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Enamikus maailma riikides on kalandus jätkusuutliku püügi 
piiril või ületab seda. Samal ajal on globaalne kalatarbimine 
viimaste kümnendite jooksul kahekordistunud ja kasvanud on ka 
vesiviljelus, mille tähtsus kala ja mereandidega varustamisel üha 
suureneb.  

Üks väljakutseid laieneva vesiviljeluse jaoks nii maismaal 
kui ka meres on sobiva asukoha ja keskkonnasäästliku 
lahenduse leidmine, eriti seoses kaitsealade ja nendega seotud 
loastamismenetlustega. Sama kehtib Natura 2000 kaitsealade 
võrgustiku puhul, mis on loodud Euroopa haruldaste ja 
ohustatud liikide ning elupaikade kaitseks ja põhineb kahel ELi 
elurikkuse poliitika nurgakivil – loodus- ja linnudirektiivil.

Käesolev kokkuvõte annab lühiülevaate juhenddokumendist 
„Vesiviljelus ja Natura 2000“, mille eesmärk on anda teavet ja 
toetada Natura 2000 võrgustiku aluseks oleva ELi seadusandluse 
rakendamist seoses vesiviljelusega, aidata mõista  Natura 
2000 alade kaitse-eesmärke ning tuua häid näiteid selle kohta, 
kuidas looduskaitse nõudeid on võimalik ühildada jätkusuutliku 
vesiviljeluse arendamisega. 

Kogu Euroopa Liidus on sadu Europe Direct teabekeskusi. 
Teile lähima keskuse leiate: 
https://europa.eu/european-union/contact_et

Tasuta infotelefon: 00 800 67 89 10 11 (teatud 
kõneoperaatorid võivad rakendada kõnetasusid).

E-posti aadress: https://europa.eu/european-union/
contact_et

Euroopa Liitu käsitlev teave on kõigis ELi ametlikes 
keeltes kättesaadav Euroopa veebisaidil: 
https://europa.eu/european-union/index_et 

ELi väljaandeid saab alla laadida või tellida:  
https://publications.europa.eu/et/publications

Tasuta väljaannete koopiad on saadaval Europe Direct või 
kohalikus teabekeskuses (vt https://europa.eu/european-
union/contact_et). 

ELi avatud andmete portaal (http://data.europa.eu/euodp/
et) võimaldab juurdepääsu ELi andmekogudele. Andmeid 
saab tasuta alla laadida ja taaskasutada nii ärilisel kui ka 
mitteärilisel eesmärgil.
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kasutatakse korduvalt pärast selle mehaanilist, keemilist ja 
bioloogilist puhastamist. 
•	 Sumbakasvatus järvedes ja jõgedes pakub piiratud, kuid siiski 
olulist võimalust magevee-kalakasvatuseks teatud veekogudes. 

Integreeritud vesiviljelus 
Integreeritud vesiviljelus hõlmab polükultuuri, multitroofset 
vesiviljelust ja vesiviljeluse kombineerimist muude tegevustega, 
nt põllumajandusega. Integreeritud multitroofne vesiviljelus 
(Integrated multi-trophic aquaculture - IMTA) tähendab erinevate 
organismide (nt kalad, karbid, vetikad) koos kasvatamist nii, et 
ühtede jäägid on teistele toiduks. Selline süsteem võimaldab 
ära kasutada toiduahela kõrgema taseme organismidest (nt 
kalad) ülejäävad toitained madalama taseme organismide 
kasvatamiseks. Mõned riigid on juba käivitanud integreeritud 
vesiviljeluse pilootprojektid.

Vesiviljelus ELis

Vesiviljelus on veeorganismide (nt kalad, karbid, vähid, vetikad) 
kasvatus, kasutades tehnoloogiaid, mis on mõeldud nende 
toodangu saamiseks suuremas mahus, kui seda võimaldaksid 
looduslikud keskkonnatingimused. Organismid jäävad füüsilise 
või juriidilise isiku omandiks kogu kasvatusprotsessi jooksul. 
Vesiviljelust võib iseloomustada mitmel viisil, sh kasvatatavad 
organismid, kasvatuskeskkond, tootmise intensiivsus ja kasutatav 
tootmissüsteem. See teave on vajalik, et hinnata vesiviljeluse 
mõju keskkonnale. 

ELi vesiviljelus koosneb kolmest suuremast allsektorist, millest 
igaühel on erinev ajalugu ja iseloom. Need on karbikasvatus 
(57% kogutoodangust 2009. a), magevee-kalakasvatus (18%) ja 
merevee-kalakasvatus (25%).  Karbikasvatuse toodangu maht 
on umbes sama suur kui kalakasvatusel, kuid kogutoodangu 
väärtusest moodustab see ainult 34%.  

Vesiviljelus meres ja rannikualadel
•	 Karbikasvatus põhineb peamiselt looduses sündinud isenditel 
ja keskkonnast saadavatel toitainetel. Euroopas kasvatatakse 
peamiselt rannakarpi, kuid tähtsal kohal on ka austrikasvatus. 
Lisaks kasvatatakse ELis arvestatavas koguses veel veenuskarpe. 
•	 Merevee-kalakasvatus jaguneb vastavalt kasvanduse 
asukohale ranniku ja avamere kalakasvatuseks. Rannikuala 
kalakasvandused võivad asuda laguunides või ka maismaal 
paiknevates tiikides või basseinides.  

Magevee-kalakasvatus
ELi magevee-kalakasvatussüsteeme saab eristada peamiselt 
tootmise intensiivsuse, veekasutussüsteemi ja kasvatatava liigi 
alusel. 
•	 Kalakasvatus tiikides on vanim vesiviljelusviis Euroopas, mille 
ajalugu ulatub keskaega. 
•	 Läbivoolusüsteemid on traditsioonilised süsteemid, milles vesi 
läbib kasvatussüsteemi vaid ühe korra ja lastakse seejärel tagasi 
veekeskkonda.  
•	 Retsirkulatsioonisüsteemid (RAS) ehk ringleva veega 
süsteemid on maismaal asuvad süsteemid, milles vett 
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ELi looduskaitse direktiivid 

Loodusdirektiiv (92/43/EMÜ) põhineb tõdemusel, et Euroopa 
Liidus on looduslike elupaikade seisund jätkuvalt halvenemas ja 
üha enam looduslikke liike, mis on osa ELi looduspärandist, on 
tõsiselt ohustatud. Direktiivi eesmärk on tagada nende soodsa 
seisundi säilimine või taastamine loodusalade määramise kaudu, 
et luua ühtne Euroopa ökoloogiline Natura 2000 võrgustik. 
Võrgustik hõlmab ka linnudirektiivi (2009/147/EÜ) kohaselt 
loodusliku linnustiku kaitseks määratud linnualasid.

Nende kahe direktiiviga kaitstakse umbes 1500 haruldast 
ja ohustatud liiki ning umbes 230 elupaigatüüpi (sh mere- 
ja rannikuelupaigad, magevee-elupaigad, märgalad jne), 
eesmärgiga säilitada või saavutada nende soodne seisund, 
eelkõige Natura 2000 võrgustiku alade määratlemise ja kaitse 
korraldamise kaudu.

Natura 2000 võrgustik toetab säästva arengu põhimõtteid. Selle 
eesmärk ei ole inimtegevust keelata, vaid pigem tagada, et see 
toimuks viisil, mis ei kahjusta Natura 2000 ala kaitse-eesmärke 
(Euroopa tähtsusega liike ja elupaiku, mille kaitseks ala on 
loodud).  Seda põhimõtet toetab loodusdirektiivi artikkel 6, mille 
kohaselt liikmesriigid peavad iga Natura 2000 ala puhul:
•	 kehtestama asjakohased kaitsemeetmed, mis vastavad alal 
esinevate kaitstavate elupaigatüüpide ja liikide ökoloogilistele 
nõudmistele (artikkel 6, lõige 1),
•	 vältima tegevusi, mis võivad oluliselt häirida neid liike või 
kahjustada nende elupaiku või alal kaitstavaid elupaigatüüpe 
(artikkel 6, lõige 2),
•	 järgima artikli 6 lõigete 3 ja 4 sätestatud protseduuri, kui 
kavandatakse uusi arendusi, mis võivad mõjutada Natura 2000 
ala. 
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Erinevad vesiviljelussüsteemid võivad avaldada erinevat mõju 
looduskeskkonnale, nt elupaikade kadu või kahjustamine, liikide 
häirimine või väljatõrjumine või muutused kohalikes kooslustes. 

Erinevate vesiviljelussüsteemide mõju sõltub paljudest 
teguritest, sh hüdrograafilised tingimused kasvanduse asukohas, 
kasvatatavate organismide tüüp ja tootmismeetod, juhtimistavad 
jne. Võimalike riskide hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki 
neid tegureid ja ka ökosüsteemi tundlikkust või haavatavust 
vesiviljeluse võimalike mõjude suhtes. 

Tabelis on toodud erinevat tüüpi vesiviljelussüsteemide 
võimalikud mõjud, mida tuleks hindamisel arvesse võtta. 
Need võimalikud mõjud ei pruugi alati ilmneda või võivad olla 
asjakohatud mõne ala kaitse-eesmärkide puhul. Võimaliku 
mõju hindamisel on vajalik juhtumipõhine lähenemine, kuna 
mõju sõltub keskkonna- ja kasvatustingimustest, samuti 
leevendusmeetmetest ja juhtimistavadest, mida rakendatakse 
mõju vältimiseks või vähendamiseks. 

Juhend annab rea soovitusi leevendusmeetmeteks, mida 
rakendada erinevate vesiviljelussüsteemide puhul. Siin mõned 
näited: 
•	 mere-sumbakasvatuse võimalikku orgaanilistest jäätmetest 
tingitud mõju saab leevendada kalade hulga kontrolli ja 
piiramisega, samuti sööda seeditavuse parandamisega ning 
toidujäätmete vähendamise süsteemide abil;
•	 karbikasvatuse parvede ja liinide mõju saab vähendada 
nende paigutamisega hea veevahetusega asukohta ning 
sobiva farmi suuruse valikuga ennustavate mudelite abil, mis 
võimaldavad hinnata farmist lähtuva koormuse mõju;
•	 mereliikide kasvatamisel maismaal asuvates basseinides 
on üks võimalik leevendusmeede seotud väljavoolava veega, 
mida enne basseini merega ühendavasse kanalisse laskmist 
mikrofiltreeritakse, setitatakse ja puhastatakse settebasseinides, 
et mikrovetikad saaksid sellest toitained eemaldada.

Vastavat ELi ja siseriiklikku seadusandlust õigesti rakendades 
saab enamikku võimalikest vesiviljeluse mõjudest vältida 
või minimeerida. Lisaks teevad vesiviljeluse operaatorid 

vabatahtlikult pingutusi, et rakendada head juhtimistava (nt 
tegevusjuhendid, seire, sertifitseerimine) ja EL toetab orgaanilist 
vesiviljelust. 

Vesiviljelus võib Natura 2000 aladele tuua ka kasu, pakkudes 
keskkonnahüvesid ja -teenuseid ning säilitades sobivaid elupaiku 
ELi tähtsusega liikide jaoks (nt tiigid veelindude elupaigana).  

Tabel: Kontrollnimekiri võimalikest probleemidest, millele 
erinevate vesiviljelussüsteemide puhul tähelepanu pöörata.

Rannik ja meri Magevesi

Vesiviljelussüsteem
Võimalikud mõjud
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Sedimentatsioon X X X X X X X X

Biogeokeemilised 
muutused vees X X X X X X X

Keemiline sisend X X X X X

Taristu mõju X X X X X X X

Häirimine X X X X X X X X X X

Röövloomakontroll X X X X X X X X X

Liikidevaheline 
ristumine X X X X

Patogeenide 
edasikandmine X X X X X X X X

Võõrliigid* X X X X X X X X X

* võõrliikide sissetoomist nende kasutamiseks vesiviljeluses reguleerib 
Nõukogu määrus (EÜ) nr 708/2007

Mõju loodusele ja elustikule ning leevendusmeetmed
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Elurikkuse kaitset toetavad parimad praktikad:
•	 La Brenne looduspargis Prantsusmaal asub ligi 4000 
kõrgkeskajal inimeste poolt rajatud tiiki. Pargis rakendatakse 
keskkonnameetmeid putukatele, kahepaiksetele, lindudele 
ja kaladele soodsate tingimuste loomiseks või säilitamiseks 
(roostikutaguse vaba veeala loomine, madala veega roostike 
rajamine või vesirooside istutamine, pealetungivate pajude 
eemaldamine roostikust jne), taimestikuribade säilitamiseks, 
väetamise vältimiseks, võõrliikide, nagu näiteks nutria, 
muskusrott ja jõevähk, tõrjumiseks (jaht, lõksupüük, filtrite 
kasutamine) jne. 
•	 Mõnes Slovakkia kalatiigis on tavapraktika veetaimestiku 
eemaldamine, mille tulemusena moodustuvad hundinuia ja 
pilliroo laigud, mida kasutavad pesitsuspaigana haigrulaadsed 
linnud (purpurhaigur, luitsnokk-iibis, ööhaigur), loorkull, hüüp, 
väikehüüp, hallpõsk-pütt, mustkael-pütt (praegu haruldane) ja 
valgesilm-vart. 
•	 Nesyt kalatiik Tšehhi Vabariigis, mis on osa Natura 2000 alast 
„Lednice kalatiigid“ ja kus toimub ka kalakasvatus, on kasutusele 
võtnud suvise kuivenduse, et luua sobivaid keskkonnatingimusi 
paljanduval tiigipõhjal kasvavatele soolalembestele taimedele ja 
ohustatud märgalalindudele.  

Keskkonnahüvesid ja -teenuseid pakkuvate süsteemide 
toetamine
•	 Karbikasvatus võib pakkuda ökosüsteemiteenuseid, 
eemaldades anorgaanilisi toitaineid eutrofeerunud 
ökosüsteemidest (bioloogiline ärastus). Karpe kasvatatakse 
veekvaliteedi parandamiseks toitainete hajureostusega aladel, nt 
Rootsis.  
•	 Karbi- ja vetikakasvatust võib kombineerida ka 
kalakasvatusega. Selles nn integreeritud multitroofses 
vesiviljeluses kasutavad karbid ja vetikad ära kalade elutegevuse 
tulemusena tekkivad toitained. Seda arendatakse Norras ja 
Vahemeremaades. 
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Strateegilise planeerimise kasulikkus

Strateegiline lähenemine eri valdkondade poliitikaeesmärkidele 
võimaldab neid laias geograafilises piirkonnas integreeritult 
analüüsida ning koostada selle põhjal sidus regionaalse 
arengu raamistik, mis toetab lahendusi, millest võidavad kõik 
asjaosalised, ja minimeerib konflikte, kus võimalik.

Ruumilisel või valdkondlikul planeerimisel koos strateegilise 
mõju hindamisega on oluline roll juhiste ja usaldusväärsete 
andmete andjana vesiviljeluse asukoha valikul, investoritele 
kindluse andmisel, kohalikul tasandil konfliktide vältimisel 
ning arendustegevuste ja looduskaitse eesmärkide vaheliste 
sünergiate leidmisel. 

Mereala ruumiline planeerimine koos sidusa rannikukorraldusega 
võib näiteks aidata leida sobivaid (sobiva veekvaliteediga) kohti 
vesiviljeluseks ning samal ajal kaitsta tundlikke loodusalasid 
ja ennetada nt kliimamuutuse mõjudest, üleujutustest või 
rannikuerosioonist tulenevaid riske. 

Vesiviljeluse asukohtade planeerimine 
Soomes
Päris-Soome ja Satakunta maakondade vesiviljeluse 
asukohavaliku kava on üks regionaalse planeerimise näide. 
Kava koostas esinduslik piirkonna ekspertide töörühm, 
mis koosnes vesiviljeluse, keskkonnakaitse ja kalanduse 
administratsioonide ning piirkonna planeerimis- ja 
teadusasutuste esindajatest. Valiti välja sobivad alad ja 
välistati ebasobivad. Natura 2000 aladel asuvate linnusaarte 
ümber modelleeriti pesitsusajal lai puhvertsoon. See 
muudab ebatõenäoliseks võimaluse, et kalakasvandused 
võiksid oluliselt mõjutada Natura 2000 aladel kaitstavaid 
loodusväärtusi. 
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Loodusdirektiivi artikli 6 lõiked 3 ja 4 sätestavad menetluse, mida 
tuleb järgida uute arenduste kavandamisel, mis võivad oluliselt 
mõjutada Natura 2000 ala(sid).  Menetlus koosneb kolmest 
etapist: eelhindamine, asjakohane hindamine ja erandlikel 
juhtudel erandi tegemine. Igas etapis otsustatakse, kas järgmine 
etapp on vajalik.  

Eelhindamise etapis selgitatakse välja, kas kava või projekt 
võib avaldada olulist mõju Natura 2000 alale, st kas asjakohane 
hindamine on vajalik. Hinnata tuleb mitte ainult konkreetse 
kava või projekti mõju, vaid ka selle koosmõju muude kavade 
ja projektidega. Üks vesiviljelusprojekt ei pruugi avaldada 
olulist mõju, kuid kombineerituna teiste piirkonna kavade või 
projektidega (teised kalakasvandused või muud arendused) võib 
kumulatiivne mõju osutuda oluliseks.  

Asjakohase hindamise käigus tuleb hinnata kava või projekti 
võimalikku mõju Natura 2000 ala kaitse-eesmärkidele, võttes 
arvesse kava või projekti kõiki aspekte ja etappe, sh näiteks 
vesiviljelusprojekti asukoha ettevalmistus, taristu rajamine ja 
seadmete paigaldamine, toimimine ja hooldus, lammutamine 
jne.  Kindlaks tuleb teha kõik võimalikud kavandatavast 
vesiviljelustegevusest tulenevad survetegurid, millel võib olla 
oluline mõju Natura 2000 ala kaitse-eesmärkidele, sh nii otsene 
mõju projekti asukohas (nt settimine merepõhjale) kui ka laiem 
mõju (nt toitainetega rikastamine).  Mõju hindamisel tuleb 
arvesse võtta asjaomaste liikide ja elupaikade tundlikkust ning 
haavatavust nende survetegurite mõjude suhtes. 

Leevendusmeetmed on kava või projekti tehnilise kirjelduse 
lahutamatu osa ja neid tuleks asjakohasel hindamisel arvesse 
võtta. Vesiviljeluse kontekstis tuleks neid mõista kui tehniliselt 
teostatavaid lahendusi, mis kahjustavad kõige vähem elupaiku 
ja liike ning Natura ala terviklikkust, eriti juhul, kui sobivaid 
alternatiivseid asukohavalikuid ei ole. 

Kui kava või projekti võimalikud mõjud on hinnatud, tuleb 
kindlaks teha, kas need mõjutavad negatiivselt Natura 2000 
ala terviklikkust, kas eraldi või koosmõjus muude kavade või 
projektidega. 

Otsustusprotsessis lähtutakse ettevaatuspõhimõttest. 
Negatiivse mõju puudumist Natura 2000 ala terviklikkusele 
tuleb objektiivselt tõestada usaldusväärse tõendusmaterjali abil. 
Seetõttu ei saa teadusandmete või -informatsiooni puudumine 
võimalike mõjude või nende olulisuse kohta olla põhjuseks, et 
kava või projektiga edasi minna. 

Protsessi kolmas etapp rakendub, kui negatiivse mõju 
puudumist Natura 2000 ala terviklikkusele ei õnnestu 
tõestada. Loodusdirektiivi artikli 6 lõige 4 sätestab tingimused, 
mille täitmisel võib pädev asutus erandkorras sellise 
kava või projekti heaks kiita. Need tingimused on seotud 
alternatiivide puudumise, ülekaaluka avaliku huvi olemasolu 
ja hüvitusmeetmete rakendamisega. Hüvitusmeetmed on 
hädaabinõu, mida rakendatakse ainult juhul, kui otsustatakse 
erandkorras luba anda kavale või projektile, mis võib negatiivselt 
mõjutada Natura 2000 ala terviklikkust.

Vesiviljelusprojektide menetlus Natura 2000 aladel
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Vesiviljeluse arenduse mõju asjakohane hindamine 
Castlemaine Harbour Natura 2000 loodus- ja linnualal 
(Iirimaa)

Castelmaine Harbour Natura 2000 loodus- ja linnualal viidi läbi 
täielik asjakohane hindamine vesiviljeluse ja seda toetavate 
projektide mõju hindamiseks. Seejuures võeti arvesse 
looduskaitseasutuse (National Parks and Wildlife Service) seatud 
ala kaitse-eesmärke:
•	 Säilitada järgmiste liikide soodne seisund: merisutt, jõesilm , 
lõhe, saarmas, sammaltaim Petalophyllum ralfsii, punakurk-kaur, 
kormoran, lääne-mustlagle, viupart,  sinikael-part, soopart, 
merivart, mustvaeras, merisk, liivatüll, leeterüdi, vöötsaba-vigle, 
punajalg-tilder, heletilder, kivirullija ja kaljuhakk.
•	 Säilitada järgmiste elupaikade soodne seisund: jõgede 
lehtersuudmed, mõõnaga paljanduvad mudased ja liivased 
laugmadalikud, üheaastase taimestuga esmased rannavallid, 
püsitaimestuga kivirannad, soolarohu jt üheaastaste taimedega 
muda- ja liivarannad, atlantilised sooldunud rannaniidud, 
vahemerelised sooldunud niidud, eelluited, liikuvad 
rannikuluited rand-luidekaeraga (valged luited), rohttaimedega 
kinnistunud rannikuluited (hallid luited), hanepajuga Salix repens 
ssp. argentea luited ja niisked luitenõod.
•	 Taastada sanglepa ja hariliku saarega lammimetsade soodne 
seisund.

Allpool on toodud näide loodusdirektiivi I lisasse kuuluva 
mereelupaiga kaitse-eesmärkidest ja täpsematest sihtidest, mida 
asjakohasel hindamisel arvesse võeti.  

Eesmärk: säilitada mõõnaga paljanduvate mudaste ja liivaste 
laugmadalike soodne seisund Castlemaine Harbour Natura 2000 
loodusalal, mis on määratud järgmiste näitajate ja sihtidega:
•	 Siht 1: Elupaiga pindala püsib stabiilsena või kasvab, olenevalt 
looduslikest protsessidest
•	 Siht 2: Meriheinakoosluse ulatus säilib, olenevalt looduslikest 
protsessidest 
•	 Siht 3: Järgmised kooslusetüübid säilivad looduslikus 
seisundis: mõõnaga paljanduva mudase peenliiva koosluste 
kompleks; hulkharjasussidega peenliiva/mudase peenliiva 
koosluste kompleks, mõõnaga paljanduv liiv hulkharjasussiga 
Nephtys cirrosa.

Näide kaitse-eesmärkide arvessevõtmisest asjakohasel hindamisel 



Lisateave
See väljaanne on kokkuvõte Euroopa Komisjoni 
juhenddokumendist „Vesiviljelus ja Natura 2000“ (“Aquaculture 
and Natura 2000”). Täielik juhendmaterjal on kättesaadav: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Euroopa Komisjon on koostanud juhenddokumente, mis aitavad 
mõista ja rakendada asjakohase hindamise menetlust: „Natura 
2000 alade kaitsekorraldus. Loodusdirektiivi 92/43/EMÜ artikli 6 
sätted“ (“Managing Natura 2000 sites. The provisions of Article 6 of 
the ‘Habitats’ Directive 92/43/EEC”), „Natura 2000 alasid oluliselt 
mõjutavate kavade ja projektide hindamine. Metoodiline juhend 
loodusdirektiivi 92/43/EMÜ artikli 6 lõigete 3 ja 4 sätete kohta“ 
(“Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 
2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) 
and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC”), „Juhenddokument 
loodusdirektiivi 92/43/EMÜ artikli 6 lõike 4 kohta“ (“Guidance 
document on Article 6(4) of the Habitats Directive 92/43/EEC”). 
Need on leitavad Komisjoni Natura 2000 veebilehelt:   
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Natura 2000 kaardirakendus: http://natura2000.eea.europa.eu/
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