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Maaüksuse asukoht
Maakond

Saare maakond
Vald / linn

Muhu vald
Metskond

Kinnistu number
17738350

Kinnistu nimetus

Number Esitamise kp Katastritunnus Kvartal Eraldis Pindala (ha) Tööliik Maht (tm) Otsuse kp Otsus Kehtiv kuni
50000421673 01.09.2020 47801:005:0343 - 2 1.31 lageraie 225 02.09.2020 JAH 01.09.2021

Registreerimisest keeldumise põhjused/soovitused/täiendavad tingimused

Metsateatis nr 50000421673, katastritunnus 47801:005:0343, kvartal -, eraldis nr .2

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

Keskkonnaregistri andmetel asub planeeritud raieala kogu ulatuses I kaitsekategooria merikotka elupaigas (kood 
KLO9126423). Kaitsealuse liigi täpsed elupaiga piirid on nähtavad Metsaportaalis (register.metsad.ee) kinnistu 
omanikuna sisse logides.

Keskkonnaamet seab merikotka pesitsuse häirimise vältimiseks tingimuse, et raiet (sh metsamaterjali kokku- 
ning väljavedu) planeeritud raiealal võib teha alates 1. augustist, aga enne 15. veebruari, s.o väljaspool 
merikotka pesitsusaega. 

Keskkonnaamet juhib tähelepanu, et planeeritud raieala läheduses asuvad Lalli merikotka püsielupaiga 
sihtkaitsevöönd (kood KLO3102068), millest läbi ei ole lubatud metsamaterjali vedada.

Lalli püsielupaik on kaitse alla võetud looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) § 50 lg 2 punkti 2 alusel ja seal kehtib 
LKS § 50 lõike 1 alusel LKS §-s 30 sätestatud kaitsekord. LKS § 30 lg 2 punkti 5 kohaselt on sihtkaitsevööndis 
keelatud sõiduki, maastikusõiduki või ujuvvahendiga sõitmine. 

Merikotkas on väga tundlik pesitsusaegse häirimise suhtes ja võib pesa hüljata ühekordse häirimise tulemusena. 
Eriti tugevalt mõjutab merikotkaid metsaraie. Liigi kaitse tegevuskava järgi ei tohiks pesitsusajal elupaigas 
(pesast vähemalt 500 meetri kaugusel raietöid teha). Planeeritud raiealal tehtav metsaraie võib häirida merikotka 
pesitsust ning seeläbi kahjustada liigi seisundit. Kuigi nimetatud raieala ei asu merikotka püsielupaigas, jääb 
raieala kogu ulatuses merikotka elupaika, mistõttu võib seal tehtav metsaraie häirida merikotka pesitsust ning 
seeläbi kahjustada liigi seisundit.

LKS § 55 lõike 6 kohaselt on keelatud kaitsealuse loomaliigi isendi püüdmine ja tahtlik häirimine paljunemise, 
poegade kasvatamise, talvitumise ning rände ajal. Haldusmenetluse seaduse § 53 kohaselt võib 
Keskkonnaamet kehtestada kõrvaltingimuse.

LKS § 3 lg 2 kohaselt loetakse liigi seisund soodsaks, kui selle asurkonna arvukus näitab, et liik säilib kaugemas 
tulevikus oma looduslike elupaikade või kasvukohtade elujõulise koostisosana, kui liigi looduslik levila ei kahane 
ning liigi asurkondade pikaajaliseks säilimiseks on praegu ja tõenäoliselt ka edaspidi olemas piisavalt suur 
elupaik.

Metsaomanik võib teha raiet 12 kuu jooksul pärast raie või metsakaitseekspertiisi akti registreerimist 
metsaregistris. Metsamaterjali koondamist ja kokkuvedu võib teha ka hiljem kui 12 kuud pärast raie või 
metsakaitseekspertiisi akti registreerimist metsaregistris. 
Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul otsuse teatavaks tegemisest arvates, esitades vaide otsuse 
andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse 
seadustikus sätestatud korras.

Lugupidamisega,

Tiia Tänavsuu
metsahoiu spetsialist

Tänu, et majandate metsa säästvalt.
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