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Mida me rannakalanduse all mõistame?
• Kalapüügiseaduse järgi kaluri kalapüügiloa alusel toimuv kalapüük merel kuni 20
meetri sügavusjooneni ning nakkevõrgu ja põhjanoodaga toimuv kalapüük
territoriaal- ja sisemeres, sõltumata mere sügavusest
• Siseveekogudel annab kutselise kalapüügiõiguse samuti kaluri kalapüügiluba

• EL ühise kalanduspoliitika alusmäärus rannapüüki otseselt ei defineeri, kuid
sätestab eesmärkidena rannapüügi edendamist sotsiaal-majanduslikke aspekte
arvestades ja rahuldava elatustaseme saavutamist nende hulgas, kes sõltuvad
püügitegevusest
• EMKF alusmäärus käsitleb väikesemahulise rannapüügina kalapüüki
kalalaevadega, mille üldpikkus on alla 12 meetri ja mis ei kasuta veetavaid
püügivahendeid
• EMKF 2014 - 2020 rakenduskava kohaselt väikesemahulise rannapüügi
arendamisel on peamiseks tegevuseks kogukonna juhitud kohaliku arengu
rakendamine kaheksas kalanduspiirkonnas sh Peipsi ja Võrtsjärv

Kalavarud rannakalanduses
• Rannikumeres püütavast majanduslikku tähtsust omavast 21 kalavarust on
2018. aasta andmetel heas seisus 10 ehk ligikaudu 48%
• Kogu rannikumere 10 437 tonni suurusest saagist moodustas 77% räim 8064
tonniga, sellest 6914 tonni püüti Liivi lahest
• Rannikumere ligi 5,7 miljoni euro suurusest saagiväärtusest (arvutatuna
keskmise esmamüügihinna järgi) moodustas räime osa ligikaudu 24% ehk
ligikaudu 1,4 miljonit eurot
• Ahvenasaak oli 1137 tonni, sellest 730 tonni püüti Liivi lahest ja saagiväärtus
ligi 2,6 miljonit eurot ehk 46% kogu rannikumere saagiväärtusest
• Kohasaak oli 66 tonni, sellest 64 tonni püüti Liivi lahest ja saagiväärtus 225 720
eurot moodustab kogu rannikmere saagiväärtusest ligi 4%
• Räime- ja ahvenavarud on heas seisus, väljaarvatud Soome lahe ahven,
kohavarud on halvas seisus

Rannakalanduse tulusus
Läänemere rannapüügi saagiväärtus 2018. aastal
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Läänemere rannapüügi saagiväärtus 2017. aastal
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EMKF toetus rannakalanduse arengusse
• EKF 2007-2013 rakenduskava elluviimisel kalanduspiirkondade säästva arengu
meetme raames toetati rannakalanduse (sh siseveekogud) projekte kogusummas
24,8 miljonit eurot, mis moodustab 22,4% kogu EKF toetuste mahust
- 61% kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine
- 18% kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine

- 10% kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine
- 8% tegevuste mitmekesistamine
- 3% koolitustegevus

• EMKF 2014 – 2020 rakenduskava elluviimisel kalanduspiirkondade kohaliku
arengu strateegia rakendamiseks ligikaudu 27,7 miljonit eurot, mis moodustab
27,5% EMKF eelarvest
- aprilli 2019. lõpu seisuga määratud toetust ligikaudu 16,5 miljonit eurot ehk
59,4% eelarvest

EMKF toetus rannakalanduse arengusse
• 2018. lõpu seisuga esitatud projekti toetuse taotlusi ligikaudu 20,3
miljoni euro ulatuses
• 35% kalasadamate uuendamisse

• 27% majandustegevuse mitmekesistamisse
• 23% kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamisse või
turustamisse
• 14% sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamisse
• 1% koelmualade loomisesse või taastamisse

Rannapiirkondade algatusrühmad

Rannakalanduse arengusuunad - PÕKA
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Rannakalanduse arengusuunad - PÕKA
● ühistegevuse soodustamine ettevõtete vahel ja ühisinvesteeringute toetamine
● kvaliteetse ja kõrge lisandväärtusega toodangu tootmise soodustamine
● toodete turustamisel lühikese tarneahela (tootjalt tarbijale) soodustamine
● sissetulekute suurendamise soodustamine läbi tegevuste mitmekesistamise
● rannakalanduse edendamine läbi kogukonna juhitud kohaliku arengu meetodi
● mikroettevõtete investeeringute toetamine

● teavitus-, koolitus- ja nõustamistegevuste pakkumine
● innovatsiooni toetamine nii kalapüügil kui ka toodangu väärindamisel
● teadus- ja taustauuringud säästva kalapüügi korraldamiseks
● kalapüügikoormuse optimeerimine
● püügivahendite selektiivsuse suurendamine

● koelmute ja elupaikade taastamine ning kalade asustamine
● järelevalve tõhustamine, kalandussektori andmevahetuse elektrooniliseerimine

● kalapüügi regulatsioonide lihtsustamine

Tänan!

