MAK 2030 algatamise sotsiaalvaldkonna
(10.04.2018) probleemide kaardistus

alamtöörühma

Probleem nr. 1
1.

Probleemi sõnastus Suuremate alade tarastamine, seal tavapärasest suuremas
kontsentratsioonis
ulukite
kasvatamisega
kaasnevad
tulevikus kindlasti mõjud metsakasvatusele. Metsa ja
kultuuride kahjustamine aia sees ja ka aedadega külgnevatel
aladel põhjustab nende metsade seisundi halvenemist ja
soodustab võimalikku haiguste levikut

2.

Probleemi
kirjeldus

3.

Miks see on tähtis? Kontrollimatu ulukiaedade rajamine võib oluliselt suurendada
metsakahjustusi ja haiguste levikut nii aias sees kui ka aiaga
külgnevatel aladel, kuna aiad mõjuvad tõkkena, mis koondab
metsloomi kindlatesse piirkondadesse.

1) Seadusandlus (KKM 28.05.2013 määrus nr 31) ei
määratle konkreetseid nõudeid ulukiaedadele. Teatud
juhtudel on võimalik aedade rajamisel ehitusseadustiku
mõttes ehitusteatise ja projekti esitamise nõuetest mööda
hiilida (kui aia rajamisel kaevetöid ei teostata, siis ei ole
vaja ehitusteatist või projekti esitada vastavalt
ehitusseadustiku lisale 1). Praegu puuduvad konkreetsed
kriteeriumid, mille puhul tuleks ulukite tehistingimustes
pidamise koha rajamise puhul eelnevalt algatada
keskkonnamõjude hinnang. See on tinginud aedade
kontrollimatu rajamise Porkuni ja Järvajõe külades,
Lääne-Virumaal.
2) Hetkel välja antav jahiulukite tehistingimustes pidamise
luba on tähtajatu, loa nõuete täitmist ei kontrollita
regulaarselt. Rikkumiste korral ei saa järelevalveasutused
rakendada järgmisi sanktsioone: trahv, sunniraha,
asendustäitmine,
kuna
looduskaitseja
loomakaitseseaduses (sh alamaktides) puuduvad sätted,
mis seda võimaldaks. Reguleerimata on loa taotlemise
kord olemasoleva hirveaia laienemise korral. Aiaga
ümbritsetud aladel esinevad olulised hirvekahjustused
kasvavale metsale. Vigastatud puude olemasolul suureneb
metsahaiguste leviku risk. Porkuni hirveaias on algne 50pealine hirvekari kasvanud 700 isendi suuruseks karjaks.
Kindlasti on ühesugusel pindalal 700 looma mõju
keskkonnale suurem kui 50 isendi oma.

4.
5.

6.

7.

Kelle jaoks on see
probleem?
Kas
tegu
on
metsandusliku
probleemiga?
Kus on probleemi
juured?
Mis
faktid
toetavad/ei toeta
probleemi
olemasolu?

Kas probleem on
lahendatav?
8. Mis juhtub kui
probleemiga
ei
tegeleta?
9. Ümbersõnastamine
10. Otsus

Kodanike ja kohaliku kogukonna jaoks
Tegemist on nii jahindusliku kui ka metsandusliku probleemiga.

Kontrollimatu alade tarastamine Porkuni ja Järvajõe külade
ümbruses, Lääne-Virumaal. Aedade rajamise tõttu on takistatud
nii inimeste kui ka metsloomade liikumine piirkonnas. Suurte
tarastatud alade tõttu on takistatud inimeste ja loomade liikumine
ka Toosikannu hirveaia lähiümbruses.
On lahendatav. Vajalik seadusandluse muutmine ja
kaasajastamine
Piirkonna elanike kasvav pahameel. Metsakahjustuste jätkuv
suurenemine ja haiguste levik.

