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Eesti Erametsaliidu pöördumine    

              Meie 22.06.2016 kiri nr 14/16 

 

 

Riigikogu võttis 06.06.2016 vastu Loomakaitseseaduse, loomatauditõrje seaduse ning loomade ja loomsete 

saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse muutmise seaduse, kus Loomatauditõrje 

seadust muudeti ning selle paragrahvi 47 täiendatakse lõigetega 1
1
–1

6
, milles luuakse võimalus eriti ohtliku 

loomataudi leviku tõkestamiseks piirata sõidukite liiklust. 

Eelpool toodud seadusega seoses on Maaeluministeerium kutsunud kokku 25.05.2016 ja 10.06.2016 

ümarlaua, et arutada sõidukite liikumise piirangute võimalusi. 

 

25.06.2016 ümarlaual esitleti riskianalüüsi, kus sõidukite liikumise osas leiti, et suurima riskiga on 

metsamasinad. 

 

Eesti Erametsaliit leiab, et riskianalüüsi hinnang metsamasinatele on tulenevalt tehnoloogia eripärast 

(täpsemalt 10.06.2016 koosoleku protokollis) ja senisest haiguse levimise praktikast, pigem teoreetiline 

võimalus. Kuigi lõpuni välistada seda ei saa. 

 

Eesti Erametsaliit on seisukohal, et valdavalt levib haigus metssigade populatsioonis siiski otseste sigade 

vaheliste kontaktide ja söödakohtade kaudu. Seega tuleb sigade Aafrika katku ohjeldamisel peatähelepanu 

pöörata metssigade populatsiooni kiirele vähendamisele ja punktnakkuskollete (lisasöötmise kohtade) 

likvideerimisele. 

 

Eesti Erametsaliit on seisukohal, et juhul kui kehtestatakse metsamasinatele pesemise või desinfitseerimise 

nõue, tuleb antud tegevus kompenseerida kuna see tekitab olulisi lisakulusid metsaomanikule. Metsanduses 

negatiivne küttepuuhind ja väga madala hinnaga olematu paberipuu nõudlus on viinud metsa majandamise 

selleni, et metsa ülestöötamine väheneb, mis omakorda mõjutab maksude laekumist ja töökohtade kadumist 

maapiirkondades. Uuringu „Erametsade majandamise 2013. ja 2014. aasta kattetulu arvutamise analüüs“ 

kohaselt loob iga miljon tihumeetrit puidu raiet ligi kolm tuhat töökohta.
1
 Veterinaar- ja Toiduamet on 

sõlminud jahiseltsidega lepingud ning metssigade selektiivse küttimise eest makstakse Veterinaar- ja 

Toiduameti eelarvest jahimeestele iga kütitud emise eest 100.- eurot toetust. Vabariigi Valitsus eraldas 2015. 

aasta veebruaris veterinaar- ja toiduametile reservist 38 500 eurot sigade Aafrika katku ennetus- ja 

tõrjeabinõude kulude katteks, et kompenseerida jahimeeste poolt metssigade korjuste kõrvaldamiseks 

                                                           
1
 SA Erametsakeskus uuring: Erametsade majandamise 2013- ja 2014. aasta kattetulu arvutamise analüüs. Aprill 2016. URL: 

http://www.eramets.ee/wp-content/uploads/2013/01/aruanne-kattetulu-2013_2014_25042016.pdf 
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tehtavad kulutused. Ühe metsamasina pesemise kulu lankide vahetamisel on ca 700 eurot. Eesti Erametsaliit 

on seisukohal, et kavandatavad metsamasinate pesemise kulud lankide vahetamisel tuleb kompenseerida 

riigil. Me ei pea õigeks, et jahimeestele, kelle ülesanne on ulukiarvukuse reguleerimine makstakse 

metssigade selektiivse küttimise eest toetust ja kompenseeritakse korjuste kõrvaldamiseks tehtavad 

kulutused, kuid metsaomanikule masinate pesuga kaasnevaid kulusid mitte. Seakatku kriisi leevendamise ja 

ennetamisega seotud otsesed kulud, mis kehtestatakse kogu ühiskonna huvides tuleb kompenseerida riigi 

poolt. Kuna metsamasinatele pesemise või desinfitseerimise nõude kehtestamisega ei kaitsta metsaomaniku 

vara vaid teisi valdkondasid, siis ei ole kuidagi põhjendatud ühe valdkonna (seakasvatus) kriisi tõrjumisega 

tekitada olukorda, kus kriisiga kaasnevad tegevused halvendavad oluliselt teise valdkonna 

(metsamajandamise) tegevuskeskkonda.  

 

Eesti Erametsaliit peab parimaks lahenduseks lõikes (1
4
) toodut, kus mootorsõiduki ja selle haagise 

desinfitseerimise võib korraldada Veterinaar- ja Toiduamet koostöös kohaliku omavalitsuse üksusega 

(võimalusel kaasates näiteks ka Päästeametit). Planeerides ja ette valmistades metsamasinate pesemise 

kohad, kuni 30 km kaugusel sadamatest ja teostades seal riigi poolt korraldatud pesu, saavutame tervikuna 

tõenäoliselt odavaima ja töökindlama lahenduse, sest lähimad olemasolevad metsamasinate pesemise kohad 

asuvad Pärnus ja Mäos.  Metsamasinate täiendav vedu nimetatud pesu kohtadesse on ebamõistlikult kallis 

(täpsemalt 10.06.2016 koosoleku protokollis)  ja võib tähendada olulise osa saarte metsamajandustegevuse 

peatumist etteteadmata ajaks (koos sellest tulenevate majanduslike ja sotsiaalsete probleemidega). Kui 

soovitakse ka metsaveoautode pesemist, siis metsamajanduse tasuvuse säilitamiseks saartel, on riigi poolt 

teostatav pesu sadamate läheduses ainuvõimalik võimalus.  

 

Eelnevast tulenevalt palume Teil tõsiselt kaaluda piirangute kehtestamise efektiivsust ja juhul kui leitakse 

ikkagi, et metsamasinate pesemise ja desinfitseerimise vajadus on tungiv, siis kindlasti leida võimalus 

pesemine teostada riigi poolt vastavalt  lõikes (1
4
) toodule või siis leida vahendid pesemise täielikuks 

kompenseerimiseks. 

 

Lugupidamisega, 

 

Ants Erik 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Eesti Erametsaliit, juhatuse esimees 
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