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Karu tekitatud kahjude hüvitamisest 

• Keskkonnaministri 10. septembri 2008. a 
määrusega nr 40 kehtestatud  

• „Looma tekitatud kahju hindamise metoodika, 
kahju hüvitamise täpsusatud ulatus ja 
hüvitamise kord ning kahjustuste vältimise 
abinõudele tehtud kulutuste hüvitamise 
täpsustatud ulatus ja kord“ 

• hüvitatakse kuni 100% ulatuses 



Kuidas käituda? 

• Kahjude hindamist ja hüvitamist korraldab Keskkonnaamet 
• Võta kontakti Keskkonnaameti lähima kontoriga 
• www.keskkonnamet.ee  
• Kahjustusest ja selle iseloomust kohene Ameti teavitamine 

(suuliselt, telefoni, e-kirja teel) 
• Hoida sündmuskoht võimalikult puutumata – sellest 

tuleneb hindamise kvaliteet 
• Ameti töötaja tuleb esimesel võimalusel kahjustust 

hindama ja hindamisakti koostama. Akt saadetakse 
kahjusaajale 10 tööpäeva jooksul. 

• Peale hindamisakti saamist võimalus 1 kuu jooksul esitada 
Ametile kahju hüvitamise kirjalik taotlus 
 

http://www.keskkonnamet.ee/


Mesinik ja karu - ennetamine 

• Eesti mesinikele hüvitatakse pruunkaru tekitatud kahjud 
• Hüvitatakse kuni 100% ulatuses, kusjuures ühele 

kahjusaajale ühe kalendriaasta kestel tekitatud kahjude 
kogusummast lahutatakse omavastutuse määr vahemikus 
64-128 eurot aasta kohta 

• Omavastutuse suuruse määramisel arvestatakse vara 
kaitseks ette võetut ning see peab tõstma mesiniku 
vastutust oma vara eest. Mesitaru ennast ise karu eest 
kaitsta ei saa, seda peab ikka tegema inimene 

• Kahju hindamisakti kantakse võimalikult täpselt kõik 
kahjustatud objektiga seotud, kahju ennetamiseks 
tarvitusele võetud ja sündmuskohal kogutud andmed 
 



 
• kahjustuse vältimiseks tehtud otsesed kulutused 
• taotluses: nimi, ik või reg nr, aadress, a/a, 

kulutuste kirjeldus, põhjendus, tõendavate 
dokumentide koopiad (arve, maksekorraldus, 
leping jms) 

• Teostatud meetmed akteeritakse, taotlus 
rahuldatakse, kui rakendatud abinõud on 
efektiivsed ja proportsionaalsed 

• Ennetatud abinõude eest hüvitatakse 50%, kuni 
3200€ ühele isikule aasta kohta 
 

 
 



Kahju hüvitamise taotlus 

• Kahjusaaja märgib taotlusse temale tekkinud 
kahju kalkulatsiooni 

• Taotluse vorm edastatakse kahjusaajale 
akteerimise järgselt, samuti saab seda alla 
laadida Keskkonnaameti kodulehelt 

• Ühele kahjusaajale aasta jooksul tekitatud 
kahjud liidetakse kokku ja kahjud hüvitatakse 
toimumisaastale järgneva aasta alguses 



Karu tekitatud kahjustuse  
ennetamise soovituslikud nõuded 

 
• Kiskjatõrjeaiaks loetakse vähemalt 5 traadilist ja vähemalt 4500  
V pingega elektrikarjust, mille alumine traat on maapinnast kuni -20 cm 
kõrgusel ning ülemine elektritraat või lint maapinnast vähemalt 1,2 m 
kõrgusel.  
 
• Samuti loetakse kiskjatõrjeaiaks eraldiasetseva ülemise elektritraadi või 

eraldiasetseva ülemise elektritraadi või lindiga võrkaeda, mille võrgu 
alumine serv toetub täies ulatuses maapinnale, võrgu kõrgus on vähemalt 
1 m  
 

• Võrgust väljaspool asetseb elektrikarjuse traat maapinnast kuni 20 cm 
kõrgusel ja võrgu kohal elektritraat kõrgusega maapinnast 1,2 m 
 

• Kiskjatõrjeaiana võib kasutada ka 1 m kõrgust elektrikarjusevõrku, mille 
kohale on 1,2 m kõrgusele maapinnast täiendavalt pingutatud üks 
karjusetraat. 
 
 
 
 



Rohkem infot www.keskkonnaamet.ee 



TÄNAN! 

 

 

 


