Kalanduse teabepäev
Hiiumaal 2019.

Muudatused kastmõrraga püügil sadamasse
tuleku eelteate tegemisel
• Kui kalalaeva pardal on turska, kilu või räime (sõltumata kogusest),
tuleb kastmõrrapüügi korral vähemalt üks tund enne püügilt
sadamasse saabumist esitada kalalaeva sadamasse tuleku eelteade.

• Kui püügikohast sadamasse jõudmiseks kulub vähem kui üks tund,
võib kalakogust puudutavad andmed esitada pärast püüniste
nõudmist, kuid vähemalt 10 minutit enne sadamasse saabumist.

Meriforelli püügikeeld 2019.
Vastavalt määruse 2018/1628 artiklis 8 sätestatud nõudele on kogu
2019. aasta jooksul keelatud püüda meriforelli EE vetesse jäävate
alarajoonide 28-1, 28-2, 29 ja 32 veealadel, mis asuvad lähtejoonest
kaugemal kui neli meremiili. Erandiks on olukord, kus keeluga kaetud
veealal teostatakse lõhepüüki – sellisel juhul on lubatud meriforelli
kaaspüük 3% ulatuses lõhe ja meriforelli kogusaagist.

Lõhe ja tursa lossimiskohustus
• Alamõõdulise lõhe ja tursa püük: Läänemerest püütud
alamõõdulisele (ka mõõdulisele) lõhele ja tursale kehtib
lossimiskohustus, erandiks on juhtumid, kus alamõõduline lõhe või
tursk on püütud lõkspüünistega. Lossimiskohustus kehtib ka
harrastuskalastajatele, kes kalastuskaardi alusel Läänemerel
nakkevõrguga kala püüavad.
• Püütud alamõõduline lõhe ja tursk märgitakse rannapüügipäevikusse
eraldi veergu (mass ja kogus).

Koha, angerjas, harrastuspüügipiirkonnad
• Alates 01.01.2019. on Läänemerest püütava koha alammõõt l – 40 cm
ja L – 46 cm
• Alates 2018. aastast on igal aastal kolme kuu jooksul keelatud
Läänemerest püüda angerjat. Keeld kehtib aastas kolme kalendrikuu
jooksul (kehtis 01.11.2018. – 31.01.2019.). Sarnane keeld
kehtestatakse ka käesoleval aastal.
• Alates 2019. aastast kehtivad Läänemerel kalastuskaardi alusel
kalastajatele püügipiirkonnad.

Läänemere püügipiirkonnad maakondade lõikes EV
territoriaalvees (harrastuspüük kalastuskaardiga)

Hiiu maakonna püügiruudud kutselisel
kalapüügil

Andmete lubatud erinevus
LÄÄNEMERI
Lubatud erinevus

Kalalaevad kogupikkusega
10 m ja enam

10%

Kõik kalaliigid

20%

Kalalaevad kogupikkusega alla 10 m

Kalapüük kalalaeva kasutamata (jääalune püük, kahlamispüksid
jne)

Kilu, räim, tursk, lõhe. Erand: kui kalapüügil kasutatakse alla 70 Kilu, räim, tursk, lõhe. Erand: kui kalapüügil kasutatakse alla 70
mm silmasuurusega nakkevõrku, võib erinevus eelpool
mm silmasuurusega nakkevõrku, võib erinevus eelppol
loetletud liikide osas olla 20%
loetletud liikide osas olla 20%
Kõik kalaliigid, va kilu, räim, tursk ja lõhe. Erand: kui kalapüügil
kasutatakse alla 70 mm silmasuurusega nakkevõrku, võib
erinevus kilu, räime, tursa ja lõhe osas olla 20%

Kõik kalaliigid, va kilu, räim, tursk ja lõhe. Erand: kui kalapüügil
kasutatakse alla 70 mm silmasuurusega nakkevõrku, võib
erinevus kilu, räime, tursa ja lõhe osas olla 20%

PEIPSI, PIHKVA- JA LÄMMIJÄRV
10%

Koha, ahven, latikas, särg, Peipsi siig, Peipsi tint, rääbis, haug, luts, kiisk. Erand 1: ajavahemikul 1. aprill - 31. mai on ahvena osas lubatud erinevus 20%. Erand
2: kui kalapüügil kasutatakse kuni 80 mm silmasuurusega nakkevõrku, on eelpool loetletud kalaliikide osas lubatud erinevus 20%

20%

Kõik kalaliigid, va koha, ahven, latikas, särg, Peipsi siig, Peipsi tint, rääbis, haug, luts, kiisk

SISEVEEKOGUD, va PEIPSI, PIHKVA- JA LÄMMIJÄRV
10%
20%

Kõik kalaliigid

Kutseliste kalurite kontroll Hiiumaal 2018.
• 2018. a viidi Hiiumaal läbi 101 kaluri kontrolli (54 kalurit). Kalurite
kontrollimiste käigus tuvastati kokku 14 õiguserikkumist. Valdavalt oli
probleemiks kaluri kalapüügipäevikuga seonduvate nõuete eiramine. 13-l
korral piirdusid inspektorid kaluri suhtes selgitamise ja hoiatamisega, 1-l
korral alustati väärteomenetlus.
• Püügivahendite kontrollimisel tuvastati 25 õiguserikkumist. Valdavalt oli
probleemiks püügivahendite tähistamine ja märgistamine. Alustati 4
haldusmenetlust seoses pealt lahtiste mõrdadega. 21-l korral piirdusid
inspektorid kaluri suhtes selgitamise ja hoiatamisega.
• Kontrolliti 70 kalalaeva, kontrollimisel tuvastati 10 juhtumit, kus kalapüügil
kasutati kalalaeva, mis ei olnud kantud kalalaevaregistrisse (14%). Kõikidel
juhtudel piirdusid inspektorid selgitamisega.

Muudatus mõrra definitsioonis
• 2019. a kevadise püügihooaja alguseks on eesmärk muuta kehtivat mõrra
definitsiooni selliselt, et tulevikus oleks võimalik Läänemerel kasutada
mõrdasid, mis võivad olla osaliselt pealt lahtised ning varustatud mitme
kariaiaga.
• Võimalik mõrra definitsioon tulevikus: „mõrd – püünis, mis koosneb
juhtaiast, tiibadest, mis moodustavad kariaia, ja pujusega varustatud kuni
kahest pealt kinnisest mõrrakerest. Merel ei ole kariaedade arv piiratud,
kuid nad peavad paiknema järjestikku juhtaia ühes otsas koos
mõrrakeredega, mis võivad olla kuni mõrrasuu poolse esimese pujuseni
pealt lahti. Võrtsjärvel ei ole mõrrakerede, kariaedade ja juhtaedade arv
piiratud. Mõrra alaliigid on sätestatud lõikes 3 ja osad on näidatud joonisel
lisas 1.“

Kalapüügialuse, lossimise ja transpordivahendi
nõuetele vastavuse hindamine
• Alates 2018. aastast teostab Keskkonnainspektsioon tulenevalt
koostöökokkuleppest Veterinaar- ja Toiduametiga kalalaevade,
lossimisseadmete
ja
kala
vedamiseks
kasutatavate
transpordivahendite nõuetele vastavuse hindamist. Eelkõige
hinnatakse:
1) kalapüügialuse, mahutite ja transpordivahendi hügieeninõuetele
vastavust;
2) kas kala on kaitstud saastumise eest;
3) kala värskusastet.

Kalapüügiga seonduvate andmete esitamine
• Põhiprobleem Hiiumaal – kaluri püügipäevikulehe õigeaegne
esitamine.
• Võrreldes aastaga 2017. oli olukord aastal 2018. oluliselt parem. 2018.
a I poolaastal oli andmete esitamisega probleeme 17. isikul.
• Rannapüügipäeviku leht: esitatakse hiljemalt aruandekuule järgneva
kuu 5. kuupäevaks.
• Püügipäeviku leht kastmõrraga püügil – esitatakse hiljemalt 48 tundi
pärast lossimise lõppu.
• Esmakokkuostukviitung: sõltuvalt käibest esitatakse EO hiljemalt 24
või 48 tundi pärast esmamüüki.

