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Ettepanek Hiiumaalt SAKi osas. 

 

Lp. Härra Halliste 

 

Hiiumaa Jahimeeste Seltsis (HJS) toimus 13.09.2016 laiendatud juhatuse koosolek, 

kus osales ka EJSi esindaja Tõnis Korts. Üheks päevateemaks oli ettevalmistus sigade 

Aafrika katku tulekuks Hiiumaale. Jälgides sündmusi Saaremaal ja mandril on 

hiidlased sügavalt mures. Juhatus arutas olukorda ja tegi katusorganisatsioonile (EJS) 

ettepaneku pöörduda VTA poole, mida siinkohal ka teeme.  

HJS juhatus arutas külmkappide vajadust ja kaardistas olukorra. Hiiumaal on hetkel 

paigaldatud külmkapid Emmaste ja Kõrgessaare jahipiirkondades. Kuna Hiiumaal on 

metssigade arv kõrge, kliima soojem kui mandril, kaugus Tartu laborist suur, siis on 

ka Hiiumaal analoogselt Saaremaale vaja kappide paigaldamisel ja eraldamisel 

arvestada neid erisusi.  

Metssearümpade hoiuvajadus tuleneb kõrgendatud küttimiskohustusest. Kõrgendatud 

küttimiskohustused on antud riigi poolt (KeA peadirektori käskkiri). Aga samuti 

sellest, et mingist hetkest tuleb kõikidelt kütitud metssigadelt võtta proovid ja kuni 

vastused saabuvad, tuleb neid säilitada.  

Hiiumaa Jahiseltsi juhatus tegi ettepaneku eraldada Hiiumaale lisaks 9 külmkambrit: 

7 ( HJS)+ tk 1 (Tahkuna jahiselts)+ tk 1 (Leluselja jahiselts). Kuna meil on hetkel 

käimas koos VTAga külmkappide paigutuskohtade määramine, siis edastas Andres 

Lillemäe Info ka otse Innar Kullile.  

Lisaks palusid hiidlased kaaluda külmutushaagise rentimist VTA poolt, mis on 

tunduvalt mahukam ja mis on saarel olemas (OÜ Hiiu Autotrans). Selle maht on 

tunduvalt suurem ja kasutamine oleks efektiivne, sest küttimiskogused on suured. 

Infot külmutushaagise kohta saab Hiiumaa JS-st Anu Sarapuu käest (tel.: 508 8618).  

Lisaks kaardistasid hiidlased ka konteinerite (jäätmete) vajaduse ja neid võiks samuti 

olla 9. See info edastatakse eraldi. 

Külmkappide olemasolu saab olema äärmiselt oluline hetkel, mis proovid tuleb võtta 

kõigilt kütitud metssigadelt. Kuna reaalselt saabub proovi vastus Hiiumaale küttimise 

hetkest 4-5 päeva jooksul, siis arvestades soojemat kliimat tuleb seni metssigu kuskil 

säilitada.  

Need on meie ettepanekud olukorra parandamiseks ja metssigade küttimise 

kindlustamiseks suurtes mahtudes. Oleme valmis igasugusteks läbirääkimisteks, et 

leida mõistlikud lahendused selleks, et riigipoolsed seatud eesmärgid saaksid täidetud. 
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