).
1. Eelnõus on asutud jahinduse osas negatiivsele ja ülereguleerivale seisukohale. Seletuskirjas ei ole
välja toodud, kas senine jahindusalane tegevus on põhjustanud Matsalu Rahvuspargis negatiivseid
ilminguid, mis tingiksid piirangute suurendamist. Kui on, siis soovime, et taoline faktiline ja
statistiline analüüs toodaks seletuskirjas välja.
2. Korrektselt hinnata eeskirja eelnõus jahindusalase tegevuse senist mõju Matsalu Rahvuspargis,
tagamaks, et mõju hinnang oleks proportsionaalne ja õiglane võrreldes teiste tegevustega (nt
kalandus). Välja tuleks tuua erinevate jahipidamisviiside mõjud erinevates vööndites.
3. Parandada seletuskirjas olevad jahindusalased ebakorrektsused seletuskirjas välja toodud
linnuliikide juures.
4. Vältida kaitsealal lausbürokraatiat jahindusalases valdkonnas, kui selleks puudub selge vajadus
ning puudub vastav reguleering.
5. Reguleerida eeskirjas konkreetselt, milliseid ulukeid kindlatel ajaperioodidel võib kaitseala valitseja
kooskõlastuseta küttida. Jahiseltside ettepanek:
- Lubada jahti liikumispiiranguteta alal ja liikumispiiranguteta ajal väikeulukitele (v.a linnud)
vastavalt Jahiseaduse ja Jahieeskirja sätetele. Kui soovitakse väikeulukite osas seada liigilisi
kitsendusi, peaksid nimekirjas kindlasti olema kaitse-eesmärke teadaolevalt ohustada võivad
liigid – rebane, šaakal, kährik, mink, nugis;
-

Lubada jahti vähemalt järgmistele suurulukitele arvestades ajalisi ja ruumilisi
liikumispiiranguid: metskitsele ja hirvele vähemalt vahemikus 01. november - 31. jaanuar ning
metsseale 01. juuli - 28. veebruar.

-

Eelpool nimetamata ulukitele ja nimetatud ulukitele väljapool eeskirjas sätestatud ajaperioode
toimub jahindusalane tegevus Keskkonnaameti ettepanekul.

-

Kui haavatud uluk liigub kaitsealale, siis uluki jälitamine ja tabamine kaitsealal toimub
vajadusel operatiivse kooskõlastamisega. Suuruluki jahiloale tehakse märge uluki haavamise
kohta (kuigi uluk liigub sama jahipiirkonna piires) ja saadetakse koheselt teade kaitseala
valitsejale tema poolt näidatud numbril või aadressil.

6. Keskkonnaamet võib määrata eeskirjas soovi korral kaitsevööndid, kus ta keelab jahindusliku
tegevuse, tuues seletuskirjas välja põhjendused analoogselt kalanduse regulatsiooniga.
Jahiseltsid on seisukohal, et kehtivate seadusandlike aktide (JahS, LKS, JahE jne ja nende koosmõjude
valguses oleks nii juriidiliselt korrektsed ja avalikkusele õigusselged kaks lähenemisteed:
1. Jahipiirkondadeks jagatud jahimaal toimub piirkonna kasutaja poolt jaht kasutusõiguse loa
alusel, arvestades kaitseala osas seal kehtestatud kaitse-eesmärgist tulenevaid liigilisi, ajalisi ja
ruumilisi piiranguid. Kui kaitseala valitseja peab vajalikuks sellesse protsessi erakorraliselt
sekkuda, kasutab ta JahS §21 lg6 ja §22 lg4 sätestatud võimalust. Vt. ka
http://www.ejs.ee/jahindus-ja-looduskaitsealad-%E2%80%92-fookusintervjuu/
2. Kui kaitseala valitseja leiab, et jahindusalast tegevust on senisega võrreldes rohkem vaja
piirata, siis kaitsealal olev jahimaa arvatakse välja jahipiirkondadest ning jahti seal hakkab
korraldama kaitseala valitseja vastavalt JahS §23 lg4 p6,7. Vastavalt Keskkonnaministri
28.05.2013 nr 29 määrusele reguleerib suurulukite arvukust sel juhul kaitsealal, kaitseala
valitseja kehtestatud korras ja mahus, piirneva jahipiirkonna kasutaja või RMK, kui piirneva
jahipiirkonna kasutaja keeldub.

