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Rahvaalgatusega „AITAB!“ esitatud ettepanekute
kommentaarid
Austatud proua Tees ja härra Valner
Olete meile saatnud selgitused kolme ettepaneku kohta, mille tegite Riigikogu maaelukomisjonile
rahvaalgatuse „AITAB“ raames.
Esitame teile kommentaarid nende ettepanekute osas:
Ettepanek – Üleriigilise metsarahu (sh erametsades) kehtestamine loomade ja lindude
pesitsusperioodil (15.03–15.08)
Looduskaitseseadusest tulenevalt rakendatakse pesitsusperioodil loomade ja lindude kaitseks
praktikat, kus kaitsealauste liikide elupaikades reguleeritakse ja piiratakse raiet metsateatise
menetlemisel, seades muuhulgas piiranguid näiteks raie ajale. Samuti pakub Keskkonnaamet välja
liigikaitseliselt sobiva raieviisi- ja/või koha ning mahu. Väljaspool kaitstavate liikide elupaiku on
peamiseks meetmeks metsaomaniku teavitamine, harimine ja ka võimalusel konkreetsete
soovituste andmine. Tuginedes Turu-uuringute AS 2019 aasta uuringule on pea kõik (95%)
erametsaomanikud nõus kevadist raierahu vabatahtlikult pidama.
Ka Riigimetsa Majandamise Keskus peab kevadist raierahu perioodil 15.04–15.06.
Ettepanek – Riikliku metsloomade taastuskeskuse-haigla ja tugipunktide loomine. Kõikide
abitus olukorras olevate loomaliikide (sh suurulukite) ravimine ja rehabiliteerimine
Abitus olukorras olevate loomade ravimist ja rehabiliteerimist korraldab Keskkonnaamet. Selles
tegevuses on Keskkonnaameti ametlikuks partneriks Eesti Maaülikool, kellega neil on vastav
koostööleping. Maaülikoolis on olemas parimad võimalikud teadmised ja võimalused loomade
raviks ning taastumiseks. Ühtlasi on Maaülikool ka laiendamas oma metsloomade rehabilitatsiooni
võimekust rajades välipuurid ravijärgse taastumisprotsessi parandamiseks.
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Lisaks sellele on Keskkonnaametil käimas koostöölepingu sõlmimine kolme MTÜ-ga, kes
hakkavad toimima nö tugipunktidena Maaülikooli kliinikule ja kelle rahalised kulutused selles
valdkonnas katab osaliselt Keskkonnaamet.
Eraldi, spetsiaalse metsloomade taastuskeskuse-haigla rajamist hetkel ei kavandata.
Ettepanek – Jahikoerte treenimise regulatsiooni kehtestamine, sh treenimise keelamine
elusloomadega
Alates uue jahiseaduse vastuvõtmisest 2013. aastal, ei näe see ette jahikoerte treenimist elusatel
ulukitel ja seega täiendavaid regulatsioone jahiseaduses ei ole vaja kehtestada.
2017. aastal esitasime huvigruppidele looduskaitseseaduse muutmise väljatöötamiskavatsuse,
mille eesmärk oli keelata jahiulukite tehiskeskkonnas pidamine (välja arvatud
karusloomakasvatused, metsloomade rehabilitatsioonikeskused ja loomaaiad). Kuna
looduskaitseseaduse raames saime oma põhjendustes tugineda üksnes loodusmaastiku
killustumise ja võõrliikide aspektile, siis kahjuks ei olnud teatud huvigruppide jõulise vastuseisu
tõttu võimalik selle regulatsiooni muutmise menetlusega jätkata.
Antud teemas on peamine probleem siiski loomade heaolu. Kuna jahikoerte treenimine
elusloomade peal võib põhjustada loomadele nii vaimseid kui füüsilisi kannatusi, mis on
loomakaitseseaduse § 4 kohaselt keelatud, siis on see tegevus juba täna vastuolus seadusega.
Seega oleks kõige esimene lahendus järelevalve korrastamine. Kui nimetatud loomakaitseseaduse
sätte, mis täna seda valdkonda reguleerib ühene tõlgendamine ja rakendamine tekitab probleeme,
siis järgmiseks sammuks oleks seda jahikoerte treenimise keelustamise osas täpsustada.
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