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Vastus avalikule pöördumisele (seakatku levik)
Austatud härra Puust
Sigade Aafrika katk on kodu- ja metssigade viirushaigus, mis on väga nakkav, kiiresti leviv ja
lõppeb pea alati nakatunud looma surmaga. Meie majandussektorile ja suurulukiliigile
hävitavalt mõjuva haigusega võitlemiseks tuleb rakendada kõik olemasolevad võimalused ja
kaasata need ametkonnad ja ühiskondlikud organisatsiooni ning kodanikud, kes seda
suudavad ja oskavad.
Üheks oluliseks meetmeks sigade Aafrika katkuga võitlemiseks on metssigade arvukuse
võimalikult kiire vähendamine. Keskkonnaministeeriumi ülesanne selle meetme
rakendamiseks on vastava seadusandliku baasi väljatöötamine ja me hindame kõrgelt
Eesti Jahimeeste Seltsi panustamist selle ülesande lahendamisel. Tänu hea koostöö vaimus
väljatöötatud meetmetele oleme ainsa riigina suutnud katku levikut suhteliselt pika aja jooksul
pidurdada. Samas näitab statistika, et osa jahipiirkondi on jätkuvalt suunanud oma tegevuse
seakarjade suurendamisele. Säärane tegevus pärsib probleemi lahendamisse pühendunud
inimeste pingutusi.
Eeltoodust lähtuvalt on Keskkonnaministeerium koostanud jahiseaduse muutmise eelnõu, mis
kajastab mitmete meie koostööpartnerite ettepanekuid. Kinnitame jätkuvalt, et eelnõuga ei ole
plaanis muuta metssiga väikeulukiks. Küll aga kohustatakse eelnõu järgi jahipiirkonna
kasutajat maaomanikule või tema poolt määratud isikule maaomaniku kinnistule väljastama
metssea küttimise luba. Iseenesest mõistetavalt peab loa saajal olema kehtiv jahitunnistus ja
jahile minnes sooritatud suuruluki laskekatse ning makstud jahimehe aastamaks. Ta peab loa
loale märgitud tähtajaks väljastajale tagastama, kandes sinna enne kõik nõutavad andmed.
Suurele osale jahipiirkondade kasutajatest on eelkõige ulukikahjude vältimiseks ja hea
koostöö märgiks selline metssea lubade väljastamine saanud tavapraktikaks. Neile
jahipiirkondade kasutajatele, kes jätkuvalt püüavad oma tegevusega sigade arvukust kas
kasvatada või kõrgel hoida ja kus reeglina maaomanikega koostööd teha ei taheta, on
eeltoodud seadusemuudatus loomulikult vastuvõetamatu. Riik ei saa nende huve toetada, kuna
just neis piirkondades võib maaomanike kaasamine metssigade küttimisse kaasa aidata
metssigade arvukuse vähendamisele.
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Jahiseaduse muutmise eelnõu on tänaseks jõudnud Riigikokku ja enne selle vastuvõtmist on
kõigil võimalik kaitsta oma seisukohti, teha täiendus- ja parandusettepanekuid. Oleks hea, kui
seda tehtaks jätkuvalt heas koostöövaimus ja ühist eesmärki arvestades. Kui me ei suuda
metssigade arvukust vähendada, või vähendame seda ainult paberil, oleme kaotajaks
rohkemal või vähemal määral kõik.
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