
Viljandi  

15. oktoober   2015 

 



 Eks peamine eesmärk on rohkem kvaliteetset, 
väärtuslikku, puitu kasvatada. 

 Selleks peab mets olema piisavalt tihe 
(võimalikult palju puittaimi pinnaühikul) 

 Selleks peab puidu kvaliteet, (sirge, ilma 
mehhaniliste vigastusteta-puiduriketeta) 
olema võimalikult kõrge 
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kõrgus H  (  ka vanus  ) 

JUURDEKASVU JA HINNA SEOS PUULIIGIGA (juurdekasv korrutatud hinnaga)  
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HAAB ja LV ; LM 



Tallinn     17.06.2014      
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Peale puidu kasvatamise on metsal inimese 
jaoks palju muidki väärtusi 

 

Üheks neist on kindlasti ka jahindus 

 

Ja metsa  on ikka kasvatatud kirve ja 
püssiga ! 



Kui rääkida jahipidamisega seotud reeglitest ja korraldustest, võib 
jahinduse ajaloo   tinglikult neljaks jagada: 

 

a) Esimene ajajärk kestis 7.-8. sajandini ning sel ajal valitses vaba 

küttimise õigus  ehk kindlaid reegleid ei olnud. 

 

b) Teine ajajärk kestis 8.-12. sajandini ning sel ajal jõustusid esimesed 

jahipidamisega seotud seadused. Näiteks oli Karl Suur (742-814) 
teadaolevalt esimene inimene, kes paremad jahimaad/-metsad 
enesele hoidis. Just sel ajajärgul seati Kesk-Euroopas sisse teatud 
alad, kus jahti tohtisid pidada ainult  kuningad ja aadlikud ning 
kuningate õukondadesse võeti tööle esimesed  ametimehed ehk 
forestarid, kelle ülesandeks oli kuninglike jahtide korraldamine. 

 

 

 



c) Kolmas ajajärk kestis 12./13.-19. sajandi keskpaigani. Sel perioodil kuulus 

jahiõigus endiselt kõrgaadlile, kes osa õigustest alamatele aadlikele edasi anda 

võisid. Taoline vahe tegemine tähendas, et ulukid olid n.-ö. ära jagatud: ainult 

kõrgaadel tohtis pidada jahti nn ülematele ulukitele (Hochwild), st metsisele, 

kotkastele ja sõralistele, välja arvatud metskitsedele.  

Muudel aadlikel, nagu krahvidel, parunitel ning vabahärradel, oli lubatud küttida vaid nn 

alamaid  ulukeid (Niederwild), st jäneseid, metskitsi, rebaseid jne. 

  

Alamast soost inimestel ehk siis talupoegadel oli tol ajal õigus küttida vaid röövloomi 

(karu, hunt). Ühtlasi hakkas levima salaküttimine. Sellest perioodist on saksa keeles ja 

Saksa kultuuriruumis käibele jäänud terminid Hochwild ja Niederwild 

 

Eesti seadusandlus eristab suurulukeid (mida võib pidada termini Hochwild 

rudimendiks 11 ) ning teisi jahiulukeid, 12 kus metskits liigitatakse suurulukite alla. 

Saksamaal peetakse metskitse seevastu endiselt nn alama jahi ulukiks ehk 

väikeulukiks (Niederwild). 



d) Neljas ajajärk algas Prantsuse kodanliku revolutsiooniga (1789.-

95. aastal Prantsusmaal) ning need õigused, mis tollal saavutati, 

kehtivad paljuski veel ka tänapäeval. Näiteks kaotasid aadlikud oma 

eesõiguse jahipidamisel ning jahiõigus seostati 

maaomandusega.  

 

Jahiõigus jaotati kaheks: maaga seotud jahiõiguseks ning jahiõiguse 

kasutamise õiguseks (jahipidamise rentimine). Selline jaotus on 

põhimõtteliselt püsinud tänapäevani ning tundub, et ka edukalt. 



Ka praeguse Eestimaa territooriumil toimuv ei jäänud nende jahipidamisega seotud 

korralduste suhtes puutumatuks. Näiteks alates 15. sajandist oli Eesti aladel jahiõigus 

aadlike käsutuses, mida siiski juba 17. sajandil seadustega piirama hakati. Ja mitte ainult   
aadlike, vaid ka talupoegade õigusi piirati jahipidamisel üpris palju. 

Alates 19. sajandi lõpust kuni tänapäevani on Eestis jahinduse ja jahiseaduse alal nii 
mõndagi muutunud: nii nagu on vahetunud käskijad, nii ka seadused. 

Näiteks 20. sajandi algul kehtis praeguse Eesti Vabariigi territooriumil kui Vene 

tsaaririigi osal 1892. aastal vastu võetud Vene jahiseadus. Lisaks sellele seadusele 

reguleerisid Eestis jahipidamist veel 1864. aasta Balti eraseadus, 1903. aasta Vene 

põllumajandusseadus ning 1905. aasta metsaseadus.  Vene jahiseadusega oli keelatud 

näiteks jahipidamine emasloomadele, vasikatele ja talledele. Samuti oli selles seaduses 

kirjas kohustus hukata nn kiskjaid loomi  ja kulle, kusjuures nende nn kiskjate loomade 

hulka olid arvatud ka oravad ja varblased. 
 



Eesti oma jahiseaduse väljatöötamist alustati 1924. aastal ning selle 

lõplikuks välja kuulutamiseks ning vastu võtmiseks kulus ligi kümme 

aastat, sest alles 1934. aastal võeti vastu Eesti Vabariigi jahiseadus. 17 

Selles seaduses olid ulukid jaotatud veel kahjulikeks ja kasulikeks ning 

seadus ise koosnes 60 paragrahvist. 

Ehkki seda seadust on nii mõnedki teadjamehed üsna terviklikuks 

pidanud, ei kehtinud see kuigi kaua. 

 
 

Teise maailmasõja ajal kehtis Eestimaa pinnal Saksa jahiseadus. 



Nõukogude Liidu perioodil ei olnud Eestis mitte ühtegi jahipidamist 

korraldavat seadust. Tähtsaimaks korraldavaks aktiks oli jahipidamise 

põhimäärus.20 

 

Seoses Nõukogude Liidu lagunemise ning Eesti Vabariigi taasloomisega ei olnud 

pikka aega Eestis ühtegi jahipidamist reguleerivat seadust. N.-ö. kompromissina 

võeti 1994. aasta aprillis vastu „Jahikorralduse seadus“, milles määratleti ulukite 

küttimise ajad ning võimalus oma maal jahti pidada ning erajahipiirkondi rajada. 

 

Eelmine  jahiseadus võeti vastu 2002. aasta 24. aprillil ning see jõustus 2003. aasta 

1. märtsil.  
 



Tänane jahiseadus kehtib alates 1. juunist  2013 aastast.  

 

Oluline muudatus on kohustus sõlmida maaomanikega jahipidamise 

leping. 

Oluline on ka maakondlike jahindusnõukogude moodustamine  koos 

maaomanikega.  Peamine eesmärk on kokku leppida küttimismahud 

ulukiliikide viisi. 

 

Lisaks näeb seadus ette kahjude osalise kompenseerimise. 

 

Samuti on maaomanikel õigus pidada jahti omal maal väikeulukitele nagu 

jänes, kährik, rebane jt.  Jätkuvalt ei ole õigust jahti pidada metskitsele, 

metsseale, põdrale, hirvele. Nedele ulukitele jahipidamise õigus on antud 

jahipiirkonna kasutajatele (milleks on siis üldiselt jahiseltsid) 

 

Suurkiskjate jahiõigus on väga piiratud ja jahilubasid väljastatakse vähe ja 

riigi poolt kontrollitud ulatuses (sisuliselt määrab arvu Keskkonnaamet) .  

 



Kahjustus 
haavanoorendikus 

Kahjustatud puu 5 aastat 
hiljem 
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 Uue jahiseaduse keskne mõte oligi, et suhted 
maaomanike ja jahimeeste vahel saaks 
reguleeritud lepingutega. 

 Peamine eesmärk ei olnud sugugi kahjustuste 
kompenseerimne vaid ikka teineteist 
arvestava regulatsiooni tekkimine 

 Kas ei ole mitte paratamatu vastuolu selles, et 
jahipidaja huvi on võimalikult suur ulukite arv,  

samas kui maaomanike huvi on et kahjustused 
oleksid minimaalsed (talutavad) , selle eelduseks on 

paraku väiksem arvukus 

 



 Siiani on palju ebaseaduslikke jahirajatisi (ei 
ole omanikega kokkuleppeid) /k.a. riigimaal! 

 Jahti peetakse peale päikeseloojangut 
(metssigade varitsusjaht, sokujaht) 

 Sõidetakse maasturitega võõral maal, selleks 
luba omamata 

 Kahjustuste kompenseerimine, seadus 
reguleerib vaid okaspuude kajustusi. Olulised 

on aga ka kaskede ja eriti haabade 
kahjustused (RMK –l on minu teada lepingus ka 

lehtpuudele tekitatud kahju kompenseerimne!) 

 

 



• Kuidas on korraldatud jahipidamine 
põllumajandusmaal (rentnikul ei ole ju 
reeglina seda õigus korraldada) lepingu 
puudumisel 

• Väikeulukijaht ilma lepinguta 

• Miks hoida suurt ala enda kasutuses, kui seda  
tegelikult ei kasutata (piisab RMK maastki) 



 

 Maaomanik saab  seada jahipidamiseks 
tingimusi 

 Selle punkti tõlgendamine on täna olnud 
üpris ebaselge. Millised need tingimused 
võiksid olla ja kuidas need saaksid 
rakenduda. 

 Iseenesest leping olekski ju siin seesama koht 
kus tingimused kokku lepitakse. Kuidas seda 
aga ühepoolselt teha, kui jahiorganisatsioon 
lepingut sõlmida ei soovi?  

 

 



 

 Vaatamata mitmetele pöördumistele ei ole 
Viljandimaal jahiseltsid olnud varmad 
lepinguid sõlmima 

 

 Ise olen tänaseks volitanud lepingut sõlmima 
metsaühistu (MTÜ Ühinenud Metsaomanikud) 



 Keemilis-mehaaniline tõrje – repellendid 

See on väga kallis – 100 €/ha on kemikaalide kulu, 
lisandub töö hind ca 40 €/ha (maa tootlus on 
samuti ca 100-140€/ha/a) ja vajadus korrata igal 
aastal ehk kokku 140€/ha/a 

Ulukiaiad kultuuride kaitseks -see on veelgi 
kallim 

Need on ka mittetootlikud kulud, ehk sellest ei 
muutu midagi paremaks ja rahvas jääb 
lihtsalt vaesemaks 

 



 

 Kokkulepe ulukiarvukuse vähendamiseks 
kahjustuste talutavuse saavutamiseni 

      See on kõige realistlikum, vajab kokkulepet 

 Uus – maaomandist lähtuv jahiseadus, millised on 
meie lähiriikides, kõigis põhjamaades? 

Mis juhtuks kui jahipiirkonna moodustaksid 
hoopis maaomanikud ise?  



 Tehtud otsused  
http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/jahindus-
4/jahindusnoukogu/viljandi-maakond/ 
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Soovin, et mets saaks 
        kasvada 

Ja jahimehed 
 jahti pidada ! 


