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Austatud Eesti põllumeeste, Eesti seakasvatajate, Eesti Omanike Keskliidu ja Eesti
Erametsaliidu esindajad
Riiklik tauditõrjekomisjon jagab täielikult Teie muret sigade Aafrika katku leviku pärast riigis
ja suhtub täie tõsidusega Teie pöördumises tehtud ettepanekusse, milles soovite, et riiklik
tauditõrjekomisjon teeks Keskkonnaametile jahiseaduse paragrahv 40 lõikele 4 vastava
ettepaneku teatavates jahipiirkondades tasuta jahilubade andmiseks maaomanikele. Riiklik
tauditõrjekomisjon on Teie pöördumises esitatud seisukohti igati kaalunud ja leidnud, et enne
lõpliku otsuse tegemist ja ülalviidatud täiendava tauditõrjemeetme rakendamist on vaja
koguda täiendavaid andmeid, et komplekselt analüüsida nii eelneva jahiaastaks jahimeestele
seatud kohustuste täitmist, metssigade arvukuse muutust jahiaasta lõpuks ja jahimeeste
kohustuste täitmise võimekust alanud jahiaastal (2016/2017). Selleks on eelkõige vaja ära
oodata Keskkonnaagentuuri metssigade arvukuse hinnang lõppenud jahiaasta kohta ja
küttimisettepanek alanud jahiaasta kohta, mis esitatakse Keskkonnaametile 22. juuniks.
Vastavalt
Keskkonnaagentuuri
poolsele
metssigade
arvukuse
hinnangule
ja
küttimisettepanekule arutatakse, juuli ja augustikuu jooksul, jahindusnõukogu koosolekutel
täiendavalt põhjusi, miks mõnedes jahipiirkondades metssigade küttimiskohustust lõppenud
jahiaastal ei täidetud ning ühtlasi lepitakse kokku ka küttimise kohustus alanud jahiaastaks,
lähtudes Keskkonnaagentuuri küttimise ettepanekust ja püstitatud eesmärgist 1,5 metssiga
tuhande ha kohta.
Riiklik tauditõrjekomisjon võtab vastu otsuse Teie pöördumises viidatud ettepaneku esitamise
suhtes Keskkonnaametile peale kõikide ülalkirjeldatud asjaolude selgumist st, et kui on
Väike – Paala 3 / 11415 Tallinn / 605 1710 / vet@vet.agri.ee / www.vet.agri.ee / Registrikood 70000094

selgunud jahindusnõukogude koosolekutel saavutatud kokkulepete analüüsi tulemused ning
on olemas Keskkonnaameti otsus metssigade küttimise korraldamise kohta alanud jahiaastal.
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