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Teeb ettepaneku käsitleda kogu Lõhavere linnamäge 

KAH-alana. 
Indrek Vainu Arvestame

KAH ala ettepanek on määratud kogu Lõhavere linnust 

ümbritsevale riigimetsa kinnistule.

Lubada ainult hädavajalikud tööd 

külastuskorralduseks, igasugune puiduvarumisega 

seotud majandustegevus välistada.

Indrek Vainu Pole võimalik arvestada
RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

Teeb ettepaneku, et raiete vastased maksaksid 

saamata jäänud tulu omanikule kinni (eraisikud või 

kohalik omavalitsus). Siis on kohe näha, kui suur on 

tegelik huvi ega tekiks muid liialdusi. 

OÜ Viljandi Mikser -

Arne
Pole võimalik arvestada

Saadetud märkus ei ole käsitletav ettepanekuna 

metsatööde planeerimiseks.

Teeb ettepaneku, et Ühiskonna huvides kehtestatud 

piirangud tuleks kompenseerida omanikule.

OÜ Viljandi Mikser - 

Arne 
Pole võimalik arvestada

Saadetud märkus ei ole käsitletav ettepanekuna 

metsatööde planeerimiseks.

Teeb ettepaneku lageraiet sinna mitte planeerida. Erki Sepp Arvestame kava koostamisel
Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab uue 

metsa väljakasvatamise raiealal.

Vältida lageraiet linnusemäe ümbruses.

Jaanus Rahula -

Põhja-Sakala 

Vallavalitsus

Arvestame kava koostamisel
Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab uue 

metsa väljakasvatamise raiealal.

Hoida ala korras, sh eemaldada ohtu kujutavad puud.

Jaanus Rahula -

Põhja-Sakala 

Vallavalitsus

Arvestame Arvestatakse tööde planeerimisel.

Antud piirkonna metsa majandada püsimetsana ning 

välistada lage- ehk uuendusraied. 

Erki Sepp 

Saima Kink 

Jaanika Madison 

Annika Kala 

Sandra Urvak - MTÜ 

Niilusoo juhatuse liige

Arvestame kava koostamisel

Raiealad planeeritakse selliselt, et tehtud metsatööd 

loovad ühelt poolt eeldused piisavate valgus- ja 

toitainete olemasoluks uute puude väljakasvatamiseks 

ja teisalt on raiutav ala olemasolevasse maastikupilti 

sobitatud ja alal säilitatud võimalikult palju väärtuslikke 

puid.

Palume alustada kaasamist otsast peale. 

Erki Sepp 

Saima Kink 

Jaanika Madison 

Annika Kala 

Sandra Urvak - MTÜ 

Niilusoo juhatuse liige

Pole võimalik arvestada
Saadetud märkus ei ole käsitletav ettepanekuna 

metsatööde planeerimiseks.

Teeme ettepaneku kohtuda 

Lõhavere KAH-alal ja kohapeal teemat arutada, et 

seal ühiste seisukohtadeni jõuda.

Jaanika Madison ja 

Sandra Urvak - MTÜ 

Niilusoo

Arvestame Koosoleku toimumisest antakse teada täiendavalt.



Palume endiselt piirkonna metsa majandada 

püsimetsana ning välistada selles lage- ehk 

uuendusraied. 

Jaanika Madison ja 

Sandra Urvak - MTÜ 

Niilusoo

Arvestame kava koostamisel

Raie planeeritakse selliselt, et tehtud metsatööd loovad 

ühelt poolt eeldused piisavate valgus- ja toitainete 

olemasoluks uute metsapõlve väljakasvatamiseks ning 

teisalt on raiutav ala olemasolevasse maastikupilti 

sobitatud. Lageraie langile jäetavate säilikpuude kogus 

lepitakse kokku avaliku koosoleku käigus. Suurendame 

kasvama jäetavate säilikpuude arvu ning elujõuline 

järelkasv säilitatakse. 


