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Maaeluministeeriumi seisukoht karusloomakasvanduste keelustamise osas.
Edastame Maaeluministeeriumi seisukoha MTÜ Nähtamatud Loomad poolt Riigikogule
edastatud kollektiivse pöördumise „Karusloomafarmide keelustamine Eestis“ suhtes. Viimati
andsime samas küsimuses arvamuse Keskkonnaministeeriumi seisukoha suhtes ning
edastasime ettepaneku Vabariigi Valitsuse seisukoha kujundamiseks Riigikogu 23 liikme 18.
juunil 2020. a algatatud loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu
(219 SE) kohta Riigikantseleile 9. juulil 2020. a kirjaga nr 1.4-2/1578-2. Eriti põhjalikult oleme
oma lähenemist põhjendanud vastuskirjas nr 1.4 - 2/5777-2 riigisekretärile 06. detsembril 2018.
a. Saame kinnitada, et meie seisukoht ei ole muutunud. See põhineb suures osas 2014. a Soome
teadlaste läbi viidud uuringutel, Tallinna loomaaia direktori Tiit Marani ekspertarvamusel ning
Eesti Maaülikooli karuloomade kasvatamise uuringul aastast 2016.
Eestis reguleerivad karusloomadega seonduvat loomade heaolu kaitse eesmärgil
loomakaitseseadus ja põllumajandusministri 6. septembri 2010. a määrus nr 88 „Nõuded
karuslooma pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta”. Viimati nimetatud
määrusega on Eesti õiguskorda üle võetud põllumajandusloomade kaitse Euroopa
konventsiooni, mis on heaks kiidetud nõukogu 19. juuni 1978. a otsusega nr 78/923/EMÜ (EÜT
L 323), sätted ja konventsiooni alalise komitee 22. juuni 1999. aasta soovitused karusloomade
kohta.
Praegu karusloomakasvandustes elavad karusloomad on sündinud tehistingimustes ning seda
juba põlvkondi järjest. Karusloomakasvandustes peetavaid loomi aretatakse eesmärgiga
täiustada või säilitada karuslooma majanduslikult kasulikke omadusi. Selline aretustöö viitab
selgelt, et karusloomakasvandustes peetavad karusloomad ei ole metsloomad, sest
karusloomakasvandustes peetavatel karusloomadel on võrreldes metsloomadega aretustöö
tulemusel kujunenud välja või muutunud teatud omadused. Seega ei saa neile üle kanda
metsikute liigikaaslaste liigiomast käitumisvajadust.
Karusloomakasvatuse toodangu saamiseks väärindatakse kiskjalistele karusloomadele antav
peamiselt liha- ja kalajäätmetest valmistatud sööt väärtuslikeks nahkadeks. Kui kiskjaliste
karusloomade kasvatamine lõpetada, tuleks suur osa liha- ja kalatööstuse jäätmeid utiliseerida,
mis tähendaks täiendavat kulu toidutootjatele.
Samuti on karusloomakasvatusel positiivne mõju tööhõivele. Siinjuures ei tule silmas pidada
vaid neid inimesi, kes töötavad karusloomakasvatuses, vaid ka neid, kes töötavad
karusloomakasvatusega kaudselt seotud tegevusvaldkondades. Paljudele väiketootjatele, eriti
Lai tn 39 // Lai tn 41 / 15056 Tallinn / 625 6101/ info@agri.ee / www.agri.ee
Registrikood 70000734

tšintšiljakasvatajatele,
on
karusloomade
pidamine
ainukeseks
elatusallikaks.
Maaeluministeerium peab seisma maaelu ja toidutootmise jätkusuutlikkuse eest.
Maaeluministeerium jääb oma varasemalt esitatud seisukoha juurde, mille kohaselt ei ole
põhjust karusloomakasvatusi keelata, kui karusloomakasvatustes on täidetud loomade pidamise
ja loomade hukkamise kohta kehtestatud nõuded.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Arvo Aller
Maaeluminister

Teadmiseks: Keskkonnaministeerium
Riigikantselei

Margus Proses
625 6571 margus.proses@agri.ee

2 (2)

