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 Eesti jaguneb 332 jahipiirkonnaks 
 

 Jahipiirkond vähemalt 5000 ha (keskmine 10,000-
15,000 ha) ühes ringpiiris. Suuruluki jahi ainuõigus. 
 

 ÜMO liikmete kahju ennetusteatised saadeti 91 
jahipiirkonnale 
 

 ÜMO maid 273 jahipiirkonnas 
 

 ÜMO liikmete suuremad maa-alad on Pärnumaal, 
Viljandimaal ja Valgamaal  
 
 



 Igal maaomanikul on võimalus korraldada 
oma maal väikeuluki jahti 
 

 Sõlmida leping jahipiirkonna jahiseltsiga 
 

 Keelata jahipidamine (kõigile) 
 

 Nõuda kahjude kompenseerimist 
 



 Parandab infovahetust (ajalugu) 
 

 Vähendab arusaamatusi - toob selguse 
 

 Leping peab olema mõlemale poolele 
kasulikum kui ilma lepinguta jahipidamine 
 

 Leping peab olema lihtne ja arusaadav 
 

 



 Infovahetus (loodusõnnetused, kahjud, prügi) 
 

 Kokkulepitud käitumisjuhised – mida korraldab  
maaomanik, mida delegeeritakse  
 

 Kuidas toimub kahjude kompenseerimine 
 

 Kokkulepped kuhu tehakse jahirajatised 
 

 Kuidas kasutatakse teid, truupe, liigutakse sõidukitega 
omaniku maal  jms 
 

 Hüvitamine suuremas ulatuses kui määruse järgi (100 eur/ 
ha kahjude piir) 

 



 Infovahetus, selgus, õigus maal liikuda 
 

 Saab teada maaomaniku ootused 
 

 Maaomanik teavitab nn. ohupiirkondadest 
(rajatud metsakultuurid, noorendikud) 
 

 Metsaühistu oma liikmete esindajana on üks 
partner jahiseltsidele 



http://www.vjl.ee/wp-content/uploads/2013/08/Marko-Saarm-1-9.jpg


http://looduses.blogspot.com/2010/05/metskits-sokk-roe-deer-buck.html








 Kompenseerimine ei ole lahendus ega 
eesmärk 
 

 Lahendus on ulukiarvukuse hoidmine 
metsakasvatamiseks talutavuse  piiris ja 
ulukite küttimine  eelkõige 
metsamajanduslikult parimates piirkondades 
 

 Kahjusid  hindavad selleks koolitatud 
metsakonsulendid (poolte kokkulepe) 

 



 Ühistu liikmed sõlmivad ühistuga maa jahindusliku 
kasutamise esinduslepingu 
 

 Esinduslepingu lisaga lepitakse kokku iga kinnistu 
kohta erisoovid (väikeulukid, jahirajatised, 
teavitamine) 
 

 Ühistu sõlmib jahipiirkonda kasutava jahiseltsiga oma 
liikmete maade kohta ühe maa jahindusliku  
kasutamise lepingu (kinnistute erisused sees) 
 

 Mõlemaid lepinguid täiendatakse regulaarselt 
 



 Kui maaomanik istutab / rajab  
 
3000 mändi → 3. aastani alles min 1950 
1500 kuuske → 3. aastani alles min 1200 
Segapuistud → 3. aastani alles min 1500 
 
Põllud   100 m2 / 20% saagist 
Koprad    tammid välja 



 Kahjude ennetamise teatis 1. maiks (ka 
ettevaade) 
 

 Tekkinud kahjude kokkuvõte iga aasta 1. 
septembriks 
 

 Järgmise aasta 15. juuni, kas teostatud uus 
istutus (täiendus) või kahjustuse arve tasumine 
 

 Iga aasta märtsis vaadatakse leping üle 





http://triini-mannike.blogspot.com/2010_03_01_archive.html




 
 ÜMO-l sõlmitud lepinguid 42 jahipiirkonna kasutajaga: 

 Pärnumaal 24-ga /34-st 
 Valgamaal 17-ga/21-st 
 Üks leping Läänemaal 
 

 Esimene maade jahindusliku kasutamise leping sõlmiti 2014. aasta  
13. mail ÜMO ja Pärnumaa Jahimeeste Liidu poolt 
 

 Sel aastal pikendati lepingut käesolevaks jahiaastaks  
 
 Iga aasta märtsis vaadatakse lepingud üle 

 
 Igal kuu lõpul esitatakse lepingutesse juurde maid mille 

esindusõigus ÜMOle lisandub 
 

 



          
Parim lahendus kõigile on maaomaniku ja 

jahimehe hea koostöö.  
 

Tänan tähelepanu eest! 
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