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Vastus j iirelepiirimisele

Vastuseks Teie jiirelepiirimisele teatame, et looduskaitseseaduse$ 51 l6ike 2 alusel on
keskkonnaminister 15.06.2004vdtnud vastu miiiiruse nr 73 ,,Ldhe, jdeforelli, meriforelli ja
harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu" (Lisa 1). Eeltoodud miiiiruse vdib leida ka Riigi
Teatajaelektrooniliselt aadressilt:https://www.riigiteataja.eelert/actjsp?id:898474.Vastuseks
Teie kiisimusele: ,,Kustja laidas on mul vdimalik leida Lduna-Eesti vooluveekogudenimistu,
mis kuuluvad Natura 2000 vdrgustikkuja milliste haruldaste vdi ohustatud lindude, loomade
ja taimede ning nende elupaikade ja kasvukohtade kaitselcskonlveetne vooluveekogu on
Natura 2000 nimistusse lisatud? " teatarte, et Natura 2000 v6rgustiku alad on loetletud
vabariigi valitsuse 05.08.2004korraldusesnr 615k ,,EuroopaKomisjonile esitatav Natura
2000 v6rgustiku alade nimekiri", mille koopia on kiiesolevale kirjale lisatud (Lisa 2).
Eelnimetatud miiiiruse vdib leida ka Riigi Teataja elektrooniliselt aadressilt:
https://www.riigiteptaia.eelertlactjsp?id:790098 .
Lisaks eeltoodule selgitame, et Natura 2000 vdrgustiku alade miiiiruses on loetletud I ja II
kategooria kaitsealuste liikide elupaigad, kuid ei ole nimetatud, milliste liikide kaitseks
eelnimetaud alad on. Keeld I ja II kategooria kaitsealusteliikide tiipseid elupaiku ning liigi
nimetusi mitte avaldada tuleneb looduskaitseseaduse $ 53 ldigetest 1 ja 2.
Looduskaitseseaduseg 53 l6ike I kohaselt on I ja II kaitsekategooria liigi isendi tapse
elupaiga asukoha avalikustamine massiteabevahenditeskeelatud rting looduskaitseseaduse$
53 16ike 2 kohaselt ei avaldata ptsielupaiga kaitse alla vdtmise otsuse avaldamisel Riigi
Teatajas piisielupaiga tiipset asukohta. Eeltoodust v6ib jtireldada, et seadusandjaei ole
lubanud I ja II kategooria kaitsealusteliikide elupaikadetdpseid asukohti avalikustada.Seega
ei ole meil vdimalik Teile edastadaNatura 2000'vdrgustiku aladel elavate I ja II kategooria
kaitsealusteliikide ja nende elupaikadenimistut. Juhul, kui Teil on huvi m6ne Teile kuuluval
kinnistul asuva ptisielupaiga kohta, siis on Teil v6imalik kohalikku Keskkonnateenistusse
vastavasisulinej iirelepiirimine teha.
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