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Eesmärgid jahinduses

• 2014/2015:

– Metssea mitte liikuma ajamine

• Arvukuse vähendamise vajadus oli põhimõtteliselt teada

• 2015/2016:

– Arvukuse vähendamine

– Eesmärk 2-3 aastaks (minimaalne hinnang)



Metssigade arvukus 2014
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SAK leiud metssigadel kuni 24.03.2016
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SAK-i tsoonid, 09.02.2016



SAK-i tsoonid



Sigade aafrika katku tsoonides kütitud 
metssigadest teavitamine

• Jahipiirkonna kasutajal korraldada Veterinaar- ja Toiduameti 
maakondlikku veterinaarkeskus teavitamine kütitud 
metssigadest järgmiselt:
– Veterinaar- ja Toiduameti maakondlikku veterinaarkeskust 

tuleb teavitada võimalikult kiiresti pärast küttimist igast
põllumajandusministri 23.11.2004 määruse nr 179 "Sigade 
klassikalise katku ja sigade aafrika katku tõrje eeskiri" § 40 lg 2 
alusel moodustunud taudistunud alal ja Euroopa Komisjoni 
kehtestatud II ja III tsoonis kütitud metsseast.

– Veterinaar- ja Toiduameti maakondlikku veterinaarkeskust 
tuleb teavitada võimalikult kiiresti pärast küttimist igast 
Euroopa Komisjoni kehtestatud I tsoonis kütitud metsseast, 
keda soovitakse transportida I tsoonist välja



KeA peadirektori 18.08.2015
käskkiri 1-4.1/15/365:

küttimismaht ja -struktuur

• Kehtestan uluki kaudu leviva haiguse tõkestamise 
meetmena metssigade asurkonna arvukuse 
vähendamiseks 2015/2016 jahiaastaks metssigade 
küttimismahu ja -struktuuri maakondade kaupa (lisatud).

• Kohustan uluki kaudu leviva haiguse tõkestamiseks 
metssigade arvukuse vähendamiseks jahindusnõukogu 
30 päeva jooksul käskkirja jõustumisest kokku leppima 
vastavalt käskkirja lisale metssigade küttimismahu ning -
struktuuri jagunemise maakonna jahipiirkondade 
kasutajate vahel. Metssigade küttimismaht peab olema 
realiseeritud jahiaasta lõpuks 29.02.2016.



2015/2016 jahiaasta metssigade küttimismaht ning -
struktuur maakondade kaupa

Maakond
Minimaalne metssigade 
küttimismaht (isendit)

Noorloomade osakaal 
kütitavate isendite seas

Emasloomade osakaal kütitavate
vanaloomade ja kesikute seas

Harjumaa 2300 60% 60%

Hiiumaa 1200 60% 60%

Ida-Virumaa 500 60% 60%

Jõgevamaa 1600 60% 60%

Järvamaa 2400 60% 60%

Läänemaa 2400 60% 60%

Lääne-Virumaa 2500 60% 60%

Põlvamaa 2200 60% 60%

Pärnumaa 2700 60% 60%

Raplamaa 2700 60% 60%

Saaremaa 3400 60% 60%

Tartumaa 1900 60% 60%

Valgamaa 800 60% 60%

Viljandimaa 1600 60% 60%

Võrumaa 1400 60% 60%

Kokku 29600



KeA peadirektori 18.08.2015
käskkiri 1-4.1/15/365:

lisasöötmine

• Keelustada metssigade lisasöötmine Eesti 
Vabariigi territooriumil ajavahemikus 01.10.-30.04. 
Lubatud on peibutussööda kasutamine 
varitsusjahil kõrgistmelt, kus söödakus tohib olla 
kuni 100 kg ning peibutussöötmise kohas maas 
kuni 10 kg tera- ja/või kaunvilja, sealhulgas hernes 
või mais. Isevoolse söödaku korral ei tohi 
ööpäevas väljastatav kogus ületada 10 kg. 
Peibutussöötmise kohtade omavaheline kaugus 
peab olema vähemalt 1 km ning peibutussööt ei 
tohi olla kaugemal kui 150 m kõrgistmest. 



KeA peadirektori 18.08.2015
käskkiri 1-4.1/15/365:

loata küttimine

• Uluki kaudu leviva haiguse tõkestamise 
tagamiseks tuleb Veterinaar- ja Toiduametil 
surnuna leitud metssigadest ning sigade aafrika 
katku tunnustega jahiloata surmatud metssigadest 
teavitada Keskkonnaametit kalendrikuu kaupa iga 
kuu 10-ks kuupäevaks e-kirjaga aadressil 
info@keskkonnaamet.ee. Märkida tuleb 
metssigade arv, sugu, vanusegrupp ja jahipiirkond.

• Hall tekst jõustus jahiseaduse muudatusega 
11.12.2015 (JahiS § 331).

mailto:info@keskkonnaamet.ee


KeA peadirektori 18.08.2015
käskkiri 1-4.1/15/365:

teabevahetus ja -analüüs

• Kohustan jahipiirkondade kasutajaid uluki kaudu leviva haiguse 
tõkestamise tagamiseks teavitama metssigade küttimisest (arv, sugu, 
vanusegrupp) kalendrikuu kaupa iga kuu 10-ks kuupäevaks 
Keskkonnaameti vastava regiooni jahinduse spetsialisti e-posti 
aadressil. 

• Kohustan jahindusnõukogu tegema jahiaasta lõppedes kokkuvõtte 
jahipiirkondade kaupa Keskkonnaameti kehtestatud metssigade 
küttimismahu ning struktuuri täitmise osas ning esitada see hiljemalt 
01.05. Keskkonnaameti metsaosakonna jahinduse peaspetsialisti e-
posti aadressile jaan.armus@keskkonnaamet.ee

• Kohustan jahindusnõukogu jahiaasta lõppedes analüüsima 
kehtestatud metssigade küttimismahu ning -struktuuri täitmist 
jahipiirkonna kasutaja poolt ning mõjuva põhjuseta kokkulepete 
rikkumise korral esitama Keskkonnaametile hiljemalt 01.05. 
ettepaneku vastava jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtetuks 
tunnistamiseks.

mailto:jaan.armus@keskkonnaamet.ee


Asustustihedus

• 2014/2015:

– Hinnanguliselt 6 isendit/1000 ha

• EFSA (Euroopa Toiduohutusamet) teaduslik 
raport „Alternative control strategies against
ASF in wild boar populations“ (juuni 2015):

– Venemaal, kus SAK on levinud 7 aastat, on aladel, 
kus metssea asustustihedus on 1-2 is/1000 ha 
kohta, katku levik seiskunud. 

Allikas: Keskkonnaagentuur



Asustustihedus

• On alust arvata, et Ida-Virumaa metssea
asustustihedus on sellisel tasemel, kus katku levik
on selles piirkonnas kui mitte seiskunud, või siis 
vähemalt olulisel määral pidurdunud. 

• Eeltoodud tagasihoidlikke teadmisi arvestades 
tuleks metssea asustustihedus viia lähedale 
tasemele 1,5 isendit/1000 ha kohta

• Madalat metssea asustustihedust tuleks hoida 
niikaua, kuni Eesti on kuulutatud SAK-i vabaks
riigiks

Allikas: Keskkonnaagentuur



Riiklik Loomatauditõrje Komisjon, 
20.01.2016

• Seada metssigade asustustiheduse eesmärgiks 1,5 isendit 1000 ha 
jahimaa kohta kogu riigis (ka saared) 2017/2018 jahiaasta lõpuks 
ning hoida sellist madalat metssigade asustustihedust niikaua, kuni 
Eesti tervikuna on kuulutatud SAK vabaks.

• Tuginedes KeA andmetele küttimismahtude osas ja arvestades 
jahimeeste valmisolekut punktis 1.1 toodud eesmärgi täitmiseks, ei 
ole jahiseltside kohustamine maaomanikele jahipidamisõigus anda 
täiendava tõrjemeetmena asjakohane. RLTTK ei tee olemasolevast 
informatsioonist ja osapoolte seisukohtadest lähtuvalt KeAle
ettepanekut hetkeolukorras jahiseaduse § 40 lõiget 4 
(kohustuslikkust) rakendada. Probleemsetes piirkondades on 
tõrjemeetmena metssea küttimisloa väljastamine maaomanikule 
soovituslik. EJS osutab selleks igakülgset kaasabi.



Metssigade küttimine. 01.03.2016



Kuidas edasi?

• Aprilli keskpaik 2016: Keskkonnaagentuur esitab KeA-le sigade arvukuse ja 
asustustiheduse esialgsed andmed,

• Aprill-mai 2016: Jahindusnõukogud teevad kokkuvõtte jahipiirkondade kaupa 
Keskkonnaameti kehtestatud metssigade küttimismahu ning struktuuri 
täitmise osas
– Peaasjalikult pööratakse tähelepanu põhjustele, miks küttimismahte ja -

struktuuri ei täidetud (juhul, kui see oli nõnda) või kui palju jõupingutusi nõudis 
küttimismahtude täitmine või ületamine (juhul, kui mahud täideti või ületati),

– Juhul, kui küttimismahte või –struktuuri ei täidetud, siis analüüsitakse ka 
põhjusi, miks nõnda juhtus,

– Juhul kui küttimismahte ja –struktuuri ei täidetud mõjuva põhjuseta, teha 
ettepanek KeA-le vastava jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtetuks 
tunnistamiseks.

– 01.05.2016: Kokkuvõte ja ettepanekud esitatakse KeA-le

• Juuni keskpaik 2016: küttimissoovitused KAURilt
• Juuli-september 2016: 2016/2017 jahiaasta küttimismahtude ja –struktuuri 

kokkuleppimine



Tänan tähelepanu eest!

Teet Koitjärv

teet.koitjarv@keskkonnaamet.ee


