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Enda tutvustuseks

 Põllumees aastast 1991

Maa kasutus 1991. aastal 5 ha  - 2021. aastal 910 ha

 Jahimees aastast 1998

Aruvälja Jahiseltsi esimees aastast 2001



Pisut statistikat

Eesti maakatastri statistika 31.12.2020

 Haritavat maad 1 050 015 ha

 Sellest teravilja, õlikultuuride, kaunvilja, kartuli ja avamaa köögivilja pind oli 2020 aastal 

umbes 500 000 ha

 Looduslik rohumaa 245 033 ha

Statistikaameti poolt läbi viidud 2020 põllumajandusloendus

 Põllumajandusmaast üle 60% rendimaa

 Põllumajandusmaast üle 30 % omandis 



Millistest ulukitest me räägime?

 Rändlinnud

 Metssiga

 Punahirv

 Metskits

 Põder



Ulukikahjud?

 Teravilja, õlikultuuride, kaunvilja, kartuli ja avamaa köögivilja pind oli 2020. aastal

umbes 500 000 ha.

 Keskmine müügitulu ha kohta FADN 2020 andmetel oli 582 eurot. Ulukite poolt 

kahjustatavatel kultuuridel nagu nisu, kartul, taliraps on see kindlasti suurem.

 Ulukikahju protsentuaalset osakaalu kahjuks mõõdetud ei ole aga kui see oleks 

1% kogutoodangust oleks see rahalises väärtuses 2,91 miljonit eurot

 Kui rääkida kahjude korvamisest siis Eestis on kokku 331 jahipiirkonda ehk siis iga 

jahipiirkonna kohta 8791,54 eur - arvestades, et tegemist on vabaühendustega on 

see number nendele selgelt üle jõu käiv.

 Kahjudest kokkuvõtvalt – ennetamine oleks mõlemale osapoolele mõistlikum 

kui korvamine.



Ulukikahjude ennetamine
Lepingulised suhted

 Statistikaameti poolt läbi viidud 2020 põllumajandusloendus

 Põllumajandusmaast üle 60% rendimaa

 Põllumajandusmaast üle 30 % omandis 

Kui paljudes rendilepingutes on sees punkt jahikorraldusõigusest, kas me soovime 

hakata muutma kõiki oma rendilepinguid?

EPKK ja ETKL on välja töötanud „Ulukikahju ennetamise lepingu“ kus kahjude 

ennetamisele on lähenetud mitte läbi maaomandi vaid sellel kasvava kultuuri kaudu.



„Ulukikahju ennetamise leping“
Põhipunktid

 Lepingute tegemine mitte katastriüksustele vaid põllumassiividele

 Iga aastane omavaheline suhtlus

 Vastav kiht ka „JAHIS“ –es

 Iga aastane infovahetus PRIA – ga

 Põllumeeste ootus ei ole mitte rent ega kahjude korvamine vaid nende 
ennetamine

 Jahimeeste ootus on põllumeeste lepingutega jahipiirkondade 
kasutusõigusi pikendada ja hallata

 Leping on üles ehitatud mitte üksteisele kohustusi seades vaid koostööle ja 
suhtlusele lootes

Loomulikult kutsume kõiki ülesse lepinguid sõlmima



Võtke heaks või pange pahaks

Jaanus Põldmaa


