
 

 
        

 

Hr Indrek Halliste 

Riiklik Loomatauditõrje komisjon 

Veterinaar- ja Toiduamet  

indrek.halliste@vet.agri.ee 

vet@vet.agri.ee 

             

         Meie 04.05.2016 kiri nr 12/16 

 

 

Eesti põllumeeste, Eesti Seakasvatajate, Eesti Omanike Keskliidu ja Eesti Erametsaliidu 

avalik pöördumine      

 

                   

Lugupeetud Indrek Halliste, 

 

 

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

Kaubanduskoda, Eesti Erametsaliit, Eesti Omanike Keskliit, Eesti Talupidajate Keskliit, Eesti 

Põllumeeste Keskliit, Eesti Seakasvatajate Liit - on jätkuvalt mures seakatku leviku pärast riigis ja 

metssigade poolt põhjustatud ulatuslikust kahjust Eesti maamajandusele. Peame oluliseks, et riik 

koostöös jahindusorganisatsioonide, maaomanike, seakasvatajate ja loomaarstidega rakendaks 

erinevaid meetmeid taudi ja metssigade populatsiooni kiireks ohjamiseks. 

 

Tulenevalt Keskkonnaameti peadirektori käskkirjast  01.10.2015 nr 1-4.1/15/410 lasus 

jahindusorganisatsioonidel kohustus küttida 2015-2016 jahihooajal 29608 metssiga. 01.03.2016 

seisuga kütiti Eestis 32330 metssiga. Valdavas enamuses jahipiirkondadest kütiti metssigu rohkem 

kui miinimumlimiit ette nägi. Samas esineb jahipiirkondasid, kus minimaalset küttimislimiiti täis ei 

kütitud. Osadel juhtudel võib olla põhjuseks sigade Aafrika katku tulemusel metssigade massiline 

hukkumine, kuid  ülejäänutel kas siis jahipiirkondade soovimatus või võimetus küttimislimiidi 

täitmiseks. 

 

Tuleb tunnustada jahipiirkondasid, kes oma ülesande täitsid aga samas võib minimaalse 

küttimislimiidi täitmata jätnud jahipiirkondade tegevusetus seada ohtu ülejäänute pingutused. Seega 

teeme riiklikule tauditõrjekomisjonile ettepaneku tulenevalt jahiseaduse § 40 lg 4, teha ettepanek 

Keskkonnaametile kehtestada sigade Aafrika katku tõrjumise eesmärgil, kuni Eesti katkuvabaks 

tunnistamiseni, neis jahipiirkondades kus minimaalne küttimislimiit on täitmata, jahipiirkonna 

kasutaja kohustus kehtiva jahitunnistuse alusel anda tasuta jahiluba metssigade küttimiseks oma 

kinnisasjal jahti pidavale maaomanikule. 

 

mailto:indrek.halliste@vet.agri.ee
mailto:vet@vet.agri.ee


 

 
        

 

Allakirjutanud organisatsioonid on kindlal seisukohal, et nimetatud ettepanek aitab kaasa seatud 

eesmärgile viia alla metssigade arvukust ja tõstab jahipiirkondade motivatsiooni seatud eesmärkide 

saavutamiseks. Meie esmane eesmärk peab olema sigade Aafrika katku nakkusohu likvideerimine 

Eestis. 

 

Lugupidamisega, 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Roomet Sõrmus 

Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja 

roomet.sormus@epkk.ee 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Ants Erik 

Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees 

erametsaliit@erametsaliit.ee 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Priidu Pärna 

Eesti Omanike Keskliidu juhatuse esimees 

priidu.parna@notarmail.ee 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Kalle Hamburg 

Eesti Talupidajate Keskliidu juhatuse esimees 

kalle@taluliit.ee 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Vahur Tõnissoo 

Eesti Põllumeeste Keskliidu juhatuse esimees 

vahur@eptk.ee 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Urmas Laht 

Eesti Seakasvatajate Liidu juhatuse esimees 

markilo@markilo.ee 

 


