
 

 

K Ä S K K I R I  

   

  17. aprill 2017 nr 1-1/17/178 

Hülge küttimismahu kehtestamine 2017/2018 jahiaastaks 

1.      ASJAOLUD JA PÕHJENDUSED 

 

1.1. Jahiseaduse (edaspidi JahiS) § 4 lg 2 p 8 kohaselt on hallhüljes (Halichoerus grypus) 

suuruluk. Vastavalt keskkonnaministri 28.05.2013 määruse nr 32 „Jahieeskiri” (edaspidi 

jahieeskiri) § 5 lg-le 8 võib hallhülgele pidada varitsus- või hiilimisjahti 15. aprillist kuni 

31. detsembrini. 

 

1.2. JahiS § 22 lg 2 alusel kehtestab hallhülge küttimismahu igal jahiaastal Keskkonnaamet, 

lähtudes JahiS § 21 lg-s 4 nimetatud aruandest ning jahindusnõukogu ettepanekust. JahiS 

§ 21 lg 4 ja sama paragrahvi lg 3 alusel kehtestatud keskkonnaministri 23.05.2013 määruse 

nr 27 „Jahiulukite seireandmete loetelu ja kogumise kord ning seiret korraldama volitatud 

asutus” (edaspidi määrus nr 27) §-st 1 tulenevalt lähtub Keskkonnaamet hallhülge 

küttimismahu kehtestamisel lisaks jahindusnõukogu ettepanekule Keskkonnaagentuuri 

ulukite seire aruandest.  

 

1.3. Keskkonnaagentuuri aruandes „Ulukiasurkondade seisund ja küttimissoovitus 2016”1 

(edaspidi Keskkonnaagentuuri ulukiseire aruanne) on toodud, et pikemat perioodi jälgides 

on hallhülge arvukus Eestis kasvanud kiirusega 6-8% aastas. Keskkonnaagentuuri ulukiseise 

aruandes on märgitud, et „Hallhülge (Halichoerus grypus) kaitse tegevuskavas“2 (edaspidi 

hallhülge kaitse tegevuskava) on kokku lepitud, et hülgejahi esimestel aastatel määratakse 

kvoot (küttimismaht) kuni 1% loendatud isenditest. Kuigi hallhülge populatsioon kannataks 

arvatavasti selle seisundit halvendamata märksa kõrgemat küttimissurvet, ei ole senist 

küttimishuvi ja võimekust arvestades vaja hallhülge kaitse tegevuskavas kokku lepitud 

küttimismahtu esialgu muuta. 

 

1.4. Keskkonnaagentuuri ulukiseire aruande hilisemas lisas „Ettepanek hallhülge küttimise 

korraldamiseks 2017. aastal”3 (edaspidi ulukiseire aruande lisa) on toodud, et 2016. aasta 

jahihooajal kütiti lubatud kvoodist (42) kokku 10 isendit. Huvi hallhülge küttimise vastu ei 

ole olnud esimestel jahiaastatel suur, mistõttu tavapärasest jahiulukipopulatsioonide 

ohjamise põhimõtetest erinev tagasihoidlik küttimismaht oli põhjendatud. Lähtudes 

seirearuannetest on hallhülge arvukus nii Eesti vetes kui ka kogu Läänemeres olnud pikemat 

                                                 
1 Kättesaadav Keskkonnaagentuuri kodulehel aadressil: 

http://keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/seirearuanne_2016.pdf, 10.04.2017. 
2 Kättesaadav Keskkonnaministeeriumi kodulehel aadressil:  

http://www.envir.ee/sites/default/files/hallhylge_ktk_eelnou_ds.pdf, 10.04.2017 
3 Kättesaadav Keskkonnaagentuuri kodulehel aadressil:  

http://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/hallhulge_kuttimisettepanek_2017_0.pdf, 10.04.2017. 

http://keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/seirearuanne_2016.pdf
http://www.envir.ee/sites/default/files/hallhylge_ktk_eelnou_ds.pdf
http://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/hallhulge_kuttimisettepanek_2017_0.pdf
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aega tõusutrendis, kuid 2016. aasta lennuloendusel loendati Eesti territooriumil kevadsuvel 

lesilates karvavahetusel olevaid hallhülgeid kokku 4508, mis on rohkem, kui 2015. aastal 

(4237), kuid siiski vähem kui kahel varasemal aastal. Hallhülgeid loendatakse enam Liivi 

lahes ning seal on olnud suurimad ka nende poolt kalandusele tekitatud kahjud. Hallhülge 

arvukuse kasv väljendub aga kõige selgemalt Soome lahe piirkonnas. 

 

1.5. Hallhülge jahi esimeste aastate küttimismahuks on vastavalt hallhülge kaitse tegevuskavale 

kokku lepituna olnud 1% eelmisel (2016) aastal loendatud isendite arvust. Arvestades 

tagasihoidlikku küttimishuvi kahel eelmisel aastal ei pea Keskkonnaagentuur oma 

ettepanekus vajalikuks seda põhimõtet 2017. aastal muuta. Eelmisel (2016) aastal loendati 

hallhülgeid nende lesilates 4508 isendit, millest tulenev küttimismaht oleks 45 isendit. 

Arvestades loendatud isendite hulka, kalandusele tekitatud kahjude levikut ning möödunud 

jahihooaja küttimise piirkondlikku jaotust, on Keskkonnaagentuuri ettepanek küttimismaht 

jaotada järgmiselt:  

 

 Liivi laht (piirkond 1): 25 isendit  

 saarte põhja- ja läänerannik (piirkond 2): 8 isendit  

 Soome laht (piirkond 3): 12 isendit.  

 

Eelmärgitud piirkondade lõikes määrab Keskkonnaamet hallhülge kaitse tegevuskavast ja 

ulukiseire aruande lisast tulenevad küttimise keelualad. Kuna hallhülge populatsioon ei ole 

ülalpoolmainitud piirkondades paikne ning tehtud jaotus põhineb paljuski kohalike inimeste 

huve silmas pidades, on ettepanek jätta Keskkonnaametile õigus jahiaja lõpuosas 

küttimismaht vajadusel piirkondade vahel ümber jagada. 

 

1.6. Käesoleval jahiaastal on maakondlikud jahindusnõukogud teinud Keskkonnaametile 

hallhülge küttimise korraldamiseks järgmised ettepanekud4: 

 

1.6.1. Harju maakond (09.02.2017 jahindusnõukogu) – ettepanek 3 isendi küttimiseks.  

Jahipiirkondade kaupa eraldi küttimismahtu ei määrata. Hallhüljest võib küttida Padise, 

Paldiski, Keila, Vääna, Lääne-Lahemaa ja Ida-Harju jahipiirkonnas. Viimase hallhülge jaht 

tuleb eelnevalt registreerida Harju Jahindusklubis (Kontaktisik Rein Sõitja, tel 502 7098); 

 

1.6.2. Hiiu maakond (21.02.2017 jahindusnõukogu) – ettepanek 4 isendi küttimiseks.  

Jahipiirkondade kaupa küttimismahtu ei määrata. Hallhüljest võib küttida Emmaste, 

Leluselja, Kõrgessaare, Tahkuna, Määvli ja Pühalepa jahipiirkonnas; 

 

1.6.3. Ida-Viru maakond (17.02.2017 jahindusnõukogu) – ettepanek 2 isendi küttimiseks.  

Jahipiirkondade kaupa küttimismahtu ei määrata. Hallhüljest võib küttida Kiviõli, Kohtla-

Nõmme, Ontika, Voka, Vaivara, Sillamäe ja Narva jahipiirkondades. Viimase hallhülge 

jaht tuleb eelnevalt registreerida Keskkonnaametis (Kontaktisik Heete Ausmeel,  

tel 5688 6919); 

 

1.6.4. Lääne maakond (27.02.2017 jahindusnõukogu) – ettepanek 3 isendi küttimiseks.  

Jahipiirkondade kaupa küttimismahtu ei määrata. Hallhüljest võib küttida Nõva, Padise, 

Paldiski, Keila, Vääna ja Ida-Harju jahipiirkonnas. 

 

1.6.5. Lääne-Viru maakond (27.02.2017 jahindusnõukogu) – ettepanek 3 isendi küttimiseks.  

Jahipiirkondade kaupa eraldi küttimismahtu ei jaotata. Hallhüljest võib küttida Ida-

Lahemaa, Ranna, Kunda ja Mahu jahipiirkonnas. Viimase hallhülge jaht tuleb eelnevalt 

registreerida Rakvere Jahindusklubis (Kontaktisik Jaan Villak, tel 516 5612).  

 

                                                 
4 Jahindusnõukogude protokollid on kättesaadavad Keskkonnaameti kodulehel aadressil: http://dhs-adr-

kea.envir.ee/Results.aspx?contentType=Protokoll&title=jahindusn%C3%B5ukogu&topOnly=1, 10.04.2017.  

http://dhs-adr-kea.envir.ee/Results.aspx?contentType=Protokoll&title=jahindusn%C3%B5ukogu&topOnly=1
http://dhs-adr-kea.envir.ee/Results.aspx?contentType=Protokoll&title=jahindusn%C3%B5ukogu&topOnly=1


3 (5) 
 

 

1.6.6. Pärnu maakond (21.02.2017 jahindusnõukogu) – ettepanek 20 isendi küttimiseks.  

Jahipiirkondade kaupa küttimismahtu ei määrata. Hallhüljest võib küttida Orajõe, 

Tahkuranna, Audru, Kihlepa-Lindi, Seliste, Tõstamaa, Saulepi, Vana-Varbla ja Kihnu 

jahipiirkondades. Nimetatud jahipiirkonnad võivad jahti pidada kuni maakondliku limiidi 

20 täitumiseni. Küttimist teostada eelkõige kalastuspiirkondades ja teha koostööd 

kutseliste kaluritega. Keskkonnaametil on õigus vajadusel Pärnu ja Liivi lahe 

küttimismahtu ümber jagada; 

1.6.7. Saare maakond (27.02.2017 jahindusnõukogu) – ettepanek 3 isendi küttimiseks saarte 

põhja- ja lääneranniku piirkonnast Salme, Lümanda, Kihelkonna, Mustjala, Kuumi, 

Võhma ja Metsküla jahipiirkonnas. Lisaks ettepanek 10 isendi küttimiseks Liivi lahe 

piirkonnast Tamse, Liiva, Tornimäe, Laimjala, Kallemäe, Pihtla, Laugi, Kaavi ja Salme 

jahipiirkonnas. Jahipiirkondade kaupa eraldi küttimismahtu ei määrata. 

 

1.7. Arvestades eeltoodut on põhjendatud kehtestada 2017/2018 jahiaasta hallhülge küttimismaht 

vastavalt Keskkonnaagentuuri ulukiseire aruande lisas esitatud ettepanekule. Küttimise 

korraldamisega seotud kohustuste (nt hallhülgejahi registreerimine) sätestamisel 

arvestatakse osaliselt jahindusnõukogude esitatud ettepanekuid.  

 

1.8. Jahindusnõukogude ettepaneku kohaselt soovitakse Liivi ja Pärnu lahega piirnevas Pärnu 

maakonna osas ja Saare maakonna lõunaosas (piirkond 1) küttida vastavalt 20 ja 10 

hallhüljest (kokku soovitakse piirkonnas küttida 30 isendit). Ulukiseire aruande lisas on 

tehtud ettepanek eelnimetatud piirkonnas kokku küttida 25 hallhüljest. Keskkonnaameti 

hinnangul on mõistlik arvata kogu Liivi ja Pärnu lahte piirkond ühte ohjamisalasse, mille 

piires võib kokku küttida 25 hallhüljest. Keskkonnaametil on õigus vajadusel Pärnu ja Liivi 

lahe küttimismahtu ümber jagada. 

 

1.9. Jahindusnõukogude ettepaneku kohaselt soovitakse Saarte põhja- ja läänerannikul (piirkond 

2) kokku küttida 7 hallhüljest: Hiiu maakonnas soovitakse küttida 4 ja Saaremaa põhja- ja 

lääneranniku piirkonnast 3 hallhüljest. Ulukiseire aruande lisas on tehtud ettepanek 

eelnimetatud piirkonnas kokku küttida 8 hallhüljest. Keskkonnaameti hinnangul on mõistlik 

täiendavalt eraldada Saaremaa põhja- ja lääneranniku jahipiirkondadele hallhülge 

küttimismahuks 1 isend. Kokku võib Saaremaa põhja- ja läänerannikul küttida 4 hallhüljest. 

  

1.10. Jahindusnõukogude ettepaneku kohaselt soovitakse Lääne, Harju, Lääne- ja Ida-Viru 

maakondades (piirkond 3) kokku küttida 8 hallhüljest: Lääne- ja Harjumaal soovitakse 

küttida 3 hallhüljest, Lääne-Virumaal 3 hallhüljest ja Ida-Virumaal 2 hallhüljest. Ulukiseire 

aruande lisas on tehtud ettepanek eelnimetatud piirkonnas kokku küttida 12 hallhüljest. 

Võttes arvesse Soome lahe rannajoone pikkust, on otstarbekas eraldada Lääne- ja 

Harjumaale hüljeste küttimismahuks kokku 5 hallhüljest, suurendades küttimismahtu 2 

isendi võrra. Lääne- ja Ida-Virumaale on otstarbekas täiendavalt eraldada hallhülge 

küttimismahuks vastavalt 1 ja 1 isendit. Kokku võib eelnimetatud maakondades küttida 

vastavalt 4 ja 3 hallhüljest. 

 

1.11. Keskkonnaamet jätab arvestamata Ida-Viru maakonna jahindusnõukogu ettepaneku viimase 

hallhülge jahi registreerimiseks Keskkonnaametis. Jahipiirkonna kasutajad peavad ise 

korraldama hallhülge jahi viisil, mis tagaks kehtestatud küttimismahust kinnipidamise.  

 

1.12. JahiS § 21 lg-st 2 tulenevalt on jahipiirkonna kasutaja oma jahipiirkonna piires kohustatud 

teostama ulukite seiret. Vastavalt määruse nr 27 § 41 lg-dele 1-4 hõlmab see kohustus kütitud 

hallhülge kohta andmete esitamise ja bioproovide kogumise kohustust. 

 

1.13. Vastavalt hallhülge (Halichoerus grypus) kaitse tegevuskava punktile 5.3.2 (joonis 11) ei 

või hallhülgeid küttida kaitstavatel aladel, kus hallhülge kaitse on kaitse-eesmärgiks. 
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2. OTSUSTUS 

 

Arvestades punktis 1 esitatud asjaolusid ja põhjendusi, kooskõlas keskkonnaministri 23.05.2013 

määruse nr 27„Jahiulukite seireandmete loetelu ja kogumise kord ning seiret korraldama volitatud 

asutus” § 41 lg-dega 1-4, JahiS § 22 lg 2 ning keskkonnaministri 20.05.2014 määrusega nr 13 

kehtestatud „Keskkonnaameti põhimääruse” § 5 lg 2 p 41 ja § 6 lg 2 p 19 alusel, otsustan: 

 

2.1. Kehtestan 2017/2018 jahiaasta hallhülge (Halichoerus grypus) küttimismahuks Eesti 

Vabariigi territooriumil kokku 45 isendit, mis maakondade ja/või ohjamisalade vahel 

jaguneb järgmiselt: 

 

2.1.1. Harju ja Lääne maakond 

2.1.1.1. küttimismaht 5, ohjamisalasse kuuluvad Nõva, Padise, Paldiski, Keila, Vääna, Lääne-

Lahemaa ja Ida-Harju jahipiirkonnad; 

2.1.1.2. Viimase hallhülge jaht tuleb eelnevalt registreerida Harju Jahindusklubis telefonil 

5027098 (Rein Sõitja).  

 

2.1.2. Hiiu maakonna põhja ja läänerannik 

2.1.2.1. küttimismaht 4, ohjamisalasse kuuluvad Emmaste, Leluselja, Kõrgessaare, Tahkuna, 

Määvli ja Pühalepa jahipiirkonnad. 

 

2.1.3. Ida-Viru maakond 

2.1.3.1. küttimismaht 3, ohjamisalasse kuuluvad Kiviõli, Kohtla-Nõmme, Ontika, Voka, 

Vaivara, Sillamäe ja Narva jahipiirkonnad; 

 

2.1.4. Lääne-Viru maakond 

2.1.4.1. küttimismaht 4, ohjamisalasse kuuluvad Ida-Lahemaa, Ranna, Kunda ja Mahu 

jahipiirkonnad; 

2.1.4.2. Viimase hallhülge jaht tuleb eelnevalt registreerida Rakvere Jahindusklubis telefonil 

516 5612 (Jaan Villak). 

 

2.1.5. Pärnu maakond ja Saare maakonna lõunarannik (Liivi laht) 

2.1.5.1. küttimismaht 25, ohjamisalasse kuuluvad Orajõe, Tahkuranna, Audru, Kihlepa-

Lindi, Seliste, Tõstamaa, Saulepi, Vana-Varbla ja Kihnu jahipiirkonnad Pärnumaal 

ning Tamse, Liiva, Tornimäe, Laimjala, Kallemäe, Pihtla, Laugi, Kaavi ja Salme 

jahipiirkonnad Saaremaal; 

 

2.1.6. Saare maakonna põhja ja läänerannik 

2.1.6.1. küttimismaht 4, ohjamisalasse kuuluvad Salme, Lümanda, Kihelkonna, Mustjala, 

Kuumi, Võhma ja Metsküla jahipiirkonnad; 

 

2.2.  Lubatud on varitsus- või hiilimisjaht;   

 

2.3.  Jahipiirkonna kasutajad on kohustatud: 

 

2.3.1. korraldama jahti viisil, mis tagaks jahipiirkonna asukohajärgsesse piirkonda kehtestatud 

küttimismahust kinnipidamise ja välistaks küttimise kaitstavatel aladel, kus kaitse 

eesmärgiks on hallhülge kaitse; 

2.3.2. teavitama jahiloa saajat kütitud isendite andmete ning bioproovide kogumise ja esitamise 

nõuetest; 

2.3.3. teavitama ühe ööpäeva jooksul kütitud hallhülgest Keskkonnaameti jahinduse ja vee-

elustiku büroo üldmeilile: jave@keskkonnaamet.ee; 

mailto:jave@keskkonnaamet.ee
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2.3.4. esitama Keskkonnaagentuurile hiljemalt 10. jaanuariks 2018 kütitud hallhülge andmed 

(ankeet) ja bioproovid (vähemalt üheaastase emase isendi emakas koos munasarjadega, 

alalõualuu või alalõualuu silmahamba juure 1-2 cm pikkune lõik  ja 5x5x5 cm suurune 

tükk nahaalust rasvkudet koos nahaga); 

 

2.4.   Teha käskkiri teatavaks kõigile jahipiirkonna kasutajatele.  

 

 

Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduses või 

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, esitades 30 päeva jooksul käskkirja 

teatavakstegemisest vaide Keskkonnaametile või kaebuse Tallinna Halduskohtusse. 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Andres Onemar 

peadirektor 

 

 

Jaotuskava:  jahinduse ja vee-elustiku büroo, regioonid  
 

 

Teadmiseks:  Keskkonnaagentuuri ulukiseireosakond (peep.mannil@envir.ee), 

Keskkonnainspektsioon  
 

 

Margo Tannik  

jahinduse peaspetsialist 

Jahinduse ja vee-elustiku büroo 
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