
SELETUSKIRI
loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse

eelnöu juurde

l. Sissejuhatus

1.1 Sisukokkuvöte

Läänelikus kultuuriruumis väärtustatakse ettevötluses aina enam selle eetilist aspekti ning
peetakse oluliseks ettevötjate sotsiaalset panust uhiskonda. Seetöttu tolereeritakse
ettevötluskeskkonnas aina vähem ebaausat konkurentsi ning majandustegevusele on tugevalt
lisandumas eetiline mööde.

Karusloomad on metsloomad. Neile ei ole voimalik karusloomakasvanduste intensiivpidamise
tingimustes tagada ligilähedaseltki liigiomast elu. Samas ei suudeta Eestis tegutsevates
karusloomakasvandustes taita isegi intensiivpidamise tingimustele vastavaid nöudeid.
Kamsnaha tootmisega kaasneb lisaks hulgaliselt keskkonnaprobleeme. Karusnahk on
luksuskaup ning karusnaha tootmine ei ole inimese eluks oluline tööstusharu. Seetöttu on
pöhjendatud karusloomakasvandused teatud uleminekuajaga sulgeda.

Enamikes riikides, kus kamsloomakasvandused on keelustatud, on seda tehtud eetilistel
kaalutlustel. Karusloomafarmid on keelustanud Inglismaa ja Pöhja-Iirimaa (2002), Austria
(2004), Horvaatia (2017), Holland (2024), Makedoonia (2014), Brasiilia (2014), Bosnia ja
Hertsegoviina (2029), Sloveenia (2013), Serbia (2019) Saksamaa liidumaad Baier, Hesse,
Nordrhein-Westfalen ja Schleswig-Holstein ning Belgia suurim piirkond Valloonia taielikult,
Tsehhis (2019), Taanis (2009), Luxemburgis (2018) ja Flandria piirkonnas Belgias.1 Osaliselt
on keelustatud Uus-Meremaal ja Ameerika Uhendriikides. Sveitsis, Rootsis, Saksamaal,
Jaapanis ja Hispaanias on karusloomakasvandustes karusloomade pidamise tingimusi nil
rangelt karmistatud, et karusloomakasvandusi seal sisuliselt enam ei eksisteeri.

Selle aasta oktoobrist on ka Leedu parlamendi menetlusse antud karusloomakasvanduste
keelustamise eelnöu, mille esimene lugemine toimub töenäoliselt veel selle aasta löpus. Eelnöu
algatajateks on 20 Leedu parlamendi liiget. Karusloomakasvanduste keelustamiseks antakse
ettevötjatele uleminekuaeg 2025-aasta löpuni.

Karusloomakasvanduste keelustamist toetab Eestis oluline avalik huvi. MTU loomade
eestkoste organisatsiooni Loomuse tellitud kusitluse kohaselt ei poolda 81% naistest ja 55%
meestest loomade kasvatamistja hukkamist farmides kamsnaha saamise eesmärgil5.

lhttps://www.facebook.com/loomadeeestkoste/photos/a.l411163825826822/2208571612752702/?type=3&theat
er

2https://www.facebook.com/loomadeeestkoste/photos/a.l411163825826822/2208571612752702/?type=3&theat
er

3https://www.furfreealliance.com/lithuanian-mps-present-bill-to-ban-fiir-farming/
4https://www.baltictimes.com/mps_calls_for_ban_on_fur_farming/
5http://loomus.ee/uuring-eesti-inimesed-ei-Doolda-karusloomafarme-ia-metsloomadeea-tsirkuseid/



2014. aastal kogus eestisisene petitsioon kamsloomafarmide keelustamise poolt ule 10 000
Eesti inimese allkirja. Rahvusvaheline petitsioon karusloomafarmide keelustamiseks Eestis on
seni kogunud ule 36 000 allkirja.6

23.02.2017.aastal algatasid 14 Riigikogu liiget Barbi Pilvre, Marianne Mikko, Hardi Volmer,
Hannes Hanso, Rainer Vakra, Inara Luigas, Heimar Lenk, Lauri Luik, Heidy Purga, Eiki
Nestor, Oudekki Loone, Jaanus Karilaid, Eerik-Niiles Kross, Liina Kersna loomakaitseseaduse
ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnöu 392 SE7, mille eesmärk oli alates 2028.aasta
l. jaanuarist keelustada loomade pidamine ilksnes voi peamiselt karusnaha tootmise eesmärgil,
samuti nende aretamine ja paljundamine uksnes voi peamiselt karusnaha tootmise eesmärgil.
Riigikogu täiskogu 10.05.2017.a. istungil lukati eelnöu 392 SE esimesel lugemisel
keskkonnakomisjonija Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepanekul tagasija
langes menetlusest väljä. Eelnöu tagasi lukkamise poolt hääletas 49 rahvasaadikut, vastu oli
24, erapooletuid l.8

Sellel aasta l.juunil jöustusid loomakaitseseaduse muudatused9, mille kohaselt on
loomanäitusel, -vöistlusel, -laadal, -oksjonil voi loomade kokkutoomisega seotud muul avalikul
uritusel lubatud kasutada uksnes tehistingimustes stindinud looma, kelle liigiomased
käitumisharjumused voi eluviis seda ilma looma tervist kahjustamata vöimaldavad. Nende
loomaliikideja alamliikide loetelu, keda on lubatud sellisel avalikul uritusel kasutada, kehtestab
valdkonna eest vastutav minister määrusega (https://www.riigiteataja.ee/akt/105062018006)
Muudatuste eesmärgiks oli kaitsta loomade heaolu ja tervist, ennetada avalikul uritusel
loomadega seotud öimetuste ohtu ning vältida inimeste, eriti laste, tsirkuseetenduse käigus
nähtud loomade mitteliigiomasest käitumisest tulenevaid vöimalikke väärarusaamu loomade
vabas looduses käitumise kohta. Farmerid olid usna pahased, et algses nimekirjas ei olnud
karusloomija uritasid neid, eriti tsintsiljat, erinevates nimekirja koostamise faasides lisada, aga
sellest ei tulnud midagi väljä. See tähendab sisuliselt seda, et näiteks maamessidel ja
pöllumajandusnäitustel ei tohi enam karusloomi näidata ja nad on sisuliselt metsloomadega
vördsustatud. Suuremate näituste korraldajad ei protestinud selle vastu, kuna neil on mitmeid
kogemusi varasemast aj ast, kuidas näitusekulastajad kamsloomade näitamise (eriti rebaste
osas) puhui veterinaarametnike poole pöörduvadja karusloomade avalikku näitamist taunivad.
Kui metsloomade tsirkuses kasutamise keelustamisega jöudis Eesti nii mönestki arenenud
riigist (nt Rootsi, Taani jne) ette ja näitas kaasaegset maailmavaadet, siis karusloomafarmide
keelustamise eelnöu 392 SE tagasi lukkamine Riigikogu poolt 10.05.2017 jättis ka
rahvusvaheliselt halva mulje. Näiteks alates ajast, mil eelnöu 392 SE Riigikogu saalis maha
hääletati, on karusloomafarmid keelustanud Tsehhi, Luxemburg j a Flandria piirkond Belgias.

1.2. Märkused

Eelnöu ei ole seotud Euroopa Liidu öiguse rakendamisega.

Eelnöu ei ole seotud muu menetluses oleva eelnöu ega Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammiga.

Eelnöuga muudetakse loomakaitseseadust RT I, 28.12.2017, 23, redaktsioonis ja
looduskaitseseadust RT I, 26.01.2018, 10 redaktsioonis.

Seaduse vastuvötmiseks Riigikogus on vajalik poolthäälte enamus.

6https://www.change.org/p/parliament-of-estonia-end-fur-farmine-in-estonia
7https://www.riigikoeu.ee/tefievus/eelnoud/eelnou/622d245f-80ed-4a3c-adle-
f71 ddf40 lbe9/Loomakaitseseaduse%20ia%201ooduskaitseseaduse%20muutmise%20seadus
8http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/201705101400#PKP-20880
9 https://www.riigiteataja.ee/akV128122017023



2. Seaduse eesmärk

Karusloomafarmide keelustamist on arutatud Eestis alates 2009. aastast, mil selle teema
töstatasid looma- ja looduskaitsekaitseorganisatsioonid, Erakond Eestimaa Rohelised ning
Sotsiaaldemokraatlik Erakond.

Uuesti töusis inimeste teadvusesse karusloomafarmide keelustamine 2013. aastal, kui Eesti
Rahvusringhäälingut telesaates Pealtnägija avaldati loomapidamisreeglite rikkumist
kajastavaid kaadreid Balti Karusnahk AS Karjakula rebase- ja naaritsafarmist . Samal ajal
töstatas ka Keskkonnaministeerium karusloomafarmide keelustamise kusimuse, kuna
karusloomafarmides ei olnud täidetud keskkonnanöudeid juba aastaid.

Eestis kasvatatakse karusloomadena tsintsiljasid, kuulikuid, naaritsaid ja rebaseid. Kokku
peetakse Eestis umbes 200 000 karuslooma.

Täpne ulevaade karusloomafarmide arvu kohta Eestis puudub. Ka Eesti Maaulikooli
veterinaarmeditsiini ja loomakasvanduse instituudi ning majandus- ja sotsiaalinstituudi 2016.
aasta »Kamsloomakasvanduste uuringus" ei ole toodud kindlat arvu11. Pöllumajanduse
Registrite ja Informatsiooni Ameti registri, kuhu peavad kuuluma karusnahakasvanduse
hooned ja territooriumid, andmetel on sini- ja höberebasefarme kolm, mingi ehk ameerika
naaritsa farme samuti kolm ja tsintsiljafarme 26.

AS Balti Karusnahk on Baltimaade suurim karusloomakasvandus(kokku ca 140 000 looma,
kellest ligikaudu 30 000 on rebased, ulejäänud mingid). 2014. aastal oli Eesti
karusloomasektoris kokku 94 töökohta; 74 täistööajaga töötajat mingi- ja rebasefarmides ja
20,5 töötajat tsintsiljakasvandustes. AS Balti Karusnahk farmis oli töötajaid nende 2017.aasta
majandusaasta aruande kohaselt 46. Vörreldes 2015.aastaga, kui farmis töötas 73 töötajat, on
töötajate arv vähenenud 27 inimese vörra.

2015. aasta 26. novembril esitleti Euroopa Parlamendi loomade heaoluja kaitse sisekomisjonis
teadusraportit, mille kohaselt on karusloomafarmide keelustamine ainus lahendus
karusnahatööstuses aset leidvate loomade heaolu tösiste rikkumiste ärahoidmiseks.
Raportist nähtub, et karusloomafarme, kus suudetaks metsloomade vajadustele vastu tulla, ei
ole olemas. Ka parimad katsed loomade heaolunöudeidjärgida ei suuda loomade heaolu tosta
tasemeni, mida enamik inimesi piisavaks peaksid.

Kui Holland, kes on maailma neljäs suurim mingitootja, otsustab eelkoige eetilistel pohjustel
ja loomade heaolust lähtuvalt karusloomakasvandustest loobuda14, ei ole edumeelsel ja
tulevikku vaataval Eestil pöhjust julma ja keskkonnavaenulikku tootmisharu toetada.

loVt nt http://etv.err.ee/v/elusaated/pealtnagija/saadete_uudised^82176a9-b2cd-4af6-bbb7-6863dl3cd575
llhttps://www.agri.ee/sites/default/files/content/uuringud/2016/uuring-2016-karusloomakasvatus.pdf
Vt ka MTU Loomus kriitika: http://loomus.ee/loomuse-kommentaar-karusloomakasvanduste-uuringu-
loDuamande-kohta/
12Soome kapitalile kuuluva Balti Karusnahk OU turuosa on 90-95 protsenti kogu Eesti toodangust.
"Raport: http://www.furfreealliance.com/wp-content/uploads/2015/11/Case-against-fur-farming.pdf
14Hollandi karusloomakasvatajate hinnangul oli keeld vastuolus Euroapa inimöiguste konventsiooniga. Kohus
jättis oma 16. detsembri otsusegal4aga nende kaebuse rahuldamata leides, et keelu rakendamises on vördselt
arvesse vöetud nii karusloomakasvatajate pöhiöigusi kui ka avalikkuse huvisid. Karusloomafarmide
keelustamine jöustub l. jaanuaril 2024.



Kuna karusnahksed tooted ei ole tänapäeval esmavajalikud ning karusnaha tootmine farmides
pöhjustab metsloomadele kannatus!, on pöhjendatud vajaliku uleminekuajaga Eestis loomade
kasvatamine ning aretamine karusnaha saamise eesmärgil keelustada.

Eetika alased kaalutlused

Loomade pidamine karusnaha tootmise eesmärgil on uhiskonna jaoks eelkoige eetilise
möötmega. Eesti on tugevate läänelike väärtustega riik, kus aina enam kiisitakse loomadele
kannatuste pöhjustamise vajalikkuse ja pöhjendatuse kohta. Väga olulisel kohal on tervislikud
valikud igapäevaelus ning majandusejätkusuutlik areng. Karusnaha tootmine ning karusnahast
toodete kasutamine ei sobitu enam sellisesse maailmapilti.

KantarEmori poolt 2016. aasta detsembri löpus läbi viidud uleriigilises omnibuss uuringu
kohaselt ei poolda 81% naistesi ja 55% meestest loomade kasvatamist ja hukkamist farmides
kamsnaha saamise eesmärgil. Vördselt 69% eestlastest ja venelastest ei poolda loomade
kasvatamistja hukkamist farmides karusnaha saamise eesmärgil. Vörreldes paari aasta taguse
uuringuga on kamsloomafarme mittepooldavate inimeste arv kasvanud 11%
vörra.KantarEmoriläbiviidud uuringus osales 854 inimest vanuses 15-74 eluaastat

2014. aastal kogus eestisisene petitsioon karusloomafarmide keelustamise poolt ule 10 000
Eesti inimese allkirja. Rahvusvaheline petitsioon karusloomafarmide keelustamiseks Eestis on
sent kogunud ule 36 000 allkirja.

Ole Euroapa läbi viidud avaliku arvamuse uuringud naitavaa selgelt, et inimesed on
karusloomafarmide suhtes aina kriitilisemalt meelestatud.

82% Tsehhi, 68% Norra, 78% Roots!, 81% Austria, 64% Läti, 67% Leedu, 69% Eesti, 84%
Holland!, 86% Saksamaa, 66% Poola, 86% Belgia, 82% Sveitsi, 73% Horvaatiaja 91% Itaalia
elanikest leiab, et loomade tapmine nende karusnaha saamise eesmärgil ei ole aktsepteeritav.15

Loomade heaolu alased kaalutlused

Eesti karusloomakasvandustes kasvatatakse Ameerika naaritsaid (Mustelavison\ höbe- ja
punarebaseid (Vulpesvulpes), sinirebaseid (Alopexlagopus) ning tsintsiljasid
(Chinchillachinchilla, Chinchillabrevicaudata, Chmchillalanigera).Vsiiem on kasvatatud ka
kährikudja nutriaid, kuid erinevatel pöhjustel on teisi loomaliike kasvatavad farmia tegevuse
löpetanud. Kasvatatakse mingil määral ka kuulikuid, kuid riiklikud registrid ei eristä, kas neid
kasvatatakse karusnaha voi liha saamise eesmärgil.

Höberebase käitumuslikud vajadused
Kamsloomakasvandustes peetavadhöberebased pärinevad metsikutest punarebastest.
Punarebase territoorium looduses on 0,5 kuni 10 km . Täiskasvanud rebane rändab iga päev
umbes 6-10 km, veedab 55% ööpäevastjahtidesjatoitu otsides ning 10% toidugamitte seotud
aktiivsete tegevustega nagu umbruse uurimine, mäng jne.

Rebaseurul on tavaliselt 3-9 sissepääsu ja see vöib laiuda mitmesajal ruutmeetril. Keskmisel
rebaseperel on kaks suurt ja mitu väikest urgu. Mida mitmekesisem on piirkond, seda
ligitömbavam on see rebasele: mets, aas, muld, liivakunkad, vesi, kiviä - rebased elavad vaga
mitmekulgses keskkonnas.

15https://www.facebook.com/loomadeeestkoste/photos/a.l411163825826822/2213887165554480/?type=3&theat
er



Punarebased moodustavad sageli eluaegsed paaria. Pereruhmad on samuti tavapärane sotsiaalse
korralduse viis. Paari voi pereruhma kuuluvaa rebased käituvad häiritult, kui nad kaotavad
kaaslase voi ruhmaliikme.

Polaarrebase käitumuslikud vajadused

Karusloomakasvandustes peetavad sinirebased pärinevad metsikutest polaarrebastest, kes
elavad arktilises tundras ja kelle looduslik territoorium on 3-120 km , keskmiselt 20-30 km .
Polaarrebased elavad eluaegses paarisuhtes ja suuremates pereriihmades. Kutsikad ei köli
tingimata väga kaugele oma sunnikohast; selle asemel ehitavad nad uued urud selle körvale,
mille tulemuseks vöivad olla ruumikadja keerulised ,,suurpere kodud".

Polaarrebase urul on keskmiselt 18 sissepääsu, iihe uruuksuse läbimööt on 16 m ning kogu
käikude kompleks vöib ulatuda 650 mutmeetrini.

Kutsikate eest hoolitsevad nii emased kui isased rebased, vahel täiskasvanud emaste rebaste
abil, kellel ei ole oma kutsikaid. Polaarrebased vötavad vahel ette hooajalisi rändeid ja on
vöimelised sooritama enam kui sajakilomeetriseid rännakuid.

Minkide käitumuslikud vajadused
Vabas looduses elavad mingid 1-6 km pikkusel territooriumil, mis kulgeb möödajärve- voi
jöekallast voi mereranda. Mink on poolveelise eluviisiga liik ja osav ujuja, olles vöimeline
sukelduma kuni 7 meetri sugavusele. Tai on osaliselt ujulestadega varustatud käpad, kulmaga
kohanevad veresooned ja karvastruktuur, mis väldib soojakadu, kui kasukas on märg. Vees
tegutsemine on mingi käitumise keskne osa.

Minkidel on 5-24 urgu, mida kasutatakse aktiivselt puhkamiseks, uneks ja toidu sailitamiseks.
Urud on tavaliselt vähem kui 10m kaugusel veest. Taiskasvanud mingid on pohiliselt omaette
ja väldivad teiste minkide nägemist ja haistmist. Nad patrullivad regulaarselt oma territooriumil
ja märgistavad selle piire pöhjalikult oma löhnaga.

Kutsikad otsivad oma territooriumi niipea, kui nad on 3-4 kuu vanused, kuid emased vöivad
jäädä paigale kuni 11 kuu vanuseni. Kutsikad käivadjahil koos emasloomaga. Emajuhatus on
oluline, sest nad peavad valmistuma uksikuks eluks.

Köikide kasvatatavate liikide puhui on tegu metsloomadega (v.a kuulik). Nii naarits kui ka
rebane, kes on Eestis köige enam kasvatatavad kamsloomad, liiguvad vabas looduses iihes
päevas kilomeetreid. karusloomakasvanduses on aga rebasepuuri minalaseks seadusega lubatud
suumseks 0,8 m2 ning naaritsa puhui lausa 0,255 m2. Kuna möötmed ei vasta nende
metsloomaliikide loomulikele vajadustele, on karusloomakasvandus loomadele stressirohke
elukeskkond. Lisaks tuleb arvesse vötta, et rebasedja naaritsad on erakliku eluviisiga loomad,
kes vabas looduses puutuvaa kokku vaid paaritumiseks. Karusloomakasvandustes tuhandete
teiste loomadega koos olles puudub neil sisuline eraldumisvöimalus.

Köige enam kasvatatakse karusloomadest Eestis Ameerika naaritsaid, kes elävää vabas
looduses poole ajast maal ning poole vees. Kokkupuude veega nmg ujumisvöimalus on neile
oluline liigiomane tegevus muuhulgas katoidu saamise eesmärgil. Kamsloomakasvandustes on
naaritsa ainus kokkupuude veega puuris olev jooginöu. Viimaste uuringute järgi on naaritsalt
vees olemise vöimaluse äravötmine sama stressirohke kui toidust ilmajätmine.16

16'Mason, Cooper, &Clarebrough, 2001



Samuti kehtivad naaritsate pidamisel farmis ja loomaaias topelt standardia: loomaaias, kus
pidamistingimused on kiilasta] atele nähtävää, on naaritsa pidamiseks noutav pind minimaalselt
4 m3 kahe looma kohta ja tagatud peab olema ujumise vöimalus. Farmitingimustes, inimese
silme eest varjul, aga vöib piirduda 0,255 m2 suuruse puuriga, rääkimata ujumise vöimalusest.
Euroapa Komisjoni loomade tervishoiuja heaolu teaduskomitee 2001. aasta raporti kohaselt
pole farmielu karusloomadele sobilik ning stressiilmingud nagu stereotuupsed korduvliigutused
on farmides laialt levinud.17

Karusloomakasvanduste keelustamise ettepanek pöhineb asjaolul, et ei ole vöimalik uhendada
loomade heaolu tagamist (mida vastavalt karusloomade pidamise määrusele liigomase
käitumise tagamise all silmas peetakse) ning intensiivpidamise tingimustes metsloomade
puurispidamist. Pöllumajandusministri 06.09.2010. a määruse nr 88 ,,Nöuded karuslooma
pidamiseja selleks ettenähtud ruumi voi ehitise kohta" (edaspidi karuslooma pidamise määrus)
§ 5 löike 4 kohaselt peab loom saama karuslooma pidamise ruumis voi ehitises liigiomaselt
käituda. Kamsloomakasvandustes peetavate metsloomade liigiomane eluviis ning käitumine
erineb aga kardinaalselt 0,255 m suuruses traatpuuris elamisest.

Loomapidamisnöuete täitmise keerukust näitab asjaolu, et see ei ole ainult Eesti probleem.

Rahvusvaheliste loomade heaolu käsitlevate uuringute tulemused on kinnitanud, et
karusloomakasvanduste standardpuurid ei vasta tavapäraselt karusnaha jaoks peetavate
loomade pöhivajadustele. Isegi Euroapa Karusloomakasvatajate Uhingu (EFBA) tegevusjuhis
nendib, et ärieesmärkidel kasutatavad pidamissusteemid ei taida rebaste köiki bioloogilisi
vajadusi ning need tuleb esimesel vöimalusel asendada uute susteemidega, mis vastavad
paremini bioloogilistele eripäradele.

2001. aastal avaldatud Euroopa Komisjoni loomade tervishoiu ja heaolu teaduskomitee
(SCAHAW) raportis märgitakse, et kamsloomakasvanduses kasutatav standardpuur ei vasta
loomade käitumuslikele vajadustele. Näiteks tuupiline rebasepuur ei vasta rebaste olulistele
vajadustele. Täpsemalt loob see sunnitult monotoonse fuusilise keskkonna, piirab kehalist
liikumist ning liigiomast käitumist nagu kaevamine. Ka tuupilises pesakasti ja traatpörandaga
mingipuuris kannatab minkide heaolu, sest see ei vasta olulistele vajadustele. Probleemia on
eriti seotud piiratud liikumis- ja stimulatsioonivöimalustega, vöimaluse puudumisega
ronimiseks, timnelitesse pugemiseks ja ujumiseks. SCAHAW raport toob lisaks väljä, et
ebanormaalne käitumine ei ole kasvanduses peetavate karusloomade puhui ebatavaline ja
hindab stereotuupsete liikumismustrite esinemist minkidel laialt levinuks. SCAHAW raport
puudutab ka käitumuslike probleemide fuusilisi tagajärgi, haigusi, suremust ja aretusest
tulenevaid hädasid; näidetena tuuakse poegade tapmist, hambaprobleeme, maohaavandeid,
kurtust ja pimedaksjäämist. Täiendavad terviseprobleemid toi päevavalgele Norra valitsuse
2014. aasta raport; nimelt toob sagenev minkide grupiviisiline pidamine kaasa rohkem
agressiivsust ja haavu ning tulenevalt soovist nahku suurendada esineb sinirebaste puhui
ulesöötmistja kaaluprobleeme.

Praktiseeritavad tapmismeetodid on loomadejaoks piinarikkad ning seletuskirjas ei hakata neid
uksikasjalikult väljä tooma. Detailsema analilusiga on vöimalik tutvuda veebis.18

Ametlikud kontrollia ule Euroopa on paljastanud korduvaid seadusrikkumisi
kamsloomafarmides. Loomade huvide eest seisvad ruhmitused on avalikustanud ajavahemikus

17http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/international/out67_en.pdf
18MTU Loomus veebis nt httD://loomus.ee/karusloomafarmide-keelustamiskamnaania-eestis-ia-faktid-
karusloomafarmide-kohta/

Täiendavat infot vt ka http://www.vkm.no/dav/60f432aa07.pdfja http://www.vkm.no/dav/294c521fl6.pdf



2008 kuni 2015 suures mahus materjali, mis on kogutud karusloomakasvandustes salaja läbi
viidud uurimiste käigus Taanis, Soomes, Norras, Rootsis ja mujal. Köigis neis riikides on
uurimised paljastanud raskeid tervise- ja heaoluprobleeme suures osas farmidest: tösised ravita
jäetud siima-, nina- ja körvapöletikud loomadel; lahtised pindmised ja sugavad haavaa ning
vigastused; puuduvad sabad ja/vöi jäsemed; väärarenenud jäsemed; halvatud loomad;
stereotuupne käitumine ja muud vaimsetele kahjustustele viitavad käitumuslikud
körvalekalded; räämas puurid loomade eluruumi ulatuva terävä traadi ja traatvörguga; tuhjad,
ebapuhtad ja/vöi katkised joogianumad.

Kuna karusnahatööstuse töuaretus keskendub karusnaha kvaliteedi parandamisele, mitte
loomade kodustamisele, on ka siin olemuslik vastuolu loomakaitseseaduses nöutud liigiomase
käitumisvöimaluse tagamisega.

Looduskeskkonna alased kaalutlused

Kamsloomakasvandustes peetav Ameerika naarits on Eestis vöörliik, kelle töttu kohalik
Euroapa naarits on praegu reaalses väljasuremisohus. Riik rahastab Euroopa naaritsa
tegevuskava, mille eesmärgiks on väljasuremisohus liigi kaitse, samal ajal on aga lubatud
vöörliigi Ameerika naaritsa pidämme karusloomakasvandustes.

Karusloomakasvandused möjutavad negatiivselt kohalikke metsija vesikondi. Näiteks Soomes
eraldub karusnahatööstuse suul iga-aastaselt keskkonda 430 tonni lämmastikku ja 45 tonni
fosforit loomade väljaheidetest.

Lisaks otsesele kahjulikule keskkonnamöjule on karusloomakasvandusel keskkonnale kaudsed
tagajärjed karusnahatootmise körge energiatarbimise töttu. MTT AgrifoodResearchFinland viis
aastatel 2010-2011 läbi Soomes toodetud mingi- ja rebasenahkade olelusringi hindamise.
Uurimust rahastasid Soome Karusnahakasvatajate Aretusuhing ja oksjonikeskus
FinnishFurSales. Uuritavad möjukategooriad olid kasvuhoonegaaside heide, hapestumine ja
eutrofeerumine; ökotoksilisust uuriti kvalitatiivselt. Tulemusi vörreldi ka muude
talvemantlimaterjalidega (akruul, akruul-puuvill, poltiester-puuvill).

Karusnahast kasuka susinikdioksiidijalajälg osutus mitu korda suuremaks kui teistel
materjalidel. Samuti olid karusnahakasuka keskkonda hapestavad heitmed oluliselt suuremad
kui teistel materjalidel. Köik heitmed skaleeriti erinevate kasukate hinnangulist eluiga arvesse
vöttes.

Ka Madalmaades läbi viidud uuringus letti, et minginahast kasukateja ääriste keskkonnamöju
on suurem kui kunstkarusnahast kasukatelja ääristel.

Parkimis- ja värvimisprotsessi käigus töödeldakse karusnahka erinevate kemikaalidega.
Näiteks Norra valitsuse 2014. aasta karusnahatööstuse raportis on märgitud, et
karunahatööstusel ei ole ulevaadet kemikaalide kasutamisest. Murkainete raporti
,,PoisonReport 2011" raames otsiti murkainetejääke 35 karusnahast kraest, kasukast, kapuutsist
ja sallist seitsmest Euroopa riigist. Köik testitud karusnahad sisaldasid ohtlikke kemikaale.
Enamik mingi-, rebase-, kährikkoera-, hulge- ja nutrianahku olid saastunud ohtlike
kemikaalidega nagu formaaldehuud, NPE, polutsuklilised aromaatsed susivesinikud (PAH) voi
klooritud parafiinid. Paljudel juhtudel uletati seaduslikke piiranguid ja tööstusstandardeid. Eriti
ohtlikuks osutusid lasteröivad.

19http://www.ejs.ee/ajakiri/artikkel.php?id=270



Raportile järgnesid sarnased testimistulemused ohtlike kemikaalide puhui karusnahksetes
lasteriietes Itaalias ja Taanis. Köige sagedamini leiti karusnahksetest riietest kemikaale, mis on
sisesekretsioonisusteemi kahjustajad voi vähkitekitava toimega. 0

Viidatud uuringute järeldused on rakendatavad ka Eesti oludes, kuna ei ole pöhjust eeldada, et
siinse tööstuse tegevus erineks olulisel määral.

Terviselased kaalutlused

Tervise kaalutlustel on pöhjendatud hoiduda karusnahast toodetud röivastest, mistöttu ei ole
pöhjendatud toetada ka kamsnahatööstuse edasist arengut Eestis.

Surnud loomadelt vöetud karusnahk hakkab riknema. Pöhilised kemikaalia, mida naha
säilitamiseks kasutatakse, on formal dehuud (seostatakse leukeemiaga) ja kroom (seostatakse
vähiga). Seetöttu peetakse karusnahatööstust iiheks maailma viiest suuremaks raskemetallide
reostust tekitavaks tööstuseks.

Näiteks Ameerika Uhendriikides on karistatud karusnahku töötlevaid tehaseid körge tasemega
reostuse tekitamise ja karusnahast röivastes lahuste kasutamise eest, mis vöivad pöhjustada
hingamisteede vaevusi ja on lisatud vöimalike kantserogeenide nimekirja. Kui sellised
kemikaalia lekivad veeteedesse - nagu nendega tihti juhtub - on tulemused laastavad.

Karusnahkade konserveerimisel kasutatakse mitmeid ohtlikkeja saastavaid kemikaale21, pärast
mida töödeldakse neid sageli ka valgendajate ja värvainetega. Kuigi karusnahatööstus ning
karusnahaga kauplejad proovivad kujutada karusnahka loodussöbraliku tootena, on teada, et
kamsnahatootmise protsess on tugevalt saastav, energiamahukas ning kindlasti mitte
naturaalne.

Formaldehuud imendub organismi hingamise ja naha kaudu ning vöib tekitada ärritusi ja
allergiaid. 2004. aastal lisas Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur (IARC) formaldehuudi
vähitekitajate nimekirja. Paljud röivabrändid sisaldavad seda kemikaali lubatust suuremas
koguses. Röivatootjatel on kohustus märgistada tooted, milles formaldehuudisisaldus uletab
120 mg uhe kilogrammi töttu, soovitusega toodet enne selle kasutamist pestä. Pärast pesemist
ei tohiks formaldehuudi tase olla körgem kui 120 mg/kg. Sageli sellistjuhendit röivastel ei ole.
Vastavalt 2009. aasta Euroopa mänguasjade ohutusdirektiivile ei tohi tekstiilist mänguasjad
sisal dada rohkem kui 30 mg/kg formaldehuudi. Köik testitud karusnahksed detailid uletasid
selle taseme. Näiteks CanadaGooselastejope karusnahast ääris sisaldab 240 mg/kg, Airforce
jope 180mg/kg ja Versano jopest leiti 260 mg/kg formaldehuudi.

Samuti on testiä näidanud karusnahast röivastel etoksulaatide kogust ule lubatud taseme.
Etoksulaadid käituvad organismis sarnaselt östrogeenina, pöhjustades hormonaalseid häireid.
Need kemikaalia imenduvad organismi naha kaudu ning satuvad seejärel vereringesse, pusides
organismis mönel juhul ule kahekumne aasta ning pöhjustada kroonilisi tervisehäired.

20Euroopa Parlamendis esitletud aruandest "Mis on moe taga? Loomaheaoluja Euroapa karusnahakaubandus",
lk 41-42: http://www.furfreealliance.com/wp-contenfc/uploads/2015/10/Pels_final_print_mail.pdf
21Lähemalt vt: http://www.furfreealliance.com/fur-on-childrens-wear-fiill-of-toxics/Testidetulemused,
vt: http://www.furfreealliance.com/wp-content/uploads/2016/01/ToxicFur_Bremer-
Umweltinstitut.pdfTestitulemusi esitleti Hollandi avalikoigusliku televisiooni
tarbijasaates Kassa: kassa.vara.nl/media/351898 Uuringud: http://www.furfreealliance.com/environment-and-
healtW



Öko-Tex Standard 100 on iseseisev tekstiilitoodete testimis- ja sertifitseerimissusteem, mille
sihiks on mööta kahjulike ainete sisaldust tekstiilis tulenevalt tekstiili reaalsest kasutusest. Mida
intensiivsem on toote kontakt nahaga, seda rangemad on kasutusnouded. Suurim lubatud kogus
etoksulaate on Oko-Tex Standardi kohaselt 100 mg/kg, ning selle uletavad ntAirforce, Versano,
Nickelson ja CanadaGoose. Kui etoksulaatide tase tootes uletab 1000 mg/kg, vastutab
maaletooja tarbijate teavitamise eest nii etoksulaatide körgest tasemest kui sellega kaasnevatest
ohutusnöuetest.

Majandusalased kaalutlused

Karusnahatööstuse majanduslikke möjusid on kamsloomakasvanduste vaateniirgast käsitletud
Eesti Maaulikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvanduse instituudi ning majandus- ja
sotsiaalinstituudi 2016. aasta ,,Kamsloomakasvanduste uuringus". Kahjuks ei ole uuring
tervikuna objektiivne, mistöttu eelnöu väljatöötamisel oli sellele vöimalik tugineda vaid
osaliselt.

Karusnahatööstus on maailmas uha ebastabiilsemaks muutuv tööstusham, mis on paljudes
riikides seadusega keelatud. Eetilised ja loomade heaolu puuduvad kusimused on töstatanud
debatte karusnaha keelustamise ule paljudes ELi liikmesriikides. Näiteks vöib tuua Hollandi,
kes sent oli neljäs suurim naaritsanahku tootev riik maailmas, kus 160 naaritsafarmis toodetakse
umbes 6 miljonit nahka aastas. Karusnahatööstuse löpetamist on pidanud eetilistel kaalutlustel
pöhjendatuks ka sealne ulemkohus.

Uuringus on karusloomakasvanduste eetiline aspekt täielikult körvale jäetud.22 Loetlemata on
riigid, kus keelustamine on täielikult voi osaliselt jöustunud ja ka need, kus protsess on
algatatudja löpptulemus veel teadmata.

2016. aastal langes minginahkade tootmine kogu maailmas järsu 25% vörra. Uhe maailma
suurima karusnahkade oksjonimaja KopenhagenFur andmetel langes naaritsanahkade tootmine
2015. aastal toodetud 72 miljonilt 2016. aastal 52 miljonini.23 Köige suurem langus toimus
Hiinas, kus tootmine vähenes 18 miljonilt 8 miljonini. Alates sellest, kui 2013. aastal 40
miljonilise haripunkti saavutanud "Hiina karusnahamull" löhkema hakkas, on karusnahatööstus
kogu maailmas oma tähtsust kaotamas.

Ka Ida-Euroopa karusnahatööstus on saanud tugeva löögi. Vastavad numbrid langesid 16
miljonilt 2015. aastal 2016. aastal 14 miljonini. KopenhagenFuri andmetel toimus suurim
langus Hollandis. Maailma suurimaid kamsnahaoksjoneid SagaFurs rakendab
kokkuhoiupoliitikat ja viib läbi mastaapseid koondamisi. Eesti majandusmum ei eksisteeri
maailmaturust eraldiseisvana, mistöttu kannatab ka Eesti karusnahasektor. Näiteks on
pankrotistunud OU Eurotann, kes oli Eesti suurim karusnahkade parkimistehas Karjakula farmi
körval. Samuti kolib Eestist ära karusnahakaupleja Furmanto.

22Animalia, NOAH, CaseSagaFurs. Nordicfiirtrade - marketedasresponsiblebusiness,
2015: http://www.eurogroupforanimals.org/wp-content/uploads/2015/10/Case-Saga-Furs.pdf
Pickett, H., Harris, S. TheCaseAgainstFurFactoryFarming. A ScientificReview ofAnimalWelfareStandards and
'WelFur',

2015: https://www.researchgate.net/publication/284720895_The_Case_Against_Fur_Factory_Farming
23Worldproduction of mink drops, KopenhagenFur,
15.06.2016: http://www.kopenhagenfur.com/news/2016/june/world-production-of-mink-drops
24"SagaFursstartscodeterminationnegotiations", Reuters,
19.04.2016: http://www.reuters.com/article/idUSFWN17LOKZ
250U Eurotann, Krediidiinfo: https://www.e-krediidiinfo.ee/10304860-EUROTANN%200U



Moemaailm on ka ootamatult kiiresti kamsnahast loobumas. Selle aasta septembris toimunud
London! moenädal kuulutas end karusnahavabaks. Sellele järgnes Mercedes Benzi moenädal.
Tegelikult on ka möned teised moesundmused kamsnahavabad, aga nad ei ole end mitmetel
pöhjustel veel niimoodi nimetanud. Los Angeles keelustas karusnahkade muugi, Amsterdam
karusnaha muugi turgudel. Karusnahast on 2017.aastal avalikult loobunud: Gucci, Michael
Kors, Burberry, Donna Karan, Furla, DKNY, kogu VF Corporation, Hiina moekunstnikud
Grace Chen, Michael Vong, Mary Ma. Praegu käivad Fur Free Alliance läbirääkimised
Pradaga, mis on avalikult oelnud, et ta mötleb loobumisele. Karusnahavabad moekunstnikud
on kättesaadavat slit: https://furfreeretailer.com/

Maaulikooli läbiviidud uuringus uritatakse karusnahatööstusestjätta mulje kui perspektiivikast
tulevikualast, milles on pöhjust objektiivsetel asjaoludel kahelda. Seetöttu ei ole eelnöu
väljatöötamisel viidatud uuringule möjuanaluusis olulisel määral tuginetud.

Mingil pöhjusel ei ole uuringus näiteks käsitletud ka karusloomakasvanduse möju keskkonnale,
haavatavatele uhiskonnagruppidele, kogu ilhiskonnale. Ometi peab Maailmapank loomanaha
töötlemise ohtlike protseduuride töttu karusnahkseid riideid uheks maailma viiest suuremaks
raskemetallide reostust tekitavaks tööstuseks. 6 Maaillikooli uuringus on märgitud: "Ei saa
nimetamata jätta ka seda, et tänapäeva maailmas on nöudmine naturaalsete toodete osas
kasvava trendi ga ja seda näitab ka karusnahkade tootmise kasv maailmas. Alternatiiv
naturaalsetele toornahkadele on sunteetiliste toodete näol olemas, aga nende valmistamine on
seotud körge energiakuluga." . Karusnaha tootmise naturaalseks pidamine on äärmiselt eksitav
selle keskkonnamöjude töttu, mis on märkimisväärselt suuremad kui sunteetiliste toodete
valmistamisel.27

Juba Michigan! Ulikooli 1979. aasta uurimuses jouti järelduseni, et vaatamata kunstkamsnaha
keskkonnamöjule, kulub farmis kasvatatud kamsnahast kasuka tootmiseks 20 korda rohkem
energiat.

2011. aasta Holland! konsultatsioonifirma CE Delft tehtud uurimuses von-eldi karusnaha ja
tavaliste tekstiilide tootmise möju 18 erinevale keskkonna probleemile nagu kliimamuutus,
osooni reostus, pinnase saaste ning veeja maa kasutamine. Siinjuures 18 probleemist 17 puhui
leiti, et karusnaha tootmine on palju kahjulikum kui tavaliste tekstiilide tootmine. Nii möneski
riigis, sh Belgia ja Kanada, on keelatud reklaamida karusnahatooteid kui keskkonnasöbralikke
voi naturaalseid.

3. Eelnöu sisu ja vordlev analuiis

Paragrahviga l muudetakse loomakaitseseadust.

Eelnöu § l punktiga l täiendatakse loomakaitseseadust § -ga 41' mille kohaselt keelustatakse

26Hettige, Hemamala and Martin, Paul and Singh, Manjula and Wheeler, David,
TheIndustrialPollutionProjectionSystem, 1995. WorldBankPolicyResearchWorkingPaperNo.
1431: http://ssm.com/abstract=620486
27Sweney, M. "Eco-friendly' fiiradbanned", TheGuardian,
21.03.2012: https://www.theguardian.com/media/2012/mar/21/eco-friendly-fur-ad-banned
Bijleveld, M. Natural mink fiir and fauxfurproducts, anenvironmentalcomparison. CE
Delft,2013: http://www.cedelft.eu/publicatie/natural_mink_fur_and_faux_fur_products,_an_environmental_com
parison/1409
Bijleveld, M, Kortland, M &Sevenster, M, Theenvironmentalimpact of the mink furproduction. CE Delft,
2011: http://www.ce.nl/publicatie/the_environmental_impact_of_mink_far_production/l 131



loomade pidamine uksnes voi peamiselt karusnaha tootmise eesmärgil. Normi kuritarvitamise
(nt kasvatatakse ja aretatakse loomi välisriigis asuva karusloomakasvatuse tarbeks)
ärahoidmiseks keelatakse ka loomade aretamine ja paljundamine karusnaha tootmise tarvis.
Kavandatav keeld hölmab vaid sellist karusloomakasvatust, kus karusnaha tootmine on ainsaks
eesmärgiks. Seega ei ohusta sellise keelu sisse seadmine selliste loomade kasvatajaid, kes
kasvatavad näiteks lambaid voi kuulikud. Näiteks kuulikute puhui on peamine tuluallikas liha,
kuigi ka kasukas vöib kaiku minna, siis see ei ole peamine eesmärk, milleks neid loomi
peetakse.

Eelnöu § l punktiga 2 sätestatakse tänä karusloomade kasvatamisega tegelevatele ettevötetele
uleminekuaeg oma tegevuse löpetamiseks. See tähendab seda, et loomade pidamine uksnes voi
peamiselt karusnaha tootmise eesmärgil on keelatud 2024. aasta l. juunist. See on piisav
uleminekuaeg selleks, et löpetada oma tegevus, viia oma tegevus ille riiki, kus karusloomade
kasvandus on lubatud voi leida ettevöttele uus majanduslik valjuna.

Paragrahviga 2 muudetakse looduskaitseseadust

Looduskaitseseadus sätestab mingi ja kähriku pidamise uldnöuded, sh tegevusloa kohustuse ja
selle andmise korra. Kamsloomade pidamise keeld hölmab ka neid loomaliike, mistöttu
looduskaitseseaduse tuleb vastavad sätted kehtetuks tunnistada.

Eelnöu § 2 punktidega l ja 2 tunnistatakse looduskaitseseaduse §57 löiked 6 ja 7 ning §§-id
57'ja572kehtetuks.

Eelnöu § 2 punktiga 3 sätestatakse uleminekuaeg tegevusloa alusel tegutsevate ettevötjate
jaoks. Tegevuslubasid mingi ja kähriku pidamiseks väljastatakse 5 aastataks. See tähendab
sisuliselt seda, et seaduse jöustumisel saavaa ettevötjad veel uks kord (kokku 5 aastaks)
tegevuslubasid taotleda. Kui ettevötja taotleb tegevusluba enne 2019-aasta l.juunit ja ta vastab
tingimustele, siis väljastatakse talle tegevusluba maksimaalselt 2024.aasta Sl.maini. See
tähendab, et ettevötja peab arvestama tulevase piiranguga ja oma äritegevust ka vastavalt
planeerima. 5-aastane uleminekuaeg vöimaldab sujuvat liikumist muule valdkonnale, töötajate
iimberöpetja kohandumist uue olukorraga.

Eelnöu §-s 3 on sätestatud seadusejöustumisaeg. Seadus on planeeritudjöustuma 2019. aasta
l.juunil.

4. Eelnou terminoloogia

Eelnöuga ei tooda Eesti öigusruumi uusi termineid.

5. Eelnöu vastavus Euroopa Liidu öigusele

Eelnöuga ei rakendata Euroopa Liidu öigust.

6. Seaduse möjud

6.1 Kaasnev sotsiaalne möju

Karusloomafarmide pidamise keelustamisel on valdavalt lähtutud eetilistest kaalutlustest. Ka
Eesti uhiskonnas on valdav toetus karusloomafarmide keelustamiselejust eetilistel kaalutlustel.
Vaid 12% Eesti elanikest nöustub karusloomafarmide tegevusejätkumisega tänasel kujul.



Eelnöuga ei keelata kuli karusnaha toodete muuki, kuid karusloomade pidamise keelustamine
saadab selge signaali, et karusnahast toodete kasutamine vöib tösiselt kahjustada inimeste
tervist.

Seega on eelnöuga vöimalik saavutada märkimisväärne edasiminek uhiskonnas eetiliste ja
tervise kaalutluste edendamisel.

Ebasoovitavaid riske ei tuvastatud.

6.2 Kaasnev keskkonnamöju

Karusnahatööstuse tegevusega kaasneb oluline negatiivne möju umbritsevale keskkonnale, sh
loomade heaolule. Eelnöuga on seega vöimalik saavutada oluline sääst loomade heaolule ja
elukeskkonnale tervikuna.

Ebasoovitavaid riske ei tuvastatud.

6.3 Kaasnev möju: Möju majandusele

Karusnaha tootmise puhui ei ole Eestis tegu suure tööstusharuga. Erinevatel andmetel on Eestis
34-44 karusloomakasvandust. 2013. aastal tapeti Eestis 135 612 looma karusnaha saamise
eesmärgil.28

Karusloomade pidamise keelustamine toob kaasa majandusliku möju seega vaidvähestele
Eestis tegutsevatele ettevötetele, kes peavadjätkamiseks tegema olulisi umberkorraldusi uuele
tegevusalale uleminekuks.

Eelnöul on tervikuna Eesti majandusele möju väike, kuna karusnahatööstusel ei ole Euroapa
Liidus ega maailmaturul näha pikaajalist tulutoovat perspektiivi.

Ebasoovitavaid riske kaasneb vähesele osale ettevötetest. Valdavat osa Eesti ettevötjatest
muudatus ei möjuta ning riske kaasa ei too.

6.4 Kaasnev möju: Möju riigiasutuste korraldusele

Eelnöu puudutab keskkonnaametit ning veterinaar- ja toiduametit. Ametites tegelevad
karusloomafarmide kusimusega uksikud ametnikud. Sihtruhm on seega väike. Eelnöuga ei
lisandu riigiasutustele märkimisväärset täiendavat töökoormust. Peale karusloomade pidamise
keelu rakendumist riigiasutuste töökoormus väheneb kamsloomafarmide järelevalve
teostamise vajaduse ära langemise vörra.

Ebasoovitavaid riske ei tuvastatud.

7. Seaduse rakendamisega seotud riigi tegevused, eeldatavad kulud ja tulud

Karusloomakasvanduse ule järelevalve teostamine on Keskkonnaministeeriumi ja
Maaeluministeeriumi haldusala ametite pädevuses. Ministeeriumid peavad oma allasutuste
kaudu tagama, et kuni tegevuse löpetamiseni järgitakse karusloomade kasvatamisel tänä
kehtivaid loomapidamisnöudeid. Pärast eelnöujöustumist tul eb riigiasutustel jälgida, et tegevus
karusloomafarmides löpetatakse nöuetekohaselt.

28http:// www.stat.ee/72480



8. Rakendusaktid

Seoses karusloomade pidamise keelustamisega tuleb osaliselt voi tervikuna kehtetuks
tunnistadajärgmised rakendusaktid:

l. Keskkomiaministri 20.11.2014. a määrus nr 51 ,,Mingi ja kähriku tehistingimustes
pidamisele esitatavad täpsustatud nöuded ja farmi tegevusloa sisu täpsustatud nöuded" -
https://www.riigiteataja.ee/akt/125112014011 ;
2. Pöllumajandusministri 06.09.2010. a määrus nr 88 ,,Nöuded karuslooma pidamiseja selleks
ettenähtud ruumi voi ehitise kohta" - https://www.riigiteataja.ee/akt/l 08052015007;
3. Pöllumajandusministri 21.03.2011.a määrus nr 24 ,,Imporditavate loomade ja loomsete
saaduste veterinaarnöuded" - https://www.riigiteataja.ee/akt/128062014110 .

9. Seaduse jöustumine

Seadus onplaneeritudjöustuma2019. aasta l.juunist.

Algatatud . novembril 2018. a.

Algatajad:
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