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Linnujahi korraldamine 

Austatud härra Vakra 

 

 

21. novembril toimus Keskkonnaministeeriumis ümarlaud, kus otsiti tasakaalu olukorrale, kus 

hanede-laglede arvukus ja sellega kaasnevad kahjustused on ületanud talutavuse piiri, kus kahjude 

kompenseerimine on väga keeruline ja kus arvukuse ohjamise ja heidutusmeetmete rakendamine 

nagu näiteks lindude küttimine pole ühtmoodi mõistetav kõikidele ühiskonna liikmetele. 

Ümarlauast võtsid osa Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, Keskkonnaagentuuri, 

Keskkonnainspektsiooni, Veterinaar- ja Toiduameti, Maaeluministeeriumi, Eesti Jahimeeste 

Seltsi, Eesti Erametsaliidu, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eesti Jahimeeste Seltsi ja Eesti 

Ornitoloogiaühingu esindajad.  

 

Koosoleku osapoolte tõstatatud probleemid seoses hanede ja laglede aina massilisemaks muutuva 

rändega on erinevad nii nagu ka välja pakutud lahendused neile. Leiti, et edasi saaks minna ainult 

nende lahendustega, mis püüaksid hõlmata kõiki probleeme. Selliste komplekssete lahenduste 

leidmine on küll erinevate huvide tõttu keeruline, kuid nendeni tuleb varem või hiljem jõuda. 

 

Kuigi sellise laiema lahenduseni, mis kõiki osapooli rahuldaks, koosolekul ei jõutud, ei toetatud 

ka Eesti Ornitoloogiaühingu ettepanekut kehtestada päevalimiidid jahimeestele. Leiti, et 

keskenduda tuleks pigem turismijahi korraldajate ja jahituristide teadlikkuse tõstmisele ja seda nii 

seaduste kui ka jahieetika tundmise osas. Osapooled nentisid ka seda, et ükski lahendus ei välista 

neid üksikjuhte, kus avalikku meediasse  jõuavad ülesvõtted jahi käigus kütitud ulukitest viisil, 

mis on vastuolus üldise eetikaga ja jahinduse hea tavaga. 

 

Keskkonnaministeerium on tänaseks tõlkinud inglise keelde Jahieeskirja ja see on juba kätte 

saadav Riigi Teatajas. Eesti Jahimeeste Seltsi initsiatiivil on Jahieeskirja linnujahi osa tõlgitud 

itaalia keelde. Eesti jahinduse hea tava on juba tõlgitud inglise ja vene keelde ja lähiajal  tõlgitakse 

see ka itaalia keelde. Eesti Jahimeeste Seltsi eestvedamisel on 20. detsembriks ühisnõupidamisele 

kutsutud kõik teadaolevad linnujahiturismi korraldajad. Peale käesoleva jahiaasta lõppu 

koostatakse Keskkonnaministeeriumi tellimusel linnujahi analüüs. Eesti Jahimeeste Selts koostöös 

Keskkonnaministeeriumi ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskusega arendab infosüsteeme 

„Metsis“ ja „Jahis“, mille esimeses etapis muudetakse jahitunnistus ja lakekatse tunnistused 

veebipõhiseks, teises etapis lisanduvad sinna jahiload  ja jahikoerte passid. Jahilubade 

veebikeskkond võimaldab pidada jooksvat arvestust kõikide loal märgitud näitajate kohta nagu 

jahi asukoht, kütt, küttimise aeg, kütitud ulukid jne. Jahitunnistuse, laskekatse tunnistuse ja 



 

vibujahi laskekatse tunnistuse veebipõhiseks muutmiseks on koos Relvaseaduse muutmisega 

algatatud ka Jahiseaduse muutmine. 

 

Arvestades Riigikogu Keskkonnakomisjoni 24.10.2017 istungil ja Keskkonnaministeeriumis 

21.11.2017 toimunud  linnujahi teemalisel ümarlaual tehtud ettepanekuid ja lähtudes  jätkusuutliku 

looduskasutuse põhimõtetest pakub Keskkonnaministeerium Riigikogu Keskkonnakomisjonile 

välja järgmised lahendused.   

 

 

Ettepanek Mõju/teostatavus Ettepanek 

Päevalimiidi 

kehtestamine 

Kaob küttimisandmete kui ühe 

olulisema väikeulukite seire 

sisendi usaldatavus 

Piirangute kehtestamiseks 

puudub teaduslik põhjendatus 

selle kohta, et 

rändveelinnuliikide seisund 

oleks ohus ja nende kaitseks 

oleks põhjendatud 

kasutuslimiidi kehtestamine. 

Halduskoormus tõuseb, 

järelevalve teostatavuse 

võimalus nõrk, õigusrikkumise 

tuvastamine väga keeruline 

ning kohati teostamatu. 

Suureneb jahipraagi osakaal, 

sest igale linnule ei minda enam  

järgi ja mõned jäetakse lihtsalt 

maha, sest limiit sai täis.  

Antud meede ei täida eesmärki-

eetiline probleem ei kao, 

reklaampildid, millel 

poseeritakse mitme jahimehe 

mitme päeva saagiga, 

jätkuvad.   

 

Mitte luua uut regulatsiooni päevalimiitide 

kehtestamise näol, vaid rakendada 

olemasoleva jahiseaduse § 21 lõiget 6 

koostoimes sama seaduse § 22 lõikega 4.  

Jahiseaduse § 21 lõige 6 kohustab riiki  

juhul, kui seireandmetest nähtub, et  liigi 

soodne seisund on ohus või kui liigi 

arvukuse suurenemisest on tingitud oluline 

negatiivne mõju keskkonnale või oht 

inimesele või varale (näiteks 

põllukahjustused), koostama liigi 

tegevuskava. Jahiseaduse § 22 lõige 4 

võimaldab Keskkonnaametil koostatud 

liigi tegevsuskava alusel seada 

küttimismahule lisapiiranguid ja tingimusi. 

Linnujahi 

korraldajate 

litsentseerimine 

Ka oma maal väikeuluki jahti 

korraldaval maaomanik tuleks 

litsentseerida. Meede piiraks 

oluliselt maaomanikule antud 

õigusi jahinduses rikkudes 

kokkulepet, mis saavutati  

2013. aasta JS väljatöötamisel. 

See meede ei aita otseselt 

eesmärki saavutada. Otsene 

eesmärk oleks linnujahimeeste 

endi teadlikkuse tõstmine, seda 

eesmärki aitab saavutada 

linnujahimeeste koolitamine. 

Oluliselt nii riigi kui ka 

eraisikute koormust suurendav 

meede. 

Ei lähe kokku litsentseerimise 

ideoloogiaga. 

Mitte rakendada 



 

Välisriikide 

jahimeeste 

koolitamine 

Mõju suur ja meede 

eesmärgipärane. 

Rakendada. 

Tagamaks, et jahituristidel on õiguspärase 

käitumise eeldusena piisavad teadmised 

Eestis kehtivatest jahipidamise reeglitest, 

on õigustatud vastavate teadmiste kontroll. 

Selleks, et meede ei oleks ülemäära 

koormav on piirdutud koolituse läbimise 

nõudega ning eraldi eksami sooritamist ei 

nõuta. 

1. Muuta  jahiseaduse § 36 lõiget 6 ja 

asendada tekstiosa „ilma et ta 

jahindusalase koolituse läbiks ning 

jahiteooriaeksami sooritaks“ tekstiosaga 

„peale jahindusalase koolituse läbimist“. 

2. Täiendada jahiseaduse § 36 lõikega 91 

järgmises sõnastuses: „(91) Nõuded 

välisriigis antud kehtivat jahitunnistust 

omavale isikule Eesti jahitunnistuse 

andmisel läbitavale  jahindusalasele 

koolitusele, koolitajale ning koolituse 

mahu ja läbiviimise korra kehtestab 

valdkonna eest vastutav minister 

määrusega.“. 

Teabematerjalid Positiivne mõju Rakendada 

Jahilubade 

veebipõhise 

lahenduse 

rakendamine 

Kogu jahilubadele kantud 

informatsioon reaalajas 

jälgitav. 

Rakendada. Eesti Jahimeeste Selts 

koostöös Keskkonnaministeeriumi ja 

SA Keskkonnainvesteeringute 

Keskusega arendab infosüsteeme 

„Metsis“ ja „Jahis“, mille esimeses etapis 

muudetakse jahitunnistus ja lakekatse 

tunnistused veebipõhiseks, teises etapis 

lisanduvad sinna jahiload  ja jahikoerte 

passid. Jahilubade veebikeskkond 

võimaldab pidada jooksvat arvestust 

kõikide loal märgitud näitajate kohta 

nagu jahi asukoht, kütt, küttimise aeg, 

kütitud ulukid jne. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Andres Talijärv 

Kantsler 
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