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1. Sissejuhatus ja ülevaade vikerforelli kasvatamisest Eestis
Viimastel aastatel on hakatud suuremat tähelepanu pöörama meres kala kasvatamise võimalusele.
Maismaale kasvanduste rajamine on investeeringumahukas, veeressursid on piiratud ja sobivaid
asukohti on vähe.
Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 (PõKa 2030) on seadnud
eesmärgiks, et merevesiviljeluse arendamise strateegiliseks eesmärgiks on viia avamere vesiviljeluse
maht järgneva viie aasta jooksul 10 000 tonni kala juurdekasvuni aastas. Seejuures eeldatakse, et
asustusmaterjal kasvatatakse ette maismaa kalakasvandustes. Antud kala koguse kasvatamiseks peab
ette kasvatava kala kogus olema hinnanguliselt 3000-3500 tonni.
Statistikaameti järgi kasvatati 2021. a vikerforelli 712 tonni, millest ühe töötava merekasvanduse
toodangumaht on ligikaudu 300 t aastas.
Suurem osa vikerforellist kasvatatakse maismaa kalakasvandustes läbivoolsetes betoonbasseinides ja
pinnasetiikides. RAS (vee korduvkasutusega kalakasvatuse süsteem) süsteemil põhinevad
kasvandused annavad kaubakala kogutoodangusse väikese osa, kuna nende kala omahind on kõrge ja
konkurentsivõimelisus seetõttu madal. RAS süsteemi eeliseks on võimalus hoida stabiilseid
keskkonnatingimusi, mille tulemusena saab kala kasvatada aastaringselt. Seetõttu on kala
kasvatustsükkel lühem kui läbivoolsetes kasvandustes. Kuna vikerforelli kasvukiirus on kõige kiirem
kuni 800 – 1000 g raskuse kalani, siis kõige kulutõhusam on RAS süsteemides kasvatada kala ette
teistele kalakasvandustele või toota turustamiseks portsjonforelli (alla 500 g kala).
Läbivoolsetes kasvandustes kestab vikerforelli kasvatustsükkel ca 3 aastat. Kala kasvatamine sõltub
keskkonnatingimustest, peamiselt vee temperatuurist ja vee kättesaadavusest. Kala kasvatamiseks
sobivad vee temperatuurid on kevadest sügiseni.
Tulenevalt Läänemeres kala kasvatamise tehnoloogilisest eripärast, kus kala kasvatatakse meres
viimasel kasvuaastal, tuleb asustusmaterjal maismaa kalakasvandustes ette kasvatada.
Meresumpadesse asustatava kala suurus jääb vahemikku 500 – 1000 g. Sumpade asustamisel on
eelistatud suurema kaaluga kalad, sest siis on ka sügisel väljapüütav kala suurem.
Käesoleva uuringu eesmärgiks on hinnata Eesti töötavate kalakasvanduste vikerforelli (800 – 900 g)
tootmismahtu kokku kui kalakasvandused kasvataksid asustusmaterjali ette merekalakasvandustele.

2

2. Kalakasvatusmahu hindamine
Kalakasvatusmahu hindamiseks valiti välja kalakasvatusettevõtted kes omavad veeluba vikerforelli
kasvatamiseks ja kelle toodangumaht veeloa järgi on minimaalselt 30 t.
Uuringu andmete kogumine viidi läbi vahemikus veebruar – mai 2022.a. Küsitleti 11
kalakasvatusettevõtte esindajat võimaliku huvi osas merekalakasvandustele kala ette kasvatada ja
paluti hinnata 800 – 900 g vikerforelli asustusmaterjali kasvatusmahtu aastas. Millised on võimalikud
takistused tegevuste ümberkorraldamisel ja millist rolli nähakse tootjaorganisatsioonil
(tootjaorganisatsioonidel) merevesiviljeluse arengus ja maismaa kalakasvanduste tegevuste
lihtsustamisel. Ühe ettevõtte puhul võeti mahu arvestamisel arvesse veeloa järgne toodangumaht.
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3. Tulemused
3.1 Kasvatatava vikerforelli (800-900 g) kogumaht
Hinnanguliselt oleks hetkel tegutsevate ettevõtete toodangumaht kokku 860 t vikerforelli. Kui
võtta arvesse ettevõtjate kõige positiivsemad hinnangud (ka need mis ületavad kehtivas
veeloas toodud mahtu), siis oleks võimalik toodangumaht kokku ca 1200 t.
Mahu hulka ei ole arvestatud veeloata kasvandusi ning planeerimisfaasis kasvandusi, millel on
küll väljastatud veeluba, kuid ehitamist ei ole alustatud, sest mittetöötavate ja planeeritavate
kasvanduste puhul ei ole teada millal need hakkavad püsivalt toodangut andma.
3.2 Kala kasvatamist takistavad asjaolud
Kala ettekasvatamisel nähakse kõige suurema probleemina rahaliste vahendite puudust.
Sõltuvalt kasvanduse tüübist peab 1-2 aasta jooksul olemas olema käibevahendid kala
kasvatamiseks ilma, et selle aja jooksul saaks kala müügist käibevahendeid juurde. Paljudel
ettevõtetel on juba laenukohustused, mille tõttu täiendava laenu võtmine on takistatud.
Üheks parimaks lahenduseks nähakse kalasööda ostmise finantseerimist.
3.3 Kasvatatud kala hinna kujunemine ja selle eest maksmine
Kala ostu-müügi lepingud peaksid kala hinnastamisel sõltuma muutuvatest teguritest.
Võimalike näidetena toodi välja müüdava kala hinna seotus kaubakala (vikerforell/lõhe)
turuhinnaga, söödahinnaga, energiahinnaga, tööjõukuludega. Tulenevalt hetkel maailmaturul
kõikuvatest kala kasvatamise sisendhindadest ei peeta lepinguga kala ostu-müügi hinna
fikseerimist võimalikuks.
Kala müügil merekalakasvandustele soovitakse finantskohustuste täiemahulist täitmist (mitte
mitmes osas) ja mitte viivitamist, sest kevadel ära müüdav kala kogus ja selle rahaline väärtus
on kasvanduse kohta suur. Riskikohana nähakse ka kasvatatud kala eest raha mittesaamist,
kui kala ostev ettevõte lõpetab tegevuse (N: pankrot). Ettekasvatatud kala võib osade
ettevõtete jaoks moodustada enamuse ettevõtte käibest, mille tõttu raha mittesaamisel võib
ka vastav ettevõte tegevuse lõpetada. Teatud juhtudel soovitakse saada kolmandate
osapoolte garantiisid kasvatatud kala tasumise osas.
3.4 Tootjaorganisatsiooni (TO) roll
Tootjaorganisatsiooni puhul nähakse, et see peaks enda kanda võtma üldised koordineerivad
tegevused. Välja toodi näiteks sööda hankimine, transport, vaktsineerimine, kala kasvatamise
ajal käibevahendite hankimine. Kõige olulisem on kalasööda hankimine, kuna suuremate
koguste ostmisel on võimalik söödatootjatelt saada ka suuremaid allahindluseid. Masinad,
mida kasutatakse ainult ükskord aastas (vaktsineerimise masin, eluskalaveok jne), peaksid
olema tootjaorganisatsiooni haldusalas.
Ühe kasvanduse esindaja puhul ei nähta TO-l muud rolli kui investeeringute finantseerimise
abivahendina, kuna senise praktika järgi on TO saanud investeeringutoetuseid väiksema
omaosaluse kohustusega.
Eestis on kalakasvatuse valdkonnas üks TO (Eesti Avamere Vesiviljelejate Ühistu; tunnustatud
05.10.2020), mille liikmeteks on 5 toodangut andvat kalakasvatusettevõtet (4
maismaakalakasvatusega ja 1 merekalakasvatusega seotud). TO liikmetest on oma toodangut
saanud merekasvandusele turustada 2 liiget.
TO roll ja ülesanded merekalakasvanduse eestvedamisel on jäänud maismaa kalakasvatajate
jaoks selgusetuks. Paljude potentsiaalsete kalakasvatajatega pole arutatud võimalikke
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koostöövõimalusi ning millistel tingimustel on võimalik kala kasvatada merekasvandustele jne.
Suuremate ettevõtjate hinnangul pandi uus TO kokku varjatult, sest võimalikku liikmelisust ei
ole paljude turuosalistega arutatud. Eelneva põhjal peegeldub jätkuv Eesti vesiviljelussektori
killustatus, mille tulemusena suuremahulisem koostöö on takistatud.
3.5 Maismaa kalakasvatusettevõtjate huvi kala ettekasvatamise vastu
Siin jagunevad ettevõtted kaheks. RAS süsteemidega seotud ettevõtjad on sobiva hinna puhul
valmis vajaliku tegevusega esimesel võimalusel alustama. Siin eristuvad töös olevad RAS
süsteemid, mille puhul ei ole takistusi sellega kohe tegeleda. Teised, kunagi töötanud, RAS
süsteemid on konserveeritud ja vajavad enne kala kasvatamise alustamist amortiseerunud
seadmete uuendamist. Põhiline takistus tulevikuplaanide tegemisel on teadmatus
kasvatatava kala hinna osas või kuidas see kujuneb.
Teise osa moodustavad läbivoolsed kalakasvandused (avakasvandused). Kolm ettevõtet ei
olnud huvitatud kala ette kasvatamisest, kuna olemasolev ärimudel toimib. Kaks ettevõtet
juba tegelevad merekasvandustele kala kasvatamisega. Kolm ettevõtet oleksid valmis kala
ette kasvatama aga otsuste tegemisega ei kiirustata, kuna ei ole teada milline saab olema
merekalakasvanduste areng ja müüdava kala hinnastamine. Lisaks usaldamatuse tõttu ei olda
valmis kogu kalakasvandust rakendama ettekasvatamise eesmärgil. Kasvanduse teatud osas
soovitakse jätkata senise tegevusega (kaubakala kasvatamine) riskide hajutamise eesmärgil.
Täiendavalt toodi välja, et tegevuste ümberkorraldamiseks on vaja teha täiendavaid
investeeringuid seadmetesse ja infrastruktuuri.
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4. Kokkuvõte
Merekalakasvandustesse sobiva vikerforelli (ca 800 – 900 g) võimalik toodangumaht Eestis kokku oleks
hinnanguliselt 860 t (positiivse hinnangu järgi 1200 t). Selle järgi oleks ümberarvestatult
merekasvanduste võimalik toodang hinnanguliselt 2500 – 3600 t. Antud maht jääb ligikaudu 3 - 4
korda väiksemaks PõKa 2030-s eesmärgiks seatud toodangumahust. Veeloa järgi on arendatavas
Kesknõmme kalakasvanduses lubatud kala kasvatada juurdekasvuga 4500 t aastas ning arendaja sõnul
on tuleviku eesmärgiks seal kala ette kasvatada sumbakasvandustele. Siiski ei ole selle kasvanduse
ehitamisega alustatud investorite puudumise tõttu ja kasvanduse tööle hakkamise aeg on hetkel
ebaselge.
Kala ettekasvatusmahtude suurendamine nõuab suuri investeeringuid, samas on
kalakasvatusettevõtete finantsvõimakus madal. Paralleelselt merekasvanduste rajamisega tuleb suurt
tähelepanu pöörata kala ettekasvatamise võimekuse suurendamisele. Vastasel juhul ei leidu Eestist
arendatavatele merekasvandustele sobivat asustusmaterjali.
Paljude maismaa kalakasvanduste esindajad on umbusklikud merekalakasvanduste arengu osas.
Peamiselt tuleneb see asjaolust, et merekalakasvanduste eestvedajad on vähesel määral tutvustanud
oma arenguplaane maismaa kalakasvatuste esindajatele.
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Lisa 1. Kaardistatud ettevõtted mis tegelevad vikerforelli kasvatamisega (va merekalakasvandused)
Ahja Kalakasvatus OÜ
AquaMyk OÜ
Aviiso OÜ
Conversio Design OÜ
Kalatalu Härjanurmes
Karilatsi Kalamajand OÜ
Lapavira OÜ
Leokitalu OÜ
Neli Elementi OÜ
Pähkla Vähi- ja Kalakasvatus OÜ
Simuna Ivax OÜ
Ösel Harvest OÜ
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