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Avaldus seoses kahtlustusega Tõrva vallas toime pandud raiete seaduslikkuse suhtes
23. juulil külastas kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) metsavahiabi Mati Sepp
pistelise kontrolli ajendil Valga maakonnas Tõrva valla metsi, et inspekteerida Kure kinnistul
(20301:001:0020) toimunud raieid. Metsaportaali ja Keskkonnainspektsiooni looduskaitse
spetsialistiga konsulteerides tekkis EMA meeskonnal tõsine kahtlus, et lageraieid on läbi viidud
lubamatult suurel alal ning osa teatisi on väljastatud alusetult.
Kokku oli lageraielube väljastatud 21 hektarile, sealhulgas 19 kõrvuti asuva eraldise lageraieks.
Raiesse läks kogu kinnistu, suurele lageraiele lisaks veel sanitaar- ja aegjärgsed raied, samuti
eraldiseisvad lageraied, mis puudutavad kokku ligi 40 hektarilist kinnistut. EMA metsavahiabi
hinnangul oli suuremal osal eraldistest raie juba läbi viidud.
Nii ulatuslik raie saaks olla seaduslik vaid metsakaitse ekspertiisi alusel, ulukikahjustuste,
seenhaiguste või putukkahjurite tuvastamise korral, ent metsaportaali andmetel on metsakaitse
ekspertiis tellitud vaid viiele eraldisele mainitud üheksateistkümnest. Lisaks tundub visuaalsel
vaatlusel, et raiesmikele ei ole jäetud nõuetekohasel hulgal säilikpuid.
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Loend Kure kinnistu eraldistest, mis üheskoos moodustavad hiiglasliku lageraieks
eraldatud 21 hektari suuruse ala:




















er 59 - 0,65 MKE
er 62- 0,6 LR
er 64 -1,4 LR
er 67 – 1.06 LR
er 66- 1,97 LR
er 65 – 0,46 LR
er 68 – 0,76 LR
er 70 -1,86 MKE
er 73- 1,17 LR
er 54 – 0,25 LR
er 74 - 0,18 LR
er 71 – 1,22 MKE
er 78 – 1,07 LR
er 79 – 2,16 LR
er 82- 2,5 MKE
er 83- 0,62 LR
er 85 – 1,78 LR
er 87 – 1,14 LR
er 88- 1,04 LR

EMA soovib, et Keskkonnainspektsioon ja Keskkonnaamet alustaksid antud asjas uurimist ning
selgitaksid ka avalikkusele, kas antud juhul on seadust rikutud või mitte.
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