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Szacowanie szkód łowieckich a koronawirus
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Rząd wprowadził nowe ograniczenia, które początkowo zabroniły myśliwym
szacować szkody na polach uprawnych. Samorządy rolnicze zareagowały
natychmiastowo pisząc apel do Ministra Środowiska i Klimatu. Koronawirus
a szacowanie szkód łowieckich – sprawdźmy więc co zostało ostatecznie
ustalone.

Myśliwi zaprzestali szacować szkody, bo rozporządzenie im na to
nie pozwalało
Przypomnijmy, od 1 kwietnia br. zaczęły obowiązywać nowe ograniczenia w związku
z rozprzestrzeniającym się koronawirusem w Polsce. Pierwotnie zakaz przemieszczania się miał
dotyczyć również myśliwych, którzy czasowo zaprzestali szacować szkody łowieckie. Informowała
o tym m.in. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza proponując rolnikom do czasu wyjaśnienia
sprawy fotografować, bądź nagrywać filmy, jeśli zauważą szkody w swoich uprawach.

Szacowanie szkód łowieckich a koronawirus – interwencja
Wielkopolskiej Izby Rolniczej
W sprawie niejasnych zapisów w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
interweniowała również Wielkopolska Izba Rolnicza. Napisane przez nich pismo trafiło do ministra
klimatu Michała Kurtyki.
Szacowanie szkód łowieckich a koronawirus
Prezes WIR podkreślił w nim, że właśnie rozpoczął się okres prac polowych związanych z siewem,
bądź sadzeniem roślin. W związku z tym, zwierzyna łowna też rozpoczęła żerować na polach,
co bez odpowiedniej reakcji może doprowadzić do szkód łowieckich na większą skalę.
Z tego też powodu, WIR zaapelowało o natychmiastową odpowiedź, czy myśliwi mogą polować,
szacować szkody i pilnować upraw rolniczych.

Rząd wprowadził poprawki do Rozporządzenia na ostatnią chwilę
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Rada Ministrów 1 kwietnia wprowadziła ostatnie poprawki do wspomnianego Rozporządzenia.
Został tam również zmieniony zapis dotyczący możliwości szacowania szkód łowieckich
przez myśliwych o następującej treści:
„5) wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie
z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148)
i ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148 i 285) oraz
zakupu towarów i usług z nimi związanych.”;

Dzięki tej poprawce szacowanie szkód łowieckich powinno odbywać się jak do tej
pory, pomimo koronawirusa.
Jest to dobra informacja również dlatego, że wirus ASF nadal nie ustępuje w naszym kraju.
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