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Maaüksuse asukoht
Maakond

Vald / linn

Tartu maakond
Kinnistu number

1147804
Number
50000557279
50000557281
50000557283

Metskond

Luunja vald
Kinnistu nimetus

Timuski
Esitamise kp Katastritunnus
10.06.2022
43201:001:0581
10.06.2022
43201:001:0581
10.06.2022
43201:001:0581

Kvartal Eraldis Pindala (ha) Tööliik
6
0.71 lageraie
7
0.96 lageraie
8
1.31 lageraie

Maht (tm) Otsuse kp
Ei kuvata 22.06.2022
Ei kuvata 22.06.2022
Ei kuvata 22.06.2022

Otsus
JAH
JAH
JAH

Kehtiv kuni
21.06.2023
21.06.2023
21.06.2023

Registreerimisest keeldumise põhjused/soovitused/täiendavad tingimused
Metsateatis nr 50000557279, katastritunnus 43201:001:0581, eraldis nr 6.
Metsateatis vastab Metsaseaduse §41 lg 8¹ nõuetele. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks
tegemisest arvates, esitades vaide Keskkonnaametile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse
halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Looduskaitseseaduse ( LKS §55 lg 6¹) alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti
pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Lindude pesitsemise tippaeg on aprilli keskpaigast suve keskpaigani.
Lindude asustustihedus on reeglina kõrgem segametsades (laane-, salu- ja soovikumetsades) ning kasvab metsa
vanuse tõustes.
Aitäh, et aitad hoida loodust ja elurikkust.
Metsateatis nr 50000557281, katastritunnus 43201:001:0581, eraldis nr 7.
Keskkonnaamet esitab Teile lageraie registreerimise ja tingimused
Eesti looduse infosüsteemi andmetel asub eraldis osaliselt (0,05 ha ulatuses kirdeosas) II kategooria kaitsealuse
taimeliigi aasnelgi piiritletud leiukohas. Kaitsealuste taimede leiukohtade piirid on nähtavad Metsaportaalis (register.
metsad.ee) omanikuna sisse logides.
Keskkonnaamet annab nõusoleku lageraie teostamiseks aasnelgi piiritletud leiukohas järgmistel tingimustel:
1) keelatud on taime isendite otsene füüsiline kahjustamine, raie (sh kokkuvedu) leiukohas teostada kuival perioodil
paele aasnelgi seemnete valmimist (perioodil septembrist aprillini);
2) koondada säilikpuud grupiti aasnelgi leiukohta ja selle lähiümbrusesse vähemalt 5 tm mahus;
3) metsamaterjali ja raidmete ladustamine aasnelgi leiukohas on keelatud;
4) kokkuveoteede rajamine aasnelgi leiukohas on keelatud.
Aasnelk kasvab puisniitudel ja niitudel ning teda võib leida ka põõsastikes. Peamised liigi kasvukohti ohustavad
tegurid on majandamise lakkamine (kasvukohtade võsastumine ja kinnikasvamine), ehitustegevus ja tallamine.
Aasnelgi isendeid ohustab tallamine vegetatsiooniperioodil, samuti ohustab liiki metsamaterjali ja raidmete
ladustamine kasvukohas. Aasnelki ohustab ka valgustingimuste järsk muutus ja puude juurkonkurentsi täieliku
kadumisega kaasnev noorte lehtpuude raiejärgne vohamine. Kavandatud lageraie ei kahjusta aasnelgi isendeid, kui
raie teostatakse peale seemnete valmimist (perioodil septembrist aprillini), aasnelgi leiukohas rööpaid ei tekitata ja
metsamaterjali ega raidmeid ei ladustata. Valgustingimuste järsu muutumise ärahoidmiseks ja puude
juurkonkurentsi säilitamiseks koondada metsaseadusega nõutud mahus säilikpuud liigi leiukohta. Eraldise pindala
on 0,96 ha, siis tuleb säilikpuid kasvukohas jätta vähemalt 5 tm mahus.
LKS § 55 lg 7 kohaselt on keelatud I ja II kaitsekategooria taimede ja seente kahjustamine, sealhulgas korjamine ja
hävitamine.
Metsateatis vastab Metsaseaduse §41 lg 8¹ nõuetele. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks
tegemisest arvates, esitades vaide Keskkonnaametile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse
halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Looduskaitseseaduse ( LKS §55 lg 6¹) alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti
pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Lindude pesitsemise tippaeg on aprilli keskpaigast suve keskpaigani.
Lindude asustustihedus on reeglina kõrgem segametsades (laane-, salu- ja soovikumetsades) ning kasvab metsa
vanuse tõustes.
Aitäh, et aitad hoida loodust ja elurikkust.
Metsateatis nr 50000557283, katastritunnus 43201:001:0581, eraldis nr 8.
Keskkonnaamet esitab Teile lageraie registreerimise ja tähelepanu juhtimise
Eesti looduse infosüsteemi andmetel asub eraldisega loodes piirneval puistu ja Patasvälja tee ning kuivenduskraavi
vahele jääval alal I kategooria kaitsealuse taimeliigi ahtalehine kareputk ja II kategooria kaitsealuse taimeliigi
emaputk üksteisega kattuvad väikesed leiukohad. Kaitsealuste taimede leiukohtade piirid on nähtavad
Metsaportaalis (register.metsad.ee) omanikuna sisse logides.
Keskkonnaamet juhib tähelepanu, et laoplatsi rajamine, metsamaterjali ja raidmete ladustamine ahtalehise
kareputke ja emaputke piiritletud leiukohtades on keelatud.
Ahtalehise kareputke ja emaputke isendeid ohustab tallamine vegetatsiooniperioodil, samuti ohustab liike
metsamaterjali ja raidmete ladustamine kasvukohas.
Looduskaitseseaduse § 55 lg 7 kohaselt on keelatud I ja II kaitsekategooria taimede ja seente kahjustamine,
sealhulgas korjamine ja hävitamine.
Metsateatis vastab Metsaseaduse §41 lg 8¹ nõuetele. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks
tegemisest arvates, esitades vaide Keskkonnaametile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse
halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Looduskaitseseaduse ( LKS §55 lg 6¹) alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti
pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Lindude pesitsemise tippaeg on aprilli keskpaigast suve keskpaigani.
Lindude asustustihedus on reeglina kõrgem segametsades (laane-, salu- ja soovikumetsades) ning kasvab metsa
vanuse tõustes.
Aitäh, et aitad hoida loodust ja elurikkust.
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