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Maaüksuse asukoht
Maakond

Hiiu maakond
Vald / linn

Hiiumaa vald
Metskond

Kinnistu number
1284833

Kinnistu nimetus

Number Esitamise kp Katastritunnus Kvartal Eraldis Pindala (ha) Tööliik Maht (tm) Otsuse kp Otsus Kehtiv kuni
50000409693 07.07.2020 39201:001:2032 0 3.50 lageraie 800 13.07.2020 JAH 12.07.2021

Registreerimisest keeldumise põhjused/soovitused/täiendavad tingimused

Metsateatis nr 50000409693, katastritunnus 39201:001:2032, eraldis nr .0

Lugupeetud metsateatise esitaja, Keskkonnaamet esitab teile lageraie registreerimise ja soovitused.

Kavandate raiet III kaitsekategooria taimeliigi pruunikas pesajuur elupaigas. Kaitsealuse taimeliigi elupaiga täpsed 
piirid on nähtavad Metsaportaalis (register.metsad.ee) kinnistu omanikuna sisse logides. Looduskaitseseaduse § 55 
lõike 8 alusel on soovitav teha raieid külmunud pinnasega; vältida elupaika kokkuveoteede rajamist, raiejäätmete 
kuhjamist või seal põletamist; jälgida, et iga hektari kohta jääks 3-4 kuuske ja lehtpuud looduslikult surema; 
võimalusel jätta mets looduslikule arengule. Soovitus on antud, et aidata kaasa liigi säilimisele selles elupaigas. 
Viide liigile: https://infoleht.keskkonnainfo.ee/.

Keskkonnaregistri andmetel asub planeeritud raiealal osaliselt III kaitsekategooria liigi harilik ungrukold elupaik. 
Kaitsealuse liigi täpsed elupaiga piirid on nähtavad Metsaportaalis (register.metsad.ee) kinnistu omanikuna sisse 
logides.

Kaitsealuste taimede isendite ja nende elupaiga kahjustamise ning hävimise vältimiseks esitab Keskkonnaamet 
planeeritud lageraieks järgmised soovitused:

1. jätta säilikpuud gruppidena;
2. raiet (sh metsamaterjali kokkuvedu) teha külmunud pinnasega;
3. raidmed paigutada kokkuveoteedele.

Keskkonnaamet juhib tähelepanu, et metsaseaduse § 29 lõike 1, 2 ja 3 kohaselt tuleb jätta lageraielangile säilikpuid 
ja seemnepuid.

LKS § 55 lõike 8 kohaselt on keelatud III kaitsekategooria taimede, seente ja selgrootute loomade hävitamine ja 
loodusest korjamine ulatuses, mis ohustab liigi säilimist selles elupaigas.

Lugupidamisega,

Tõnis Ruber
metsahoiu spetsialist

Tänu, et majandate metsa säästvalt.
Tänu, et majandate metsa säästvalt.
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Põhikaart: Maa-amet 21.07.2020

Metsaregister: Eraldised 21.07.2020

Maa-amet: Katastriüksused 21.07.2020

Metsaregister: Metsateatised 21.07.2020

Metsaregister: Metsateatised (EI otsus) 21.07.2020

Metsaregister: Kahjustusteatised 21.07.2020
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