
 

 

 

K O R R A L D U S  

   

  21. detsember 2022 nr 1-3/22/614 

Hundi küttimismahu täiendava osa kehtestamine 

2022/2023. jahiaastaks 

1. OTSUS 

 

Arvestades punktis 2 esitatud asjaolusid ja põhjendusi ning keskkonnaministri 30.09.2020 

määrusega nr 47 kehtestatud “Keskkonnaameti põhimääruse” § 7 lõike 2 punkti 6 ja § 9 lõike 2 

punkti 3 alusel, otsustan: 

 

1.1. Kehtestada 2022/2023. jahiaasta hundi (Canis lupus) küttimismahuks Eesti Vabariigi 

territooriumil teise osana kokku 34 isendit ja kinnitada küttimismahu jagunemine 

ohjamisalade vahel (lisa 1). 

 

1.2. Kehtestada korraldusele kõrvaltingimusena korralduse hilisema muutmise ja/või 

kehtetuks tunnistamise ja/või kõrvaltingimuse kehtestamise võimaluse jätmise 

selliselt, et Keskkonnaametil on pärast Keskkonnaagentuuri poolsete ettepanekute 

tegemist õigus korraldusega kehtestatud huntide küttimismahtu ja ohjamisalade 

piire muuta. 

 

1.3. Teha korraldus teatavaks kõikidele jahipiirkonna kasutajatele.  

 

Korraldust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduses või halduskohtumenetluse 

seadustikus sätestatud korras, esitades 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest vaide 

Keskkonnaametile või kaebuse Tallinna Halduskohtusse. 

 

2. ASJAOLUD  JA PÕHJENDUSED 

 

2.1. Keskkonnaameti 31.10.2022 korraldusega nr 1-3/22/537 „Hundi küttimismahu 

kehtestamine 2022/2023. jahiaastaks” (edaspidi 31.10.2022 korraldus) kehtestas 

Keskkonnaamet 2022/2023. jahiaasta hundi (Canis lupus) esmaseks küttimismahuks Eesti 

Vabariigi territooriumil kokku 90 isendit ning määras kehtestatud küttimismahu 

jagunemise korralduse lisas 1 toodud ohjamisaladel. 

 

2.2. 20.12.2022 seisuga on 90 küttida lubatud hundist kütitud kokku 53 isendit ning huntide 

küttimismaht on realiseeritud paljudel ohjamisaladel (sh Alam-Pedja, Järva, Lõuna-

Läänemaa, Lõuna-Pärnumaa,  Lääne-Pärnumaa ja Pärnu-Rapla). 

 

2.3. 31.10.2022 korralduses selgitati, et sarnaselt varasemate aastatega määratakse hundi 

küttimismaht vähemalt kahes osas: küttimismahu esimene osa hundi jahiaja alguseks ning 
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teised osad jahiaja jooksul vastavalt kogunenud informatsioonile hundikarjade tegeliku 

arvu, leviku ja suuruse kohta ning küttimismahu esimese osa realiseerimisele. Vastavalt 

Keskkonnaagentuuri ulukite seire aruande1 lisas „Ettepanek hundi küttimise 

korraldamiseks 2022. aastal”2 esitatud ettepanekule teeb Keskkonnaagentuur 

küttimismahu teiste osade määramise operatiivsuse huvides ettepaneku otse 

Keskkonnaametile. Küttimismahu teiste osade määramine erinevatele ohjamisaladele võib 

toimuda sõltuvalt olukorrast eri aegadel. 

 

2.4. 13.12.2022 e-kirjaga tegi Keskkonnaagentuur Keskkonnaametile ettepaneku3 (edaspidi 

13.12.2022 ettepanek) seoses hundi küttimis-, vaatlus- ja kahjustusandmetest lisandunud 

teabega hundi leviku ja arvukuse kohta 2022. aastal lubada lisaks olemasolevale 

küttimismahule küttida hunte küttimismahu täiendava osana järgmiselt: 

 

1) lubada Alam-Pedja ohjamisalal küttida täiendavalt 2 selgete kärntõve tunnustega 

isendit Puhja ja Tähtvere jahipiirkonnas. 

2) lubada Järva ohjamisalal küttida täiendavalt 8 isendit. Hundijahti on lubatud pidada 

Alliku, Anna jahipiirkonna Tallinn-Tartu mnt.-st põhja poole jäävas osas, Ardu 

jahipiirkonna Tallinn-Tartu mnt-st põhja poole jäävas osas, Esna, Imavere, Kirna 

jahipiirkonna Türi-Paide mnt-st ida poole jääval alal, Koigi, Kõrvemaa, Leva, Oisu 

jahipiirkonnas, Türi jahipiirkonna Rapla-Türi mnt-st lõuna poole jääval alal ning Ida-

Harju jahipiirkonna Kõue jahialal. 

3) lubada Lõuna-Läänemaa ohjamisalal küttida täiendavalt 6 isendit (hundijahti võivad 

pidada kõik ohjamisala jahipiirkonnad). 

4) lubada Lõuna-Pärnumaa ohjamisalal küttida täiendavalt 2 isendit (hundijahti võivad 

pidada kõik ohjamisala jahipiirkonnad. Küttida on lubatud ainult üksikuna liikuvaid 

isendeid). 

5) lubada Lääne-Pärnumaa ohjamisalal küttida täiendavalt 5 isendit (hundijahti võivad 

pidada kõik ohjamisala jahipiirkonnad. Küttida on lubatud ainult üksikuna liikuvaid 

isendeid). 

6) lubada Pärnu-Viljandi ohjamisalal küttida täiendavalt 3 isendit. Hundijahti on lubatud 

pidada Tori-Sindi jahipiirkonnas Pärnu jõest lõunasse jääval alal ainult üksikuna 

liikuvatele isenditele, mainitud jahipiirkonna Pärnu jõest põhja poole jääval alal on 

lubatud hundijahti pidada eelmainitud piiranguta; Kullipesa jahipiirkonnas on 

hundijahti lubatud pidada Pärnu linna haldusalal Kivinina teest lääne poole jääval alal 

ainult üksikuna liikuvatele isenditele. 

7) lubada Võru ohjamisalal küttida täiendavalt 8 isendit (hundijahti võivad pidada kõik 

ohjamisala jahipiirkonnad). 

 

Keskkonnaagentuur täpsustas 20.12.2022 oma ettepanekut, et võttes aluseks  30 hundi 

reproduktiivse karja olemasolu 2022. aasta sügisel ja kasutades hundi seire aegridade baasil 

koostatud asurkonna juurdekasvumudeleid, saab esialgselt prognoosida käesoleval hooajal 

kokku 124 isendi küttimise korral järgmised ettevaatlikkuse printsiipi arvestavad 

stsenaariumid: 

 

 Juhul, kui hundi asurkonna juurdekasv on 2023. aastal pikema aegrea keskmisel tasemel, 

on järgmisel aastal huntide reproduktiivseid pesakondi suurusjärgus 26-29; 

 Juhul, kui asurkonna järgmise aasta juurdekasv on keskmisest 20% madalam, on 

järgmisel aastal huntide reproduktiivseid pesakondi suurusjärgus 21-24;   

                                                 
1 Kättesaadav Keskkonnaagentuuri kodulehel aadressil: https://keskkonnaportaal.ee/et/ulukite-arvukus-ja-

küttimine, 14.12.2022. 
2 Kättesaadav Keskkonnaagentuuri kodulehel aadressil: https://keskkonnaportaal.ee/et/ulukite-arvukus-ja-

küttimine, 14.12.2022. 
3 Ettepanek on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 13.12.2022 nr 13-11/22/851-2 all. 
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 Arvestades hundi asurkonnas lisaks küttimisele ka 10% muu suremusega tänavu sügisest 

eeloleva kevadeni, peaks 2023. aasta kevadel hundi baasasurkonna suurus jääma 150 

isendi juurde. 

 

2.5. Keskkonnaameti hinnangul on Keskkonnaagentuuri ettepanek põhjendatud. Küttimismahu 

täiendava osa realiseerimisel jääb huntide 2023. aasta pesakondade arv ja baasarvukus 

„Suurkiskjate kaitse- ja ohjamiskava aastateks 2022-2031“ määratud vahemikku ning 

sellest lähtuvalt kehtestab Keskkonnaamet 2022/2023. jahiaastaks hundi (Canis lupus) 

täiendavaks küttimismahuks hundi küttimise ohjamisaladele Eesti Vabariigi territooriumil 

kokku 34 isendit. 

 

2.6. Jahiseaduse (edaspidi JahiS) § 4 lg 2 p 6 kohaselt on hunt (Canis lupus) suuruluk. Vastavalt 

keskkonnaministri 28.05.2013 määruse nr 32 „Jahieeskiri” (edaspidi jahieeskiri) § 5 lg-le 

2 võib hundile pidada peibutus- või varitsus- või hiilimis- või ajujahti ning jahti piirdelippe 

ja jahikoera kasutades 1. novembrist jahiaasta lõpuni. 

 

2.7. JahiS § 22 lg 2 alusel kehtestab hundi küttimismahu igal jahiaastal Keskkonnaamet, 

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

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 hundi küttimismahu kehtestamisel lisaks 

jahindusnõukogu ettepanekule Keskkonnaagentuuri ulukite seire aruandest. 

 

2.8. Euroopa Liidus (edaspidi EL) on hunt loodusdirektiivi4 alusel kaitstav liik, kellele on ette 

nähtud nii elupaiga- kui ka isendikaitse. Liitumisläbirääkimistel EL-ga taotles Eesti kõigi 

kolme suurkiskja (hunt, ilves, karu) asurkondade välja arvamist direktiivi lisast II (kuhu 

kantud liikidele on ette nähtud elupaigakaitse) ja lisast IV (kuhu kantud liikidele on ette 

nähtud range isendikaitse) ja arvamist lisasse V (kuhu kantud liike on lubatud kontrollitud 

tingimustes tegevuskava alusel säästvalt majandada). Eesti deklareeris EL 

liitumisläbirääkimistel, et suurkiskjate kaitse tagamiseks koostatakse vastavad 

tegevuskavad. Liitumisläbirääkimiste tulemusel on Eestile tehtud geograafiline erand ning 

hunt on välja arvatud II ja IV lisast ning üle viidud V lisasse, mis lubab meil liiki 

tegevuskava põhiselt küttida.  

 

2.9. Punktis 2.8 mainitud põhjustel on Eesti koostanud „Suurkiskjate kaitse- ja ohjamiskava 

aastateks 2022-2031“5 (edaspidi tegevuskava). Tegevuskava ühe olulise eesmärgina on ära 

toodud vajadus säilitada iga-aastaselt 20-30 kutsikatega hundikarja olemasolu enne 

jahihooaja algust. Keskkonnaagentuuri hinnangul on praeguseks (13.12.2022) alates 

püsiva lumikatte saabumisest tehtud jäljevaatlustest ning kütitud isendite kohta kogutud 

andmetest lisandunud info põhjal teada vähemalt 30 hundi pesakonna olemasolu 

möödunud aasta sügisel. Küttimismahu täiendava osa realiseerimisel jääb huntide 2023. 

aasta pesakondade arv tegevuskavaga määratud vahemikku. 

 

2.10. Kooskõlas haldusmenetluse seaduse (edaspidi HMS) regulatsiooniga võib haldusakti anda 

kõrvaltingimusega. HMS § 53 lg 1 p 4 kohaselt on haldusakti kõrvaltingimuseks muu 

hulgas haldusakti hilisema muutmise, kehtetuks tunnistamise või kõrvaltingimuse 

kehtestamise võimaluse jätmine. Vastavalt sama paragrahvi lg 2 p-le 3 võib haldusaktile 

kehtestada kõrvaltingimuse, kui haldusakti andmine tuleb otsustada halduse 

kaalutlusõiguse alusel. Vastavalt JahiS § 22 lg-s 2 sätestatule otsustab Keskkonnaamet 

                                                 
4 Kättesaadav internetiaadressilt: https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:ET:PDF, 14.12.2022. 
5 Kättesaadav Keskkonnaameti kodulehel aadressil: https://keskkonnaamet.ee/elusloodus-

looduskaitse/looduskaitse/liigikaitse#imetajad, 14.12.2022. 
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hundi küttimismahu kehtestamise kaalutlusõiguse alusel. Tuginedes HMS § 53 lg 1 p 4 ja 

lg 2 p 3 jätab Keskkonnaamet endale õiguse ohjamisalade piiride ja küttimismahu 

muutmiseks ja/või kehtetuks tunnistamiseks ja/või kõrvaltingimuse kehtestamiseks. 

 

2.11. Jahist § 21 lg-st 2 tulenevalt on jahipiirkonna kasutaja oma jahipiirkonna piires kohustatud 

teostama ulukite seiret. Vastavalt määruse nr 27 § 3 lg-dele 2, 3 ja 5 hõlmab see kohustus 

kütitud või hukkununa leitud hundi kohta andmete esitamise ja bioproovide kogumise 

kohustust, järgides 31.10.2022 korralduses toodud nõudeid. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Leelo Kukk 

peadirektori asetäitja 

 

 

Saata: Keskkonnaagentuur, Keskkonnaministeerium, Eesti Jahimeeste Selts  ejs@ejs.ee, Eesti 

Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit kontor@lammas.ee  

Margo Tannik 

jahinduse peaspetsialist 

jahinduse ja vee-elustiku büroo 

looduskaitse korraldamise osakond            
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