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Arvamuse andmine karusloomakasvanduste
keelustamise kollektiivse pöördumise kohta
Austatud härra Kruuse
Keskkonnaministeerium lähtub oma seisukoha kujundamisel keskkonnakaitse aspektidest, jättes
kõrvale loomade heaolu küsimuse, mis on Maaeluministeeriumi pädevuses.
Karusloomade kasvatamisel peab olema välistatud võõrliikide loodusesse pääsemine ning tagatud
keskkonnakaitsenõuetest kinnipidamine. Minkide ja kährikute loodusesse sattumise ennetamiseks
kehtestati 2008. aastal keskkonnaministri määrusega farmidele konkreetsed nõuded, millega peaks
loomade loodusesse pääsemine olema viidud miinimumini. Viidatud regulatsiooni on täpsustatud
2014. aastal, et viia see kooskõlla majandustegevuse seadustiku üldosa seadusega. Vastavalt
Euroopa Liidus kehtivale määrusele 1143/2014 looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide
sissetoomise ja levimise ennetamise ja ohjamise kohta ning selle alusel kehtestatud Euroopa Liidu
tähtsusega võõrliikide nimekirjale on alates 02.02.2019 kährikkoera pidamine, paljundamine,
turustamine, vedamine jms üldjuhul keelatud. Juhul, kui keegi soovib kährikkoeri pidada
majanduseesmärgil (farmis), tuleb selleks tegevuseks saada nõusolek Euroopa Komisjonilt, mille
järgselt on liikmesriigil õigus vastavale asutusele luba anda või selle andmisest keelduda. Seega
on nii minkide kui kährikute farmis pidamisele sätestatud väga täpsed normid. Viimastel aastatel
on Eesti mingifarmides lubade menetlemisel leitud vaid väikseid puudusi, mis on loa menetlemise
käigus kõrvaldatud. Hetkel seoses ebasoodsate majandusoludega Eesti farmides minke ega
kährikuid ei peeta.
Farmides, kus on tagatud keskkonnaohutuse reeglite täitmine ning välistatud võõrliikide
loodusesse pääsemine, ei ole Keskkonnaministeeriumi seisukohast põhjust karusloomade
kasvatamine keelustada.
Lisaks eelmainitud keskkonnakaalutlustele on viimastel kuudel tulnud signaale, et Euroopa
mingifarmides on loomad nakatunud koroonaviiruse SARS-CoV-2 tüvega ning riigid on palunud
hukata enam kui miljon looma viiruse leviku pidurdamiseks. Praeguseks on ebaselge kas ja kui
kergelt toimub minkidelt omakorda viiruse inimesele või teistele loomadele kandumine. Hetkel
Eesti farmides minke ei leidu, kuid siiski on oluline välja selgitada kas mingifarmid võivad toimida
viiruse reservuaarina ja levikukolletena. Looduskaitse seisukohast on see oluline, kuna viiruse
oluline mõju minkidele võib tähendada sarnast letaalset mõju ka euroopa naaritsale, liigile mille
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säilitamisel on Eestil juhtroll. Samas teema uudsuse ja teaduslike faktide vähesuse tõttu on
keeruline anda lõpliku hinnangut mingifarmide, kui võimalike viirusreservuaaride mõjule euroopa
naaritsa Eesti asurkonnale.
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