Kalavarude säästliku kasutamise
korraldus ja rahvusvahelised
kokkulepped
Ain Soome
Keskkonnaministeeriumi
Kalavarude osakonna juhataja

Läänemeri
• Rahvusvaheliselt reguleeritavad kalaliigid: räim, kilu, tursk,
lõhe, lest, merilest ja harilik kammeljas. Teadussoovituse
nende säästlikuks kasutamiseks annab Rahvusvahelise
Mereuurimise Nõukogu (ICES)
• ICES annab soovituse räimevarude haldamiseks 5 erineva
varuühiku kaupa – Läänemere lääneosa varu (alarajoonid
22-24), Läänemere keskosa varu (alarajoonid 25-28 välja
arvatud Liivi laht ja alarajoonid 29 ning 32), Liivi lahe varu,
Botnia lahe ja Botnia mere varu; tursvarude haldamiseks 2
erineva varuühiku kaupa – Läänemere lääneosa varu
(alarajoonid 22-24) ja Läänemere idaosa varu (alarajoonid
25-32); lõhevarude haldamiseks 2 erineva varuühiku kaupa –
Läänemere avaosa varu (alarajoonid 22-31) ja Soome lahe

ICES soovitus 2008. aastaks ja Euroopa Liidu kalandusnõukogus 23.
oktoobril kokkulepitud kvoodid
Räim alarajoonis 22-24 ja Taani väinad ICES soovitus kogu lubatud
väljapüügimahu kohta (Total Allowable Catch TAC) -71 000 tonni,
kokkulepitud TAC – 44 550, Eestil seal kvooti ei ole
Räim alarajoonis 25-28 välja arvatud Liivi laht (alarajoon 28-1) ja
alarajoonid 29 ning 32 ICES soovitus TAC – 194 000 tonni, kokkulepitud
TAC – 152 630 tonni, Eesti kvoot 17147 tonni (+15% 2007. a võrreldes)
Räim Liivi lahes (alarajoon 28-1) ICES soovitus TAC – 30 100 tonni,
kokkulepitud TAC – 36 094 tonni, Eesti kvoot 16 668 tonni (- 4%)
Räim Botnia meres (alarajoon 30) ICES soovitus TAC – 67 300 tonni ja
räim Botnia lahes (alarajoon 31) ICES soovitus TAC – 3000 tonni,
kokkulepitud kvoot seal kokku 87 440 tonni, Eestil seal kvooti ei ole

• Tursk alarajoonides 22-24 ICES soovitus TAC - 13 500
tonni, kokkulepitud TAC – 19 221 tonni, Eesti kvoot
185 tonni (-28% 2007. a võrreldes)
• Tursk alarajoonides 25-32 ICES soovitus püügikeeld,
kokkulepitud TAC – 38 765 tonni, Eesti kvoot 867 tonni
(-5% 2007. a võrreldes)
• Käesoleva
aasta
juunikuus
toimunud
EL
kalandusnõukogus võeti vastu Läänemere tursvarude
pikaajaline kasutamise kava

Lõhe alarajoonides 22-31 ICES soovitus vähendada TAC-i
viimaste aastate tegeliku püügi tasemele, kokkulepitud
TAC – 364 392 isendit, Eesti kvoot 7674 isendit (-15%
võrreldes 2007. a tasemest)
Lõhe Soome lahes (alarajoon 32) ICES soovitus mitte
püüda looduslikku lõhet, kokkulepitud TAC 15 419
isendit, Eesti kvoot 1581 isendit ( 2007. aasta tasemel)
90% Läänemerest püütavast lõhest pärineb
kalakasvatsulikust taastootmisest ja veekogudesse
asustamistest

Kilu alarajoonides 22-32 ICES soovitus TAC – 432 000 tonni, kokkulepitud
TAC – 454 492 tonni, Eesti kvoot 52 060 tonni (jäi 2007. aasta tasemele)
Merilest alarajoonides 22-32 ICES soovitust ei ole andnud kuna pole piisvalt
andmeid selle varu kohta, kokkulepitud TAC – 3201 tonni, Eestil selle
kalavaru
püügikvooti ei ole.
Harilik kammeljas ja lest alarajoonides 22-32 ICES soovitust ei ole andnud
kuna pole piisavalt andmeid nende varude kohta, kokkulepiti, et lestapüük on
alarajoonides 26-28 keelatud 15, veebruarist 15. maini ja Soome lahes
(alarajoon 32) 15. veebruarist 31. maini ning hariliku kammeljapüük on
alarajoonides 25-26 ja alarajoonis 28 põhjalaiusest 56 kraadi 50 minutit lõuna
pool keelatud 1. juunist 31. juulini

Läänemere rannikukalaliigid
Kalavarude kaitsemeetmed kehtestatkse Tartu Ülikooli Eesti
Mereinstituudi teadlaste tehtud kalavarude uuringute ja
soovituste alusel.
Olulisemad töönduskalad ahven, koha, haug jt.
Teadlaste soovitus mitte suurendada püügikoormust ning
tagada kalade noorjärkude kaitse ning kaitse kudemisajal.
Valitsuse määrusega kehtestatud kutselise
kalapüügivõimalused ja keskkonnaminsitri määrusega
kehtestatavad harrastusliku kalapüügivõimalused seetõttu
järgmisel aastal samad, mis sellel aastalgi.
Kalade noorjärkude kaitseks ja kudemisaegseks kaitseks
kehtestatakse järgmisel aastal samad meetmed, mis selgi aastal
keskkonnaministri ajutiste püügikitsenduste määrusega.

Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarud
Kalavarude kaitsemeetmed kehtestatakse Tartu Ülikooli Eesti
Mereinstituudi teadlaste tehtud kalavarude uuringute ja soovituste
ning Eesti – Vene kalapüügikomisjoni kokkulepete alusel.
Olulisemad töönduskalad koha, ahven, haug, latikas jt.
Vabariigi Valitsuse määrusega järgmiseks aastaks kehtestatud
kutselise kalapüügivõimalused selle aasta tasemel, samuti
kehtestatakse samad püügivõimalused keskkonnaministri määrusega
harrastuskalastajatele.
Läbirääkimised Venemaaga algavad 19. novembril Narvas, kus
lepitakse kokku järgmise aasta kvoodid ja püügiregulatsioonid
järgmise aasta I poolaastaks.

Teiste siseveekogude kalavarud
Kalavarude kaitsemeetmed kehtestatakse Eesti Maaülikooli
teadlaste tehtud kalavarude uuringute ja soovituste alusel.
Olulisemad majanduslikku tähtsust omavad varud on angerjas, koha,
ahven, haug, latikas jt.
Võrtsjärve kalamajandus püsib angerjate asustamisel.
Valitsuse määrusega kehtestatud kutselise kalapüügivõimalused
selle aasta tasemel. Keskkonnaminsitri määrusega kehtestatavad
harrastusliku kalapüügivõimalusi nakkevõrkudega püügiks vastavalt
eelnõus toodule vähenevad teadlaste soovitustest lähtuvalt paljudel
väikestel järvedel.

Loode – Atlandi kalavarud
Kalavarude kasutamist korraldab Loode-Atlandi
Kalandusorganisatsioon (NAFO). Eesti ühines konventsiooniga 1992.
aastal ja astus organisatsioonist välja seoses liitumisega Euroopa Liitu
2005. aastal.
Eesti kvoodid kanti üle EL kvootidele ja säilisid.
Järgmise aasta püügikvoodid lepiti NAFO aastakoosolekul kokku 24.
kuni 28. septembril toimunud NAFO aastakoosolekul.
Eesti püügivõimalused sellest tulenevalt peaksid järgmine aasta seal
olema järgmised: krevett püügipiirkonnas 3M 1667 püügipäeva,
krevett püügipiirkonnas 3L 278 tonni (see aasta on see 245 tonni),
meriahven püügipiirkonnas 3M 1571 tonni, süvalest
püügipiirkondades 3KLMNO 321 tonni, rai püügipiirkonnas 3LNOP
546 tonni ja harilik kalmaar 128 tonni. Kvoodid peab lõplikult
kinnitama detsembris toimuv EL kalandusnõukogu.

Kirde-Atlandi kalavarud
Kalavarude säästlikku kasutamist Kirde-Atlandil korraldab KirdeAtlandi Kalanduskomisjon (NEAFC). Eesti liitus selle
konventsiooniga 2003. aastal ja astus organisatsioonist seoses
ühinemisega Euroopa Liitu välja 2006. aastal.
Eesti kvoodid liideti EL kvootidele ja Eestil on seal meriahvena,
makrelli ja süvaveeliikide püügikvoodid.
Järgmise aasta püügikvoodid lepitakse NEAFC-is kokku 19.
novembril algaval aastakoosolekul ja lõplikult peab need kinnitama
Euroopa Liidu detsembrikuus toimuv kalandusnõukogu.

