Kollektiivse pöördumise algataja

Teie 26.05.2021
Meie .11.2021 nr 1-6/21-83/3

Kollektiivne pöördumine
„Kohustuslik pesitsusrahu
Looduskaitseseadusesse!“
Lugupeetud kollektiivse pöördumise algataja
Riigikogule esitatud pöördumises teete ettepaneku looduskaitseseaduse muutmiseks nii, et
kõikides Eesti metsades kehtiksid pesitsusrahu tagamiseks vajalikud raiepiirangud 15.04.15.07 ja kaitsealadel 15.03.-31.08.
Riigikogus menetleti pöördumist kooskõlas Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse peatükis 182
„Kollektiivsete pöördumiste menetlemise kord“ sätestatuga. Riigikogu juhatuse 2021. aasta
01. juuni otsusega nr 113 edastati kõnealune pöördumine edasiseks menetlemiseks
keskkonnakomisjonile.
Keskkonnakomisjon arutas kollektiivset pöördumist oma 2021. aasta 15. juuni, 27. septembri
ja 15. novembri istungiteli.
15. juuni istungil tutvustas komisjoni esimees komisjonile pöördumise sisu ning tegi
ettepaneku, et pöördumist menetletakse põhjalikumalt edasi sügisel, siis kutsutakse arutelul
osalema pöördumise algatajate esindajad ning erinevad huvitatud osapooled.
27. septembri istungist võtsid osa kollektiivse pöördumise algatajate esindajad Piret Räni,
Eesti Ornitoloogiaühingu linnukaitse programmijuht Veljo Volke, Eestimaa Looduse Fondi
kohalike metsaotsuste ekspert Liis Keerberg, Päästame Eesti Metsad MTÜ esindaja Farištamo
Eller, Erametsaliidu juhatuse esimees Ando Eelmaa ja tegevjuht Jaanus Aun, Keskkonnaameti
peadirektori kt Olav Avarsalu, Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna juhataja
Taimo Aasma ja nõunik Kadri Alasi. Toimus sisuline arutelu, mille käigus tutvustasid
osalejad oma seisukohti pöördumises toodud ettepanekute kohta ja vastasid komisjoni
liikmete küsimustele.
15. novembri istungil toimus arutelu, mille eesmärgiks oli komisjoni seisukoha kujundamine
pöördumises tehtud ettepanekute suhtes.
Keskkonnaministeerium (KeM) on ette valmistanud looduskaitseseaduse (edaspidi LKS)
muudatuse, millega on kavas kehtestada raierahu perioodil 15.04-15.07 kõigil kaitstavatel
aladel kui linnustiku ja ka muu loodusliku mitmekesisuse seisukohast kõige olulisematel
aladel. Lisaks teeb KeM ettepaneku lisada LKS § 55 lõike 61 punkti 2 (millega on üle võetud
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ (edaspidi linnudirektiiv)) täiendus,
mille kohaselt on lindude tahtlik häirimine keelatud, kuivõrd see on linnudirektiivi
eesmärkide seisukohast oluline. Nimetatud täiendus viib LKS paremini vastavusse
linnudirektiiviga ja annab Keskkonnaametile (KeA) kaalutlusruumi võimalike erandite
tegemiseks. Vajadusel saab KeA ka raietööde eelduseks oleva metsateatise registreerimisel
arvestada, mis ajavahemikul, millistes metsatüüpides, millised linnud pesitsevad ja millised
raied neid pesitsusajal enim ohustavad ning sellest lähtuvalt kaaluda, kas raietöid ajaliselt
piirata ja/või seada metsateatisele muud kõrvaltingimused. Metsaseaduse muudatusega on
plaanis anda Vabariigi Valitsusele volitus ka väljaspool kaitstavaid alasid seada kuni kaheks
kuuks piiranguid raietele, mis annab võimaluse määrusega seada puistute kaupa raietöödele
ajalised piirangud. Volitusnorm võimaldab senisest enam arvestada, millistes kasvukohtades
ja metsatüüpides on vajadus pesitsusaegse raierahu pidamiseks kõige suurem ning
sotsiaalmajanduslik mõju proportsionaalne seatava piiranguga. Kuna raie on tihti seotud
majandustegevusega, siis Vabariigi Valitsuse tasandil määruse andmine võimaldab
tasakaalukamalt hinnata majandus- ja keskkonnamõjusid keelu kehtestamisel. Lisaks
täiendatakse LKS §-i 55 lõikega, mis sätestab, et tegevuste kavandamisel ja elluviimisel, sh
raidmete purustamisel ja teisaldamisel tuleb vältida looduslikult esinevate lindude häirimist
ning pesade ja munade hävitamist ja kahjustamist või pesade kõrvaldamist. Tegemist ei ole
uue nõudega, vaid § 55 lõikes 61 olevate linnustiku kaitset käsitlevate sätete täpsustamisega.
Säte on vajalik, et enne tegevuste kavandamist ja elluviimist isikud veenduksid, et tegevusega
ei kaasneks § 55 lõikes 61 toodud keelu rikkumist.
Keskkonnaministeeriumist laekunud teabe kohaselt käib hetkel töö eelnimetatud muudatusi
käsitleva eelnõuga ning lähiajal loodetakse see edastada Vabariigi Valitsusele Riigikogule
esitamiseks. Riigikogu keskkonnakomisjon mõistab pöördujate muret pesitsusrahu tagamise
pärast ja eelnõu saabumisel Riigikokku kaasab pesitsusrahu regulatsiooni kehtestamise
aruteludesse ka kollektiivse pöördumise esitajad.
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