
 
     

  

 

Vabariigi Valitsus 

Riigikogu Keskkonnakomisjon 

Riigikogu Maaelukomisjon 

Riigikogu Majanduskomisjon 

 

 

Eesti põllumeeste ja erametsaliidu avalik pöördumine      

         

               Meie 23.09.2015 kiri nr 43/15 

 

 

Keskkonnaministeerium on sigade Aafrika katkuga (edaspidi SAK) võitlemise raames Riigikokku 

esitanud ettepaneku jahiseaduse muutmiseks (eelnõu nr 15-1157/01). 

 

Eesti maaettevõtjate, maa- ja metsaomanike esindusorganisatsioonid – Eesti Põllumajandus-

Kaubanduskoda, Eesti Erametsaliit, Eesti Talupidajate Keskliit, Eesti Põllumeeste Keskliit - on 

jätkuvalt mures seakatku leviku pärast riigis ja metssigade poolt põhjustatud kahjust Eesti 

maamajandusele. Peame oluliseks, et riik koostöös jahindusorganisatsioonide, maaomanike ja 

loomaarstidega rakendaks erinevaid meetmeid taudi ohjamiseks ja metssigade populatsiooni kiireks 

ohjamiseks. 

 

Toetame igati Keskkonnaministeeriumi poolt Riigikogule esitatud ettepanekut jahiseaduse 

muutmiseks, mille kohaselt nähakse ette jahipiirkondade kasutajatele kohustus väljastada 

maaomanikele ja nende poolt määratud isikutele tasuta metssea küttimise jahiluba. Meie seisukoht 

on, et kavandatav muudatus aitab arvestatavalt kaasa seatud eesmärgile viia alla metssigade 

arvukus. Maaomanik või tema poolt määratud isik, kellel on jahitunnistus ja sooritanud suuruluki 

laskekatse, on sisuliselt täiendav ressurss jahipiirkonnas metssigade arvukuse  reguleerimisel ja 

hukkunud sigade avastamisel. Arvestades, et jahiloa annab välja jahipiirkonna kasutaja, on piisavalt 

tagatud ka osapoolte informeeritus ja jahiohutus. Maaomanikul on ka motivatsioon oma omandi 

kaitseks aktiivselt reguleerida kohalikul tasemel metssigade arvukust. 

 

Juhime veelkord tähelepanu sellele, et paljud jahimehed on ka maaomanikud ning jahti saavad pidada 

ainult jahipidamistunnistust omavad isikud. Seetõttu on alusetu Eesti Jahimeeste Seltsi 14.09.2015 

avalikus pöördumises väidetu, et seadusemuudatus põhjustaks kontrollimatu ja ohutust eirava 

jahipidamise. 

 

Allakirjutanud organisatsioonid on kindlal seisukohal, et kavandatav jahiseaduse muudatus aitab 

kaasa seatud eesmärgile viia alla metssigade arvukust, tõstab jahipidamise tõhusust, et tõkestada 

sigade Aafrika katku levikut ning aitab kaasa sellega kaasnevate negatiivsete mõjude tõhusale 



 
     

  

 

ohjamisele. Peame oluliseks, et seadusemuudatus võetaks vastu võimalikult kiiresti ja rakendatakse 

koheselt. Kutsume samas jahipiirkondade kasutajaid kuni seadusemuudatuse vastuvõtmiseni 

omaalgatuslikult andma kõigile metsseajahist huvitatud maaomanikele tasuta jahiload. Meie tänane 

esmane eesmärk peab olema sigade Aafrika katku nakkusohu likvideerimine Eestis.  

 

Lugupidamisega, 

 

Aira Toss 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees 

 

Roomet Sõrmus 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja 

 

Kalle Hamburg 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Eesti Talupidajate Keskliidu juhatuse esimees 

 

Juhan Särgava 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Eesti Põllumeeste Keskliidu president 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


