
Projekt RETROUT - Ranniku kalastusturismi arendamine, 
edendamine ja kestlik majandamine Läänemere piirkonnas 

projekti eesmärk oli arendada  
ja edendada kalastusturismi  
rannikupiirkondades,  
keskendudes peamiselt  
meriforellile

RETROUT  

www.retrout.org

http://www.retrout.org 


Peamised tegevussuunad:

• rannikupiirkonna kalastusturismi sihtkohtade  
arendamine ja edendamine 

• kalastusturismi võrgustiku loomine
• jõgede taastamise töövahendid

Meriforelli olukord Eestis:

• Forelli asustustihedus Soome lahes  
on suhteliselt heal tasemel

• Saaremaa ja Hiiumaa jõgedes on  
asustustihedus tõusnud peale 2014. aastat

• Meriforelli saagid on tõusnud ja  
pigem tõusevad veelgi

• Saakides domineerivad Põhja–Eesti  
jõgedest pärit kalad

Paisude ja jõgede parandamise 
projektide tegemisel on mõist-
lik järgida projektis RETROUT 
koostatud soovitusi:

1. Edukaks taastamisprojektiks on soovitatav  
järgida 5 järjestikust etappi, ülesandeid ja  
kohustusi. 5 etapi kohta saate põhjalikumalt  
lugeda projekti raames välja töötatud  
Baltic Toolbox´ist.

2. Vaja on hästi juhitud ja koordineeritud ühtset  
projektimeeskonda

3. Jõed ja taastamiskohad tuleb valida hoolikalt, 
lähtudes teadaolevatest kriteeriumitest. 

4. Taastamisprojekti edukaks läbiviimiseks on  
vajalik piisav eelteadmine jõe hetkeseisundist  
eri jõelõikudes  

5. Oluline on huvirühmade panuse mõistmine  
ja nende kaasamine 

6. Enne projekti alustamist tuleb tagada rahaliste 
vahendite ja muude ressursside piisavus  
pikema aja jooksul

7. Taastamismeede tuleks valida lähtuvalt selle 
eeldatavast kasulikkusest ökoloogilise eesmärgi 
saavutamiseks kulude suhtes, võttes arvesse  
ressursside ja piirangute seatud võimalusi

8. Projekti planeerimine ja kavandamine peab  
toimuma väga hoolikalt ning neile peab  
eelnema piisav ettevalmistustöö

9. Taastamiskavade rakendamine ja kavandamine 
peab olema korrektne ja tõhus

10. Projekti edukuse ja võimalike toimunud muutuste 
kindlakstegemiseks tuleb läbi viia meetmete  
elluviimise-järgsed seire- ja hindamisprotsessid

Martin Kesler, TÜ Eesti Mereinstituut

http://www.retrout.org


Eetilise kalastamise põhimõtted:

Olgem lugupidavad kalade,  
looduse ja inimese vastu
• Järgime kalapüügispordile kehtivaid  

reegleid ja regulatsioone. 
• Kalastame viisil, mis laseb meil püütud saagi 

uuesti vabastada – suhtume püütud kaladesse 
hoolivalt ja hoiame neid võimalikult vähe  
aega veest väljas. 

• Peame kinni püügilimiitidest. Vabastada  
tuleb kudejad.  

• Oleme manööverdades ettevaatlikud, et mitte 
kudevaid kalu häirida. Paadiga sõidame nii,  
et see oleks kliendile ohutu ja ei häiriks loodust. 

• Me ei püüa saavutada edu teisi  
õngitsejaid/juhendajaid häirides.  

• Mitu päeva järjest samast kohast kala ei püüta,  
et kalavarusid mitte liialt kurnata. 

• Ümbritsev loodus ja meri tuleb puhtana hoida. 
• Merel alkoholi tarbimine on ohtlik ja teiste  

suhtes lugupidamatu. 
• Kasutame ainult juba sisse sõidetud teid ja  

radu ning sõidame randades, kus see on lubatud. 
• Mereraadiosidet kasutame vastutustundlikult. 

Pikemalt saab eetilise kalastamise  
põhimõtetest lugeda siit.

Kohaturunduse  
6-osaline koolitusprogramm:

1.  Kohaturunduse olemus ja hetkeolukorra  
kaardistamine

2.  Toote/ teenuse loomine, sihtturu valik,  
hinnastamine 

3.  Kommunikatsioon ja turundus
4.  Finantsjuhtimise alused 
5.  Võrgustiku/klastri loomine
6.  Äriplaani koostamine ja edasised plaanid

Koolituste videod ja ettekanded leiate siit.

Kohaturunduse koolituste tulemusena loodi Eestis 
jätkusuutlikku kalastamist edendav MTÜ Lahemaa 
Kalaturism ehk LaheKala, mis pakub kalastuspakette 
erinevate kalagiideda, viib läbi giidikoolitusi ning  
laste kalastuslaagreid.
 
LaheKala kuulub ka RETROUT projeti raames  
loodud rahvusvahelisse „Baltic Sea Fishing“  
kalagiidide võrgustikku. 

www.lahekala.ee www.balticseafishing.com

https://lahekala.ee/jatkusuutlik-kalastamine/
https://retrout.org/online-course/estonia/
https://lahekala.ee/
https://balticseafishing.com/
http://www.lahekala.ee
http://www.balticseafishing.com


Vaata ka projektis valminud videosid:   

Kestus: oktoober 2017 kuni märts 2021 

Rahastajad: Euroopa Regionaalarengu Fond (INTERREG Läänemere programm) 
 ja Keskkonnainvesteeringute Keskus 

Eelarve: 3,2 miljonit eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus on 2,6 miljonit eurot

Projekti tegevusi viidi ellu Eestis, Lätis, Leedus, Poolas ja Rootsis (juhtpartner Stockholmi läänivalitsus)  
ning jõgede taastamise tegevust juhtis HELCOM. 

LaheKala kapsalehes

RETROUT Eesti partnerid: 

mereinstituut.ut.eebef.ee

https://www.youtube.com/watch?v=JgJmBaxVSsk
https://www.youtube.com/watch?v=WBcNKCUJIkQ
https://www.youtube.com/watch?v=SQc7d1c4KGE
https://www.youtube.com/watch?v=Sq0Wed4nuwU
http://mereinstituut.ut.ee
http://bef.ee

