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Veterinaar- ja Toiduamet (edaspidi VTA) jagab täielikult Teie muret seoses sigade Aafrika 
katku (edaspidi SAK) leviku pärast riigis ning selle võimaliku levikuga Hiiumaale. Olles läbi 
vaadanud Teie ettepanekud anname omapoolsed vastused ja kommentaarid tõstatatud 
probleemidele. 
Vastavalt Euroopa Komisjoni rakendusotsusele 2014/709 asub Hiiumaa I tsoonis. See 
tähendab, et 2% kütitud metssigadest tuleb uurida SAKle ning kõik need metssead, mida 
soovitakse Hiiumaalt välja viia. Samuti tuleb uurida SAKle kõik surnuna leitud metssead. 
2016/2017 jahiaasta jooksul on Hiiumaal kohustus küttida 2000 metssiga ehk et uurida tuleb 
vähemalt 40 metssiga. 25.09 seisuga on Hiiumaal SAKle uuritud 18 kütitud metssiga ehk et 
ligikaudu pooled. 
Mõistame Teie muret külmkambrite vähesuse osas kuid paraku on käimasoleva külmkambrite 
hanke raames soetatavad kambrid juba ära jaotatud ning Hiiumaa jäi kahjuks sellest jaotusest 
välja. 
Edaspidi on VTAl planeeritud koostada pikemaajalisem projekt lahendamaks külmkambrite 
probleemi kogu Eestis s.h ka Hiiumaal. Selleks kaardistatakse kõik olemasolevad jahiseltside 
omanduses olevad ja VTA poolt soetatud külmkambrid ning sellest tulenevad edasised 
vajadused. 
VTA kaalus Teie poolt esitatud külmutushaagise rentimist kuid hetkel peame nentima, et 
antud lahendus ei ole probleemi lahendamiseks sobilik kuna külmutushaagise kasutamine 
sellisel otstarbel on ebaefektiivne peamiselt sel põhjusel, et tegu on väga suure ruumiga, mis 
vajab jahutust ning sellega kaasnevat halduskulu kahjuks VTA täna kanda ei saa. Seega 
halduskulud jääksid jahiseltsi kanda.  
Samuti oleks nimetatud haagise statsionaarne ja lahendaks ainult ühe piirkonna ladustamise 
mure.  
Lisaks on probleemiks ka lihakehade laadimine antud haagisesse, kuna laadimisava on kõrge. 
Selleks oleks tarvis leida täiendavaid lahendusi, kuidas neid tegevusi teostada.  
 
Me ei välista täielikult antud ettepanekut, aga hetkel tegeleme aktiivselt alternatiivsete 
lahenduste otsimisega.   
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Ettepanek Hiiumalt SAKi osas.  
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