
Mida teha, kui oled avastanud karu poolt lõhutud taru(d)? 
 
 
Kahjustuse hindamise jaoks tuleb sündmuskoht 
hoida võimalikult puutumatuna ning 
kahjustatud objekte ei tohi sündmuspaigalt 

liigutada, välja arvatud juhul, kui toiming on 
vajalik mesilaspere hukkumise vältimiseks. 
 

 
Fotod Andres Tamla 

    
 

Fikseeri olukord, tee pildid! Kui on hauet või mesilasi, mida saab veel päästa, siis tuleb tegutseda. 
Kui selles mesilagrupis on veel "puutumata" tarusid, siis need tuleks esimesel võimalusel teisaldada 

mujale. Suure tõenäosusega tuleb karu uuesti tagasi.  

 

 
Foto Allan Sarap 
 

Teavita esimesel võimalusel Keskkonnaametit! Seda võib teha e-kirja või telefoni teel. 
Teavitamise järgselt suunab inspektor teate Keskkonnaameti piirkondlikule spetsialistile, kes tuleb  
hiljemalt 5 tööpäeva jooksul kahjustust hindama ja kahju hindamisakti koostama. Kahjustuse akti koopia 
edastatakse ka kahjusaajale. 



Kontaktid leiad - https://www.keskkonnaamet.ee/et/kontakt 

Otsi Jahinduse ja vee-elustiku büroo kontaktandmetest oma maakonna inspektor ja teavita leiust. 

 
 
Keskkonnaamet soovitab mesinikel aegsasti võtta kasutusele abinõud karu tekitatavate kahjustuste 
ennetamiseks. Parim viis on ümbritseda mesitarud korralikult paigaldatud ja töötava elektrikarjusega. 
Lisaks võib mesitarude kaitseks elektrikarjust kombineerida tugeva võrkaiaga, samuti võib kasutada 
visuaalseid, akustilisi ja teisi karude jaoks ebameeldivaid peleteid. 
 
Keskkonnaamet hüvitab karu tekitatud kahjustused mesinikele ja karjakasvatajatele. Samuti hüvitatakse 
asjakohased kulutused, mis on tehtud rünnakute vältimiseks. Ühele kahjusaajale aasta jooksul tekitatud 
kahjud liidetakse kokku ja kahjud hüvitatakse toimumisaastale järgneva aasta alguses. 
 
Näiteks on mesilate kiskjakindluse tõhustamiseks tehtud kulutuste eest mesila omanikul võimalik taotleda 
kulutuste hüvitamist kuni 50% ulatuses, ühes aastas maksimaalselt kuni 3196 € summana. Ka 
ennetustööde puhul eelneb hüvitamisotsuse tegemisele ameti eksperdi poolt kohapeal tehtud tööde 
akteerimine. 
 
Eesti mesinikele hüvitatakse pruunkaru tekitatud kahjud. Keskkonnaameti loomakahjude komisjon 
otsustas kehtestada 2018 aasta kevadest pruunkaru poolt kahjustatud mesitaru ühtseks maksimaalselt 
hüvitatavaks määraks 300 eurot, kusjuures ühele kahjusaajale ühe kalendriaasta kestel tekitatud kahjude 
kogusummast lahutatakse omaniku omavastutuse määr vahemikus 64−128 eurot aasta kohta. 
Omavastutuse mahaarvamise suuruse määramisel arvestatakse vara kaitseks ette võetut. 
  
Peale kahjustuse hindamisakti saamist on kahjusaajal võimalus ühe kuu jooksul esitada 
Keskkonnaametile kahju hüvitamise kirjalik taotlus. 
 
Loe lisaks - https://www.riigiteataja.ee/akt/114102014005?leiaKehtiv 


