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RIIGIMAA JAHINDUSLIKU KASUTUSE LEPING
Läbirääkimised EJS-iga enne JS jõustumist: riigimaa
jahindusliku kasutuse eest tasu ei nõuta, hüvitatakse oluline
metsakahjustus ulatuses, mis on vajalik metsakasvatuslike
eesmärkide täitmiseks
Tüüpleping RMK ja jahipiirkonna kasutaja vahel:
lepingujärgne ainuõigus pidada jahti suur- ja väikeulukitele,
teha ulukihoolet ja püstitada jahindusrajatisi; ulukikahju
defineerimine, sellest teavitamine ja ekspertiis; ulukikahjude
likvideerimise arvestuslik maksumus ja selle hüvitamine;
teavitamiskohustus, lepingu kehtivus ja lõppemine; lepingu
lisa.

OLULINE METSAKAHJUSTUS

Lepingus käsitletakse oluliste ulukikahjustustena metsauuendusala või puistu
kahjustamist ulukite poolt, mille ulatuses jäävad täitmata keskkonnaministri
määrusega „Metsa majandamise eeskiri“ kehtestatud metsakasvatuslikud
miinimumeesmärgid:
3.1.1. Metsauuendusalal või noorendiku arenguklassis on elujõuliste harilike
mändide arv langenud alla 1500 tk/ha kohta;
3.1.2. Metsauuendusalal või noorendiku arenguklassis on elujõuliste harilike
kuuskede arv langenud alla 1000 tk/ha kohta;
3.1.3. Metsauuendusalal või noorendiku arenguklassis on metsa uuendamiseks
sobivate elujõuliste puuliikide (segapuistu) puude koguarv langenud alla 1500
tk/ha kohta;
3.1.4. Alates latimetsa arenguklassist on esimese rinde elujõuliste puude
rinnaspindala väiksem kui puistu esimese rinde rinnaspindala lubatud alammäär
pärast harvendusraiet;
3.1.5. Kobraste poolt tekitatud üleujutused kuivendussüsteemides, millest on
jahipiirkonna kasutajat teavitatud ja millele on RMK poolt tagatud juurdepääs
metsa- või põllumajandustraktoriga.

RMK METSAUUENDAMISE STRATEEGIA 2011-2021
RMK strateegiline peaeesmärk on meile majandamiseks antud maa tootmisvõime parimal viisil
rakendamine metsa kasvatamiseks.
Selleks:
1. Kultiveerime 70% uuendusaladest. Säilitame männikute osakaalu ja suurendame kuusikute
osakaalu. Kaasikuid eelistame selleks sobivates kasvukohtades ja kasvatame haaba kohtades, kus
seda on võimalik ulukikahjustusi vältivalt teha.
2. Võimalusel kasutame segapuistute kasvatamist.
3. Metsakultuuride rajamisel rakendame optimaalset algtihedust. Minimaalselt nõutust kõrgema
algtiheduse kasutamisega, võtame metsakultuurides metsaomaniku omavastutuse määra
mõõdukate ulukikahjustuste talumiseks.
4. Hindame ja registreerime metsauuendusalade ülevaatusel ulukikahjustuste olemi aastast-aastasse
värskeid kahjustusi summeeriva metoodika alusel. Uuendame uuesti tugevasti kahjustatud alad.
RIIGIMETSA METSAUUENDAMISE JUHEND (RMK 19.04.2011 käskkiri nr 1-5/123)
1. Määratud metsauuenduseks eelistatud puuliigid kasvukohatüüpide lõikes.
2. Kultiveerimise algtihedused on määratud vastavalt RMK kõrgendatud nõuetele. MME kehtestatud
miinimumiga on männi istutuse algtihedust suurendatud 17% ning kuuse ja kase istutuse algtihedust
30%. Männi külvi algtihedust on suurendatud viljakamates KKT-s 14% ja raskesti uuenevates KKT-s
42%. Männi istutuse algtihedus on 3500 taime/ha, Kuuse ja kase istutuse algtihedus on 2000
taime/ha. Hooldatakse valdavalt kultiveeritud alasid vastavalt tegelikule olukorrale.

METSAKAHJUSTUSED
RMK metsakahjustuste seireks ja tegevuste planeerimiseks kasutatakse RMK aruannet 3.1.6.7
Metsakahjustused.
Olulistest ulukikahjustustest teavitab RMK Keskkonnaametit sellekohase metsateatise esitamisega.
Metsaülem viib läbi laekunud metsakaitseekspertiiside (MKE) analüüsi ning selekteerib
ulukikahjustusega selguseta alade, noorendike ja latimetsade eraldised, millel on MKE alusel ette nähtud
tegevused kahjustuste likvideerimiseks (uuesti uuendamine (UU), täiendamine (MUT), raie (R)).
Metsaülem viib läbi eraldise ülevaatuse ja langetab ekspertotsuse hiljemalt 1 kuu jooksul alates MKE
saabumisest. Juhul, kui MKE alusel antud soovitused on metsaülema ekspertotsuse alusel põhjendatud
ning tegemist on kahjustustega, mis on riigimaa jahindusliku lepingu osa ning tekkinud lepingu perioodil,
koostab metsaülem eraldisele kahju hindamise akti (KHA). UU korral koostatakse KHA üldjuhul
eraldisele, kus tervete eesmärgi puuliigi puude arv on väiksem kui ½ metsa majandamise eeskirja alusel
nõutav miinimum uuenenuks lugemisel. Kasvukohale sobivate puuliikide määramisel lähtutakse RMK
metsauuendamise juhistest. MUT korral koostatakse KHA üldjuhul eraldisele, kus tervete eesmärgi
puuliigi puude arv on väiksem kui metsa majandamise eeskirja alusel nõutav miinimum uuenenuks
lugemisel. Kasvukohale sobivate puuliikide määramisel lähtutakse RMK metsauuendamise juhistest.
KHA korral ning esitamisel on RMK-l kohustus fikseeritud tööd reaalselt teostada. Metsaülem edastab
korraga kasutajale ainult need ulukikahjustuse metsateatised, millele on koostatud MKE ning KHA,
hiljemalt 2 nädala jooksul. RMK hallatavate jahipiirkondade osas esitatakse KHA ning hiljem arve
metsakaitseekspertiisi tulemuste alusel tehtud täiendavate kulutuste arvestusliku maksumusega RMK
jahindusosakonnale.

METSAKAHJU HINDAMISE AKT
Kahju hindamise akt

15.05.2015 nr 3-1.11/…..

Lugupeetud ………… jahipiirkonna kasutaja
Tulenevalt meie vahel ……………….. sõlmitud riigimaa jahindusliku kasutuse lepingust nr ………………, punktide 3.2
ning 3.4 alusel, saadame Teile:
Ulukikahjustuse metsateatise koopia (lisatud)
Keskkonnaameti metsakaitseekspertiisi akti koopia (lisatud)
Edastame Teile alljärgnevalt kahju hindamise akti, kus on fikseeritud oluliste ulukikahjustuste tõttu metsakasvatuslike
eesmärkide täitmiseks RMK poolt metsakaitseekspertiisi tulemuste alusel tehtud täiendavate kulutuste eelarvestatud
maksumus ilma käibemaksuta:
Kvartal
Eraldis
Pindala (ha)
Metsauuenduse eesmärgi puuliik (PL)
Tööliik
Võsaraie ja tüveste
kokkuvedu
Maapinna ettevalmistus
Taimede ostmine
Istutamine
Kokku

Ühik
tm
ha
tk
tk

AA059
11
1,37
KU

Maht Ühiku hind (eur)
30
1,37
2740
2740

19
129
0,18
0,137

Hind kokku (eur)
570
176,73
493,20
375,38
1615,31

RIIGIMAA JAHINDUSLIKU KASUTUSE LEPINGU UUENEV LISA
Lisa 1
Aakre jahipiirkonna RMK maaüksuste nimekiri
Nimekirjas on 34 maaüksust üldpindalaga 3769,8ha
Koostamise kuupäev: 06.10.2015

Katastri nimi

Katastrinumber

KVR objketi kood

Jahimaa pindala katastri-üksusest (ha)

Jahindusrajatis

Koordinaadid

626351;6436651, 623266;6438311,
625461;6434122, 626399;6436682,
627819;6437348, 626997;6437864,
627825;6437288, 626340;6436714

Aakre metskond 120

60801:001:0010

KV5829M1

1669,3

soolak, messigade söötmiskoht, messigade söötmiskoht,
messigade söötmiskoht, jahikantsel, messigade
söötmiskoht, soolak, jahikantsel

Aakre metskond 132

60802:001:0316

KV5847M1

1013,6

soolak, jahikantsel, messigade söötmiskoht, messigade
söötmiskoht

622199;6434789, 622235;6434793,
622347;6434327, 624671;6433664

Aakre metskond 130

60802:002:0753

KV5850M1

74,9

Aakre metskond 95

60801:001:1208

KV5815M1

1,1

Aakre metskond 124

60801:001:1219

KV5825M1

6,5

Aakre metskond 126

60801:001:1215

KV5821M1

5,8

Aakre metskond 208

60801:001:0027

KV28502M1

3,3

Aakre metskond 211

60801:001:0024

KV28480M1

8,8

Aakre metskond 125

60801:001:1241

KV5826M1

2,0

Aakre metskond 185

60801:001:0018

KV28504M1

134,9

Aakre metskond 197

60801:001:0016

KV28498M1

17,5

Aakre metskond 207

60801:001:0026

KV28503M1

3,2

Aakre metskond 203

60802:001:0005

KV28489M1

10,2

Aakre metskond 198

60801:001:0015

KV28497M1

2,6

Aakre metskond 133

60802:001:0313

KV5844M1

496,4

Aakre metskond 184

60802:001:0008

KV28496M1

11,0

Aakre metskond 202

60802:001:0013

KV28490M1

19,9

Aakre metskond 143

60802:001:0314

KV5845M1

1,9

Aakre metskond 188

60802:001:0009

KV28491M1

25,9

Aakre metskond 123

60801:001:1218

KV5824M1

12,8

Aakre metskond 131

60802:002:0751

KV5848M1

40,0

Aakre metskond 199

60801:001:0019

KV28477M1

1,1

Aakre metskond 201

60801:001:0020

KV28476M1

9,1

Aakre metskond 140

60802:001:0308

KV5841M1

46,4

Aakre metskond 121

60801:001:1216

KV5822M1

7,6

Aakre metskond 196

60802:001:0011

KV28478M1

30,4

Aakre metskond 200

60802:001:0014

KV28495M1

32,8

soolak, jahikantsel

625465;6432931, 625479;6432897

Aakre metskond 122

60801:001:1217

KV5823M1

6,2

Aakre metskond 135

60802:001:0302

KV5835M1

38,6

Aakre metskond 205

60802:001:0007

KV28487M1

8,5

Aakre metskond 134

60802:001:0301

KV5834M1

21,4

Aakre metskond 206

60802:001:0006

KV28486M1

2,8

Aakre metskond 280

60802:001:0028

KV54175M1

2,4

Järveveere

60802:001:0642

KV39849M1

0,9

Märkused

