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Sissejuhatus
Vastavalt 2013. a jõustunud jahiseadusele on hallhüljes jahiuluk, kelle küttimisettepaneku
koostab Keskkonnaagentuur.
Hallhülge arvukus on viimastel aastakümnetel Eesti
rannikuvetes aina tõusnud, samas ei ole erinevalt Soomest ja Rootsist teda Eestis siiani
kütitud. Käesolev küttimisettepanek on seetõttu selle liigi jaoks esmakordne ning ei järgi
tavapäraseid jahiulukipopulatsioonide ohjamise põhimõtteid, olles jahi algusaastat silmas
pidades äärmiselt ettevaatlik. Käesoleva ettepaneku koostamisel on kasutatud hallhülge
2014. a seirearuannet:
http://seire.keskkonnainfo.ee/attachments/article/3294/Seirearuanne%20hüljes%2014.pdf ,
hallhülge kaitse tegevuskava:
http://www.envir.ee/sites/default/files/hallhylge_ktk_eelnou_ds.pdf
ning on väljastpoolt KeM haldusala konsulteeritud järgmiste isikutega: Markus Vetemaa
(Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut), Mart Jüssi (MTÜ Pro Mare) ja Madis Otsa (jahimees ja
rannakalur Läänemaalt).
Hallhülge seisund Eestis
Lähtudes viimasest seirearuandest on hallhülge arvukus nii Eesti vetes kui ka kogu
Läänemeres jätkuvalt tõusutrendis. Möödunud aastal loendati Eesti territooriumil kevadsuvel
lesilates karvavahetusel olevaid hallhülgeid kokku 5266 isendit. Hallhülge arvukus on Eestis
viimastel aastatel kasvanud kiirusega 6-8 % aastas. Hallhülgeid loendatakse enam Liivi lahes
ning seal on olnud suurimad ka nende poolt kalandusele tekitatud kahjud.
Küttimiskvoodi jaotuse piirkonnad
Küttimiskvoodi jaotuseks on Eesti rannikumeri jaotatud kolmeks osaks: Soome laht, Saarte
põhja- ja läänerannik ning Liivi laht (joonis 1).

Joonis 1. Hallhülge küttimispiirkonnad.
Küttimiskvoodi suurus ja piirkondlik jaotus
Hallhülge jahi esimese aasta küttimiskvoodiks on vastavalt kavale kokku lepituna pakutud 1 %
eelmisel aastal loendatud isendite arvust. Eelmisel aastal loendati hallhülgeid nende lesilates 5266
isendit, millest tulenev küttimiskvoot oleks 53 isendit. Arvestades loendatud isendite hulka ning
samas ka kalandusele tekitatud kahjude levikut, on ettepanek kvoot jaotada järgmiselt:
Liivi laht (piirkond 1): 33 isendit
Saarte põhja- ja läänerannik (piirkond 2): 8 isendit
Soome laht (piirkond 3): 12 isendit.
Mainitud piirkondade lõikes määrab Keskkonnaamet seadusest tulenevad küttimise keelualad.
Kuna hallhülge populatsioon ei ole ülalpoolmainitud piirkondades paikne ning tehtud jaotus põhineb
pigem kohalike inimeste huve kui hülge levikut silmas pidades, teeme ettepaneku jätta
Keskkonnaametil õigus jahiaja viimastel kuudel kvoodid vajadusel piirkondade vahel ümber jagada.

