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Traalnoodaga kalapüügi ajutine sulgemine
Liivi lahes 2018. aastal
Käskkiri kehtestatakse kalapüügiseaduse § 11 lõike 3 ja Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. a
määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri” § 25 lõike 2 punkti 2 alusel.
Tartu Ülikool Eesti Mereinstituudi teadlaste hinnangul on nii akustiliste uuringute kui ka varude
analüütilise hindamise põhjal Liivi lahe räimevaru olukord viimasel kümnendil olnud Läänemere
avaosa ja Soome lahe varust parem. Peamiseks põhjuseks on olnud soodsad looduslikud
tingimused suure arvukusega põlvkondade tekkeks. Samas ei saa alahinnata ka räimevarude
kaitseks võetud meetmete tulemuslikkust. Kuna kudema siirduv räim moodustab tavalisest
tihedamaid koondisi, on traalpüügiga sel perioodil võimalik kudekarja oluliselt kahjustada. Samuti
häirib traalpüük kudemiseelsete koondiste liikumist koelmute piirkonda ning võib selliselt oluliselt
häirida normaalse kudemise käiku.
Keskkonnaministeeriumile
3.
aprillil
saadetud
kirjas
nr
3-10/MI/6878
tegid
TÜ Eesti Mereinstituudi teadurid ettepaneku räime kudemiseelsete koondiste kaitseks keelata
kalapüük traalnoodaga merealadel, mille kaudu avamere räimekoondised liiguvad Liivi lahes ja
Väinameres asuvatele kudealadele. Kudemiseelsete koondiste kaitseks mõeldud püügikeeld on
oluline mitte ainult Liivi lahe räime (laheräime) vaid ka Liivi lahte kudema saabuvate
avamereräime koondiste kaitseks. Eesti kalurid on Liivi lahest tänu varude suhteliselt heale
seisundile saanud viimastel aastatel püüda 10 000-19 000 t (2017. a 15 400 t).
Tulenevalt Euroopa parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 1380/2013 (ühise kalanduspoliitika
kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu
otsus 2004/585/EÜ – EÜT L 354, 28.12.2013, lk 22–61) artiklile 19 võivad liikmesriigid võtta
oma suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluvate vete kalavarude kaitseks ja
majandamiseks meetmeid, mida kohaldatakse ainult asjaomase liikmesriigi lipu all sõitvatele ja
ühenduses registreeritud kalalaevadele. Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahel
sõlmitud kalanduslepingu alusel on Eestil kohustus kehtestada Läti Vabariigi majandusvööndis e
EL ühises kalandusvööndis kehtestatud piirangud ka oma lipu all sõitvatele laevadele. Läti
Vabariigi põllumajandusministri otsusega on traalpüük Läti territoriaal- ja sisemeres ning
majandusvööndis keelatud 12. maist 10. juunini 2018.
Lähtudes ülalpool nimetatust
1. Keelan kalapüügi traalnoodaga Liivi lahes Eesti territoriaal- ja sisemeres 28. aprillist
27. maini 2018. a.

2. Keelan Eesti Vabariigi lipu all sõitvatel laevadel kalapüügi traalnoodaga Liivi lahes
Läti Vabariigi majandusvööndis 12. maist 10. juunini 2018. a.
3. Käskkiri avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded ning Keskkonnaministeeriumi
veebilehel.
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