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Meetme avamisest
Austatud härra Puust
Täname kirja eest, milles Teete ettepaneku avada meede, kust saaks taotleda vahendeid
metssealiha esmaseks töötlemiseks ja hoiustamiseks mõeldud jahimajade ehitamiseks.
Nõustume, et nii loomsete saaduste hügieeni nõuete täitmine kui ka sigade Aafrika katku
tõrjemeetmete järgimine on tänasel päeval jahipidamises vältimatud. Hoolimata sellest, et
metssealiha realiseerimise võimalused on hetkel vähesed, tuleb mõelda pikemas perspektiivis
ja püüda järjest rohkem ulukiliha esmase käitlemise kohti viia vastavusse nende nõuetega, mis
tagavad ohutuse tarbija jaoks ja hoiavad ära taudi leviku. See on kindlasti üks argument, mida
arvestatakse edaspidi metssealihaga kauplemisele kehtestatud piirangute leevendamisel, kui
taudialane olukord seda lubab. Oluline on veenda meie kaubanduspartnereid, et Eestis on
tehtud kõik võimalik sigade Aafrika katku leviku tõkestamiseks eesmärgiga taud likvideerida,
aga ka, et Eestist pärinev ulukiliha on käideldud hügieeninõudeid järgides.
Eesti Jahimeeste Seltsi vabatahtlik tegevus tauditõrjel on olnud märkimisväärne ja koostöö
Maaeluministeeriumi ning VTA-ga väga hea. Paljudes jahipiirkondades on jahiseltsid leidnud
ka omapoolseid võimalusi jahiulukite esmase käitlemise, sealhulgas hoiustamise paremaks
korraldamiseks. Maaeluministeeriumi poolt oleme koostöös Euroopa Komisjoniga saanud
kompenseerida teatud tegevusi, mida riigiabi reeglid võimaldavad. Hetkeolukorra
leevendamiseks on VTA hankinud 20 külmkambrit metssearümpade hoiustamiseks kuni
uurimistulemuste selgumiseni ja need on jagatud mandril asuvatele jahiseltsidele.
Praegu toimuva hanke kaudu lisandub 28 külmkambrit, millest osa saavad ka saarte
jahiseltsid. Teadvustame, et saartel võib kütitud metssea uurimistulemuse saamine kesta kuni
neli päeva. Seetõttu on saartel hoiustamisvõimsuse tugevdamine eriti oluline. Samas on tegu
ajutise lahendusega, sest suure hulga külmkambrite haldamine on VTA-le lisakohustus ja
tulevikus tuleb tegeleda ka nende järelhoolduse ja käigushoidmisega. Kindlasti tuleb edaspidi
arutada, kuidas oleks võimalik külmkambrid jahiseltsidele üle anda.
Nõustume seetõttu, et jahimajanduse kui majandusharu edasiarendamiseks on pikemas
perspektiivis oluline jätkata jahimajade väljaehitamist. Maaeluministeeriumil puudub hetkel
meede, millega jahindussektorit selles osas toetada. Meie käsutuses olevad toetusmeetmed on
suunatud põllumajanduse ja maaelu edendamiseks.
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Loodame, et Keskkonnaministeerium leiab võimaluse rümpade hoiustamise toetamiseks,
aidates nii kaasa sigade Aafrika katku kiiremale likvideerimisele ja seeläbi ka sissetulekute
taastamisele jahimajandussektoris. Oleme nõus, et juba läbiproovitud KIK-i meetme avamine
oleks selleks kõige kiirem võimalus.
Maaeluministeerium jätkab koostööd Keskkonnaministeeriumiga eesmärgiga leida lahendus
metssealiha esmase töötlemise ja hoiustamise paremate võimaluste loomisele.
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