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Euroopa Komisjoni ettepanek keelustada
jahipidamine ja kalastamine 10% Euroopa Liidu maa-alal
Lugupeetud Taimo Aasma, Herdis Fridolin, Kadri Möller!
Eesti Jahimeeste Selts on tõsiselt mures Euroopa Komisjoni ettepaneku pärast kehtestada
keeld jahipidamisele ja harrastuskalapüügile rangelt kaitstud kaitsealadel, mis hõlmavad
vähemalt 10% Euroopa Liidu (EL) territooriumist. Kutsume üles teid olema selle
ettepaneku vastu. Me leiame, et sellel on negatiivsed tagajärjed jahindusele ja kalapüügile
ning teistele sotsiaal-majandusliku, kultuurilise ja ökoloogilise tähtsusega tegevustele kogu
EL-is.
2020. aasta mais esitles Euroopa Komisjon bioloogilise mitmekesisuse strateegiat
(Biodiversity Strategy) aastaks 2030, mille eesmärk puudutab 30% kaitsealadest, millest 10%
peaks olema rangelt kaitstud. Oleme bioloogilise mitmekesisuse taastamise strateegias
püstitatud peamiste eesmärkide ja EL-i tasandil käimasoleva arutelude poolt, kuidas
erinevaid eesmärke saaks sidusas raamistikus rakendada. Samas oleme aga vastu järgnevale
tekstile, mis esitati NADEGi töörühma kohtumisel 22. oktoobril 2020:
“See tähendab, et rangelt kaitstavatel aladel peaksid asuma looduslikud elupaigad ja liigid
ning olema piisava suurusega või peaksid koos madalama kaitsetasemega puhvertsoonidega
moodustama piisava suuruse, et tagada sõltumatute looduslike protsesside häirimatus.
Sellised tegevusalad, nagu näiteks kaevandamine, kalapüük, jahindus või metsandus ei ole
selle kaitsetasemega kooskõla
EL-i bioloogilise mitmekesisuse strateegias on kirjeldatud, et erilist tähelepanu tuleks
pöörata väga kõrge bioloogilise mitmekesisusega väärtuslikele aladele, esmatähtsad on aga
primaarsed ja vanad metsad ning muud süsinikurikkad ökosüsteemid. Kuid NADEGi
tehnilise kirja kavand kaldub siiski oluliselt kõrvale strateegias ja nõukogu järeldustes
esitatud viidetes ekstraheerivatele tegevustele, lisades jahinduse tööstuslikul skaalal
kaevandustegevuste hulka.
Jahinduse võrdlemine kaevandamisega näitab täielikku teadmatust sellest, mis on
jätkusuutlik jahindus ja millist rolli mängib see meie ühiskonnas tänapäeval. See on vastuolus
mitmete positiivsete algatustega seoses jahinduse rolliga bioloogilise mitmekesisuse
säilitamisel, näiteks EL-i jätkusuutliku jahinduse algatus (Sustainable Hunting Initiative) ja
Berni konventsiooni alla kuuluv Euroopa jahinduse ja bioloogilise mitmekesisuse harta.
Praegune Euroopa Komisjoni ettepanek kujutab endast EL-i tasandil põhimõttelist ja
õigustamatut muutust lähenemisviisis kaitsealadele. Praeguse EL-i korra järgi ei ole Natura
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2000 aladel jahipidamise ja kalapüügi vastast eeldust. Vastupidi, neid tegevusi peetakse
sageli kasulikuks nii sotsiaalmajanduslike ja kultuuriliste väärtuste kui ka nende paikade
ökoloogiliste nõuete osas. Seda silmas pidades on Euroopa Komisjon varasemalt rõhutanud,
et usutavasti tuleks jahipidamistegevus Natura 2000 aladel kindlaks määrata peamiselt
kohalikul tasandil.
Praegu on kõik liikmesriigid lubanud jahti pidada Natura 2000 aladel ja enamik liikmesriike
võimaldavad mingil kujul jahti pidada rahvusparkides. Näib aga, et Euroopa Komisjon usub
nüüd, et IUCNi kaitsealade kategooriad Ia ja Ib (st põline metsik loodus ilma inimelupaigata)
on suures osas kooskõlas bioloogilise mitmekesisuse strateegia täpsustatud eesmärgiga.
Samas kuna need maastikutüübid on EL-is piiratud, kehtestataks 10% eesmärgi nõue
paljudele maapiirkondades asuvatele elupaikadele range halduskorra ja maakasutuse
tingimused.
IUCNi II kategooriat kasutatakse rahvusparkide jaoks EL-is ,sageli võimaldades erinevate
tegevuste jaotamist piirkondadesse. Euroopa rahvusparkides on jahipidamine sageli
rahvusparkide asutuste kontrolli all olev piirkondlik tegevus. See aitab kaasa jahimeeste
tõhusatele kaitsealastele jõupingutustele, näiteks sõraliste ja invasiivsete liikide ohjamisele
ning ulukihaiguste tõrjele. Jahindus, harrastuskalapüük ja ökoturism pakuvad ka
looduskaitse, majanduslikke ja sotsiaalseid ajendeid koos ala kaitse-eesmärkidega.
Vastupidiselt aga on ülalt-alla meetmena jahinduse ja kalapüügi keelustamisel 10% EL-i
pindalast tõsised tagajärjed. See mõjutab negatiivselt eraomandit ja omandiõigusi,
kaotab jahindusest ja kalapüügist tulenevad eelised ning toob kaasa lisakulusid (nt kui
kohalik omavalitsus peab tegelema metsloomade ohjamisega), kuid ei aita samal ajal
kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele.
On küsitav, kas mitte Euroopa Komisjon ei kiirusta oma ettepanekuga, ilma et hindaks
põhjalikult mõju omandiõigustele, maaelu arengule, turismile, põlisrahva õigustele jne.
Samuti tasub rõhutada asjaolu, et kuigi mõned Euroopa Komisjoni ettepanekud esitatakse
suunistena, ei vähenda see mingil viisil nende võimalikku negatiivset mõju. Komisjoni
varasemad juhised on muutunud de facto siduvateks eeskirjadeks, näiteks Euroopa Kohtu
kohtupraktika kaudu esitatud jahipidamise juhenddokumendid vastavalt nõukogu direktiivile
79/409/EEC metslindude kaitse kohta ning juhenddokument kogukonna huvides olevate
loomaliikide range kaitse kohta vastavalt loodusdirektiivile 92/43/EEC. Seetõttu on oluline,
et tehnilisest kirjast jäetaks välja sõnastus, et jahindus ja kalapüük ei ühildu rangelt
kaitstavate aladega.
Oluline on, et liikmesriikidel oleks jätkuvalt volitused ja pädevus otsustada ise kaitse- ja
majandamiseesmärkide üle strateegias määratletavate kaitsealade raames ja et see oleks ka
kooskõlas subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttega. Euroopa Komisjoni pakutud
ülalt-alla lähenemisviis ohustab bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni kohaselt praegust
kaitsealade poliitikat EL-is.
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Ülaltoodud kaalutlusi silmas pidades palume Teil, riigi esindajail NADEGIs, esitada
töörühmale tehnilise kirja suhtes vastuväiteid enne ettepanekute esitamise tähtaega 15.
detsembrit 2020.
Oleme valmis vajadusel edastama täiendavat infot.

Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Margus Puust
EJS president
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