Soomaa rahvuspargi koostöökogu koosolek, 03.03.2020
Koosoleku protokoll, Soomaa RP keskuses Tõramaal Soomaa koostöökogu järjekordne
koosolek. Protokollis Kaili Viilma.

Koosolekul kõneldi järgmistel teemadel:
 VEETEEMADEL (KeA veespetsid)
- Ka salvkaevul on uue veeseadusega hooldusala nagu puurkaevul, mille veevõtt on alla 10
m3/ööpäevas. Hooldusalal on keelatud kõik vee saastumist põhjustavad tegevused.
Sanitaarkaitseala võib olla sõltuvalt põhjavee kaitstusest 10 m, 30 m või 50 m. Imbsüsteem
peab olema puurkaevust 60 m kaugusel, salvkaevust 20-50 m (sõltuvalt pinnase
omadustest). Sanitaarkaitsealal on majandustegevus keelatud, erandid on seaduses
loetletud.
- Veekaitsevööndi raiete puhul sooviti KeAs näha ka kaarti, kus ja kui palju täpselt raiet
kavandatakse. Metsamaal ei pea eraldi luba küsima, vaid kooskõlastus raieks
veekaitsevööndis antakse koos metsateatisega.
- Üle 10 loomühiku karjatamiseks veekaitsevööndis 1. mai. - 31. okt. peab veeveebi
vahendusel vastava teatise esitama. PLK-de puhul ei pea teatist esitama. Kalda erosiooni
ei tohi põhjustada mingil tingimusel (ka väiksema karjatuskoormuse puhul).
- Põllumajandusloomade välipidamise määrus alates 5 loomühikust räägib, et ajutised
söötmiskohad peavad olema kaevudest ja pinnaveekogudest 50 m kaugusel ega tohi olla
ka drenaažiga aladel, üleujutusaladel ja kaitsmata pinnaveega aladel. Samuti peavad nad
olema igal aastal erinevates kohtades. Ka alalised söödaplatsid peavad vastama eeltoodud
tingimustele ning lisaks olema alates 2023. aastast lekkekindlad (betoneeritud või
tihendatud geotekstiiliga).
- Kontrolli veeseaduse nõuete osas teostab KKI ja KOV.
 SOOTAASTAMINE (RMK, Priit Voolaid)
- Kikepera raba taastamine hangitakse ära ja soovitakse suve teisel poolel alustada ning aasta
lõpuks ära lõpetada.
- Kauni ja Saessaare rabades (Kikepera LKA-l) alustatakse 2020. aastal taastamist ja
suhteliselt ulatuslikke raieid (50 ha sisuliselt metsa harvendamist ehk kujundamist). Seal
pingutatakse ka metsise hüvanguks 3 aastat väikekiskjaid püüda.
- Tipu Mördepera oja PLK-l püüdis veel paar nädalat tagasi frees töötada, aga ei saanud.
Seepärats lükkub töö sobivate tingimuste saabumiseni edasi.
- Võib-olla jõuab Osjul teha veel taastamisi.
- Riisal teeb omanik ise PLK taastamist.
- Kuresoo Oksa raba vajab järeltaastamist ja paisude parandamist, aga soolinnustiku uus
seirering näitas, et soodesse on juba linnud (tildrid) tagasi tulnud, kes sealt vahepeal
kadunud on.
 SOOMAA SÜDMUSED
Kaitsealad.ee -> Soomaa RP lehel on https://www.kaitsealad.ee/est/2020 üleval Soomaa
sündmuste kalender, kust saab alati vaadata, mis Soomaal parajasti tulemas on. Lähim avalik
üritus on 28.03.2020 Soomaa sõudmisfilmide festival, millest tasub võimalusel kindlasti osa
võtta.

