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Riiklik tauditõrjekomisjon jagab endiselt Teie muret sigade Aafrika katku leviku pärast riigis
ja on kaalunud Teie pöördumises tehtud ettepanekut, milles soovite, et riiklik
tauditõrjekomisjon teeks Keskkonnaametile jahiseaduse paragrahv 40 lõikele 4 vastava
ettepaneku teatavates jahipiirkondades tasuta jahilubade andmiseks maaomanikele.
Keskkonnaametil on õigus riikliku loomatauditõrje komisjoni ettepanekul kehtestada sigade
Aafrika katku tõrjumise eesmärgil ajavahemik ja piirkond, mille jooksul ja kuhu jahipiirkonna
kasutaja on kohustatud kehtiva jahitunnistuse alusel andma tasuta jahiloa metssigade
küttimiseks oma kinnisasjal jahti pidavale maaomanikule.
Maaomanikud teevad ettepaneku kehtestada see kohustus neis jahipiirkondades, kus
minimaalne küttimislimiit eelmisel jahiaastal jäi täitmata. Samas kirjas tõdetakse, et osadel
juhtudel võib olla põhjuseks sigade Aafrika katku tulemusel metssigade massiline hukkumine,
kuid ülejäänutel kas siis jahipiirkondade soovimatus või võimetus küttimislimiidi täitmiseks.
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Kuivõrd seadus ei sätesta viidatud kohustuse rakendamist karistusmeetmena, vaid täiendava
tauditõrje abinõuna, siis on otstarbekas komplekselt analüüsida eelneva jahiaasta kohustuste
täitmist, metssigade arvukust jahiaasta lõpuks ja alanud jahiaasta (2016/2017) jahimeeste
kohustuste täitmise võimekust.
31.08.2016 andis Keskkonnaamet välja käskkirja „Metssigade küttimise korraldamine sigade
Aafrika katku tõkestamiseks metssigade asurkonnas Eesti Vabariigi territooriumil“, millega on
reguleeritud metssigade küttimismahud ja –struktuur. Nimetatud käskkiri on saadetud
teadmiseks ka Eesti Erametsaliidule.
Tulenevalt käskkirja sisust ja otsustest ei pea riiklik tauditõrjekomisjon vajalikuks teha
Keskkonnaametile ettepanekut seoses teatavates jahipiirkondades tasuta jahilubade andmiseks
maaomanikele. Olukorra muutudes või vajaduse tekkides on riiklik tauditõrjekomisjon
kindlasti valmis otsust uuesti läbi vaatama.
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