Selja jõe maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise
VÄLJATÖÖTAMISE KAVATSUS
1. Sissejuhatus
1.1 Mida ja miks muudetakse
Selja jõe maastikukaitseala (edaspidi Selja jõe MKA või kaitseala) asub Lääne-Viru maakonnas
Haljala vallas Karepa, Kiva, Pehka, Rutja, Tidriku ja Varangu külas. Kaitsealasse jääb Selja
jõgi ja selle ümbrus Varangu külast mereni. Selja jõe MKA territoorium on olnud kaitse all
1978. aastast, mil maastiku üksikobjektina võeti kaitse alla Selja jõe ürgorg Karepalt Varanguni
ning rannamoodustised Karepal ja Rutjal1. Selja jõe maastikukaitseala moodustati 2005. aastal2.
Selja jõe MKAga samades piirides asub üle-euroopalisse looduskaitsealade võrgustikku
Natura 2000 kuuluv Selja jõe loodusala. Seega tuleb kaitsekorras arvestada ka Euroopa Liidu
looduskaitset reguleerivate õigusaktidega (nt loodusdirektiiviga).
Kuna pärast 2005. aastat on saadud uusi teadmisi kaitseala loodusväärtustest (tehtud elupaikade
ja liikide inventuure), on vaja kaitse-eeskirja muuta. Muudatused on vajalikud loodusväärtuste
kaitse tõhustamiseks ja vajadusest viia kaitsekord vastavusse kehtivate õigusaktidega.
Olulisem plaanitav muudatus puudutab piiranguvööndis jõeäärsete lammimetsade raiet,
vähemal määral plaanitakse muuta ehitustegevuse tingimusi. Kavas on nendes
lammimetsades, mis on kõrgema looduskaitselise väärtusega, uuendusraied keelata. Täpsemalt
on kavandatavatest kaitsekorra muudatustest kirjutatud peatükis 3.
Selja jõe MKA pindala on 642,9 ha, millest Selja jõgi moodustab u 24 ha. Kaitseala piiri on
plaanis vähesel määral muuta, misjärel hakkab kaitseala pindala olema 640,4 ha. Muudatused
on vajalikud, et kaitsealas asuksid looduslikult väärtuslikumad alad ning et piir oleks looduses
paremini jälgitav. Kaitseala suureneb peamiselt riigimaal (u 4,5 ha), kus seni looduses raskesti
leitav piir hakkab enamasti kulgema mööda kraavi, oja, teed vms üheselt arusaadavat objekti.
Sellega hõlmatakse kaitsealasse väärtuslik vana mets. Kaitsealast arvatakse välja piiril olevad
kohalikud teed ning sellised äärealadel olevad õue- ja põllumaad, mida praegu kaitseala piir
lõikab ja mis ei moodusta maastikuga ühtset tervikut. Näiteks arvatakse välja õuealana
kasutuses olev Tammepõllu katastriüksus (88703:003:0163) u 0,4 ha ja Tagajõe katastriüksuse
(19003:001:0249) rohumaa u 2,5 ha ulatuses. Kaart välispiiri muudatustega on toodud lisas 1.
Täpsemat (nt kinnistupõhist) kaarti saab küsida Keskkonnaametist.
2005. aastal vastu võetud kaitse-eeskirja järgi on kaitsealal kolm vööndit (joonis 1): Jõemetsa
looduslik sihtkaitsevöönd kaitseala põhjaosa metsade kaitseks, Mooritsa hooldatav
sihtkaitsevöönd kaitseala keskosas Selja jõe ja selle äärsete metsade kaitseks ning Selja jõe
piiranguvöönd jõe ja selle äärse asustusstruktuuri, metsade ja poollooduslike koosluste kaitseks.
Vööndites olulisi muudatusi ei kavandata. Endiselt jääb kolm vööndit. Vähesel määral
kavatsetakse muuta vööndite piire. Jõemetsa sihtkaitsevööndi pindala on 80,05 ha. Sellest
plaanitakse välja arvata riigi kõrvalmaantee 17170 Võle-Vainupea-Kunda tee katastriüksuse
ulatuses, mis arvatakse piiranguvööndisse. Teed ei arvata kaitsealast täielikult välja, sest selle
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rekonstrueerimistööd jms võivad mõjutada Selja jõge, läbi metsa merre suubuvat kraavi ja
kaitse-eesmärgiks olevaid metsaelupaiku. Seepärast on oluline, et suuremamahulised tööd
oleksid kaitseala valitsejaga (Keskkonnaametiga) kooskõlastatud. Jõemetsa sihtkaitsevööndit
kavatsetakse laiendada jõe suudmes selliselt, et kogu jõe suudmeosa jääb sihtkaitsevööndisse.
Laiendamine toimub riigimaal. Pärast muudatusi on Jõemetsa sihtkaitsevööndi pindala 78,9 ha.
Mooritsa sihtkaitsevööndi pindala on 280,4 ha. Piiriselguse eesmärgil kavandatakse vähendada
sihtkaitsevööndi (ja kogu kaitseala) pindala Kunda metskond 59 katastriüksusel ning
metsaelupaikade paremaks kaitseks suurendada Kunda metskond 20 katastriüksusel.
Väiksemaid muudatusi on ka teistel riigimaadel. Eramaadest puudutab sihtkaitsevööndi piiri
muutmine Toomapõllu (19003:001:0259) katastriüksust, mis arvatakse täielikult
piiranguvööndisse. Hetkel kehtiva kaitsekorra järgi asub katastriüksuse põhjaosas osa
haritavast maast (u 0,5 ha) sihtkaitsevööndis. Jõekääru (19003:001:0500) katastriüksus
arvatakse suures osas (u 1,2 ha) piiranguvööndisse, sihtkaitsevööndisse jääb vaid jõgi. Kuna
mõnel pool Mooritsa sihtkaitsevööndi ulatust suurendatakse ja teises kohas vähendatakse, siis
vööndi kogupindala oluliselt ei muutu, pärast muudatusi on see 280,5 ha.
Piiranguvööndi pindala on 282,3 ha ning selle pindala muutub peamiselt välispiiri muutmise ja
riigi kõrvalmaantee sihtkaitsevööndist piiranguvööndisse arvamise tõttu. Pärast muudatusi
oleks Selja jõe piiranguvööndi pindala 281 ha.
Kaitseala piiranguvööndi maal kehtib 50% maamaksu soodustus ning sihtkaitsevööndis asuva
maa eest maamaksu ei maksta. See jääb kehtima ka edaspidi. Poollooduslike koosluste
taastamiseks ja hooldamiseks on võimalik taotleda toetust. Metsa majandamisele seatud
piirangute kompenseerimiseks on võimalik taotleda Natura metsa toetust, mis on
sihtkaitsevööndis suurem kui piiranguvööndis. Soodustustest ja toetustest on täpsemalt
kirjutatud ptk-s 5.

Joonis 1. Selja jõe MKA välispiir ja vööndid.
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1.2. Kavandatavad muudatused kaitse-eesmärkides
Lähtuvalt uutest teadmistest, muudetakse Selja jõe MKA kaitse-eesmärke. Kaitse-eesmärkide
muutmisel arvestatakse, et need oleksid kooskõlas loodusdirektiiviga ja loodusala
eesmärkidega. Seetõttu lisatakse Selja jõe MKA kaitse-eesmärgiks poolloodusliku koosluse
elupaigatüüp niiskuslembesed kõrgrohustud (64303), mida on kaitsealal inventeeritud u 9 ha
ning mis on Natura 2000 kaitsealade võrgustikku kuuluva Selja jõe loodusala eesmärk.
Kaitseala kaitse-eesmärkidest eemaldatakse metsaelupaigatüüp vanad laialehised metsad
(9020*), sest Anneli Palo 2009. ja 2018. aastal tehtud inventuuri järgi neid metsi kaitsealal ei
leidu. Vanad laialehised metsad ei ole ka loodusala eesmärk.
Liikidest on Selja jõe MKA kaitse-eesmärkideks jõesilm (Lampetra fluviatilis) ja lõhe (Salmo
salar). Kaitse-eesmärgiks plaanitakse lisada paksukojaline jõekarp (Unio crassus) ja võldas
(Cottus gobio), keda on oluline kaitsta Euroopa Liidu tasemel. Mõlemad liigid on ka loodusala
eesmärgid. Paksukojaline jõekarp kuulub siseriiklikult II ja võldas III kaitsekategooriasse.
Lisaks neile liikidele plaanitakse kaitse-eesmärgiks lisada ka harjus (Thymallus thymallus), kes
kuulub III kaitsekategooriasse.
Pärast uue kaitse-eeskirja kinnitamist on Selja jõe MKA kaitse-eesmärk kaitsta:
 Selja jõe orgu, ajaloolist maakasutust ja piirkonnale iseloomulikku asustusstruktuuri,
metsa- ja poollooduslikke kooslusi ning haruldasi, ohustatud ja kaitsealuseid liike;
 elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7‒50)
nimetab I lisas. Need on jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450), niiskuslembesed
kõrgrohustud (6430), vanad loodusmetsad (9010*), rohunditerikkad kuusikud (9050),
soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning laialehised lammimetsad (91F0);
 liike, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas, ja nende elupaiku. Need on
jõesilm, lõhe, paksukojaline jõekarp ja võldas;
 III kaitsekategooriasse kuuluvat liiki ja selle elupaiku. See on harjus.
2. Väärtused
2.1. Väärtuste kirjeldus
Kaitseala maastiku keskseks elemendiks on peamiselt orus looklev Selja jõgi, mille kaldal on
enamasti väikesed lamminiidud ja -metsad ning kõrgemal kaldapealsel metsad ning looduslike
vormidega harmoneeruvad ehitised ja nende ümbruse haljastus. Mitmekesisust lisavad Selja jõe
käänulised ja rohkete kividega kohad, samuti langenud puud ning mitmevärvilised
liivakivipaljandid.
Selja jõgi on väärtuslik elupaik kaitsealustele liikidele. Jões leidub kärestikulisi ja kiire vooluga
jõelõike, mis sobivad lõheliste ja jõesilmu kudemisaladeks ning liivase põhjaga potamaalseid
(aeglase vooluga) jõelõike, mis sobivad elupaigaks trullingule ja jõesilmu noorjärkudele.
2017. aastal tehtud riikliku hüdrobioloogilise seire käigus saadi Selja jõe MKA-l asuvast
Jõekääru seirepunktist 11 taksonit kalu: silmuvastsed (tõenäoliselt nii oja- kui jõesilm), lõhe,
forell (tõenäoliselt nii meri- kui jõeforelli järelkasv), harjus, haug, särg, lepamaim, viidikas,
trulling, ogalik ja võldas. Indikaatorliikidest leiti arvukalt lõhe ja forelli noorjärke ning võldast.
Keskkonnaregistri andmetel elab Selja jões ka paksukojaline jõekarp, kes Maailma
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Looduskaitseliidu (IUCN) punase nimestiku alusel on väljasuremisohus liik (Lopes-Lima et al,
2014). 2017. aastal kinnitatud liigi tegevuskava järgi on paksukojalise jõekarbi seisund Eestis
hea. Tegevuskava järgi asustab liik ilmselt Selja jõge vaid osaliselt, Põhja-Eesti jõgedele
iseloomulikku allikalist vett ülem- ja keskjooksul ta üldiselt väldib.
Kaitsealal on umbes 90 ha poollooduslikke kooslusi, mis paiknevad jõe ääres üle kogu
kaitseala. Poollooduslikud kooslused on liigirikkad looduslike liikidega rohumaad, mis on
kujunenud pikaaegse mõõduka karjatamise ja niitmise tulemusena. Hoolduse lakkamisel niidud
võsastuvad, neile omane liigikoosseis muutub ja liigirikkus väheneb. Poollooduslike koosluste
rohttaimestik on mitmekesine, mis loob head tingimused ka teistele elustikurühmadele. Üle
poole Selja jõe MKA poollooduslikest kooslustest on lamminiidud, ülejäänud asuvad
kõrgematel kohtadel, mida jõevesi üle ei ujuta. Umbes 1/3 kaitseala poollooduslikest
kooslustest on kõrge, ülejäänud keskmise või madala esinduslikkusega. Esinduslikkust
vähendab see, et suurt osa neist ei hooldata ning alad on kulustunud ja hakanud kinni kasvama.
Paljud lamminiidud asuvad jõe ja suure metsamassiivi vahel, kuhu sõidukiga ei ole võimalik
ligi pääseda. See raskendab oluliselt niitude hooldamist.
Selja jõe maastikukaitsealast on metsaga kaetud ligikaudu 70% (u 440 ha). Kaitseala metsad on
väärtuslikud kogu Euroopa mõistes. Üks suurem ja ühtlasem metsamassiiv asub kaitseala
põhjaosas Jõemetsa looduslikus sihtkaitsevööndis, kus vanad loodusmetsad (9010*)
moodustavad u 80 ha suuruse ala. Seal kasvavad okasmetsad, kus leidub ka u 250 aasta
vanuseid mände. Jõe kaldal olevad metsad on segu uhtlammimetsadest (91F0), lammilodumetsadest (91E0) ja astangumetsadest (9080*). Kuigi peamine puuliik kaldal kasvavates
metsades on hall-lepp, leidub ka laialehiseid puid. Metsi mitmekesistavad astangutele
iseloomulikud maastikuelemendid nagu märjad lohud ja vee väljaimmitsemise kohad.
Kaitsealal on registreeritud 35 vääriselupaika, mille kogupindala on ligikaudu 65 ha.
Vääriselupaik on ala, kus suure tõenäosusega elavad kitsalt kohastunud, haruldased või
ohustatud liigid, ehk lihtsalt väga eriline koht metsas.
Vanades loodusmetsades on registreeritud III kaitsekategooria liikide aas-karukella (Pulsatilla
pratensis), kahelehise käokeele (Platanthera bifolia), laialehise neiuvaiba (Epipactis
helleborine) ja roomava öövilke (Goodyera repens) kasvukohad. Rannas kasvab
III kaitsekategooria taim rand-seahernes (Lathyrus japonicus subsp. maritimus). Karepa külas
on regsitreeritud II kaitsekategooriasse kuuluvate käsitiivaliste pargi nahkhiire (Pipistrellus
nathusii) ja tiigilendlase (Myotis dasycneme) olemasolu.
Kaitsealustest liikidest on Keskkonnaregistrisse kantud veel Helleri ebatähtlehiku
(Anastrophyllum hellerianum), jäälinnu (Alcedo atthis), kanakulli (Accipiter gentilis), mustlaikapollo (Neckera pennata), sulgja õhiku (Neckera pennata), väike-kirjurähni (Dendrocopos
minor) ja vööthuul-sõrmkäpa (Dactylorhiza fuchsii) leiukohad.
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Joonis 2a. Selja jõe MKA-l keskkonnaregistrisse kantud või inventeeritud loodusväärtused
2019. a veebruari seisuga.
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Joonis 2b. Selja jõe MKA-l keskkonnaregistrisse kantud või inventeeritud loodusväärtused
2019. a veebruari seisuga.

Joonis 2c. Selja jõe MKA-l keskkonnaregistrisse kantud või inventeeritud loodusväärtused
2019. a veebruari seisuga.
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2.2. Ohutegurid
Maastikuelemente ja -ilmet võivad ohustada ulatuslikud lagedad alad metsamaal ning
looduslike lagedate alade (nt rohumaade) kinnikasvamine või täisehitamine, aga ka maaüksuste
jagamine ja hoonestamine arvestamata piirkonnas väljakujunenud asustusstruktuuri. Seetõttu
on oluline, et igasugune ehitustegevus kooskõlastatakse kaitseala valitsejaga
(Keskkonnaametiga), kes analüüsib kohapealset olukorda ja vastavalt sellele seab
ehitustegevusele tingimused selliselt, et loodusväärtused säiliksid. Maastikuilme seisukohast
on eesmärk säilitada võimalikult sarnasel kujul senine lagealade ja metsamaa vahekord.
Metsaelupaiku ohustab peamiselt suurte lankidena tehtud raie ja vana metsa osakaalu
vähenemine. Paljud liigid vajavad enda elutegevuseks vanu seisvaid puid või lamapuitu,
mistõttu on bioloogilise mitmekesisuse tagamiseks oluline säilitada ka vana metsa ja selle
elemente. Väärtuslikeimad metsad kaitsealal on arvatud sihtkaitsevööndissse, kus
majandustegevus on keelatud. Piiranguvööndi metsade majandamine on teatud piirangutega
lubatud (vaata täpsemalt ptk 3.1).
Poollooduslikke kooslusi kahjustab nii nende hooldamata jätmine kui ka liigne hooldamine.
Hoolduse lakkamisel niidud võsastuvad, neile omane liigikoosseis muutub ja liigirikkus
väheneb. Lisaks hooldamise lõppemisel tekkinud võsastumisele ohustab poollooduslikke
kooslusi ka nende kündmine, väetamine või liigikoosseisu muutmine, mille tagajärjel kooslus
hävib. Kündmine hävitab kogu rohurinde. Väetamine ja heintaimede külvamine soodustab
kiirema- ja suuremakasvuliste rohttaimede arengut. Väiksema ja aeglasema kasvuga taimed aga
kaovad kooslusest, sest jäävad valgusele ja toitainetele konkureerides suurtele alla. Seetõttu
väheneb oluliselt koosluse liigirikkus ning tegemist ei ole enam poolloodusliku kooslusega.
Selja jõge kui elupaika ohustavad peamiselt vee reostus ja ehitustegevus jões või selle kaldal.
Need on peamised ohutegurid ka jões elavatele liikidele. Vastavalt 2016. aastal kinnitatud IdaEesti veemajanduskavale on Selja jõele oluline survetegur heitveekoormus. 2015. aastal ASi
Kobras koostatud Selja jõe valgala reostuskoormuse uuringu järgi on peamised koormusallikad
farmid ja põllumajanduslik hajureostus, mis annab suure osa lämmastikreostusest. Samuti
mõjutavad jõevee seisundit kanaliseerimata piirkonnad ja Rakvere reoveepuhasti, mis annab
suure osa fosforireostusest. Seega jäävad suuremad mõjutegurid väljapoole kaitseala. Jõevee
kaitset reguleerib veeseadus, mille väetiste kasutamise ja loomapidamise nõuded aitavad
vähendada veekogude reostuskoormust.
Jõe füüsiline kvaliteet võib halveneda erinevate arendus- ja ehitustegevuste käigus, milleks on
jõe paisutamine, loodusliku jõesängi kanaliseerimine, õgvendamine ja süvendamine, jõepõhja
ümberkujundamine, loodusliku veetaseme muutmine, ehitiste rajamine veekogusse või kalda
äärde. Ka väiksemamahulise ehitustegevuse käigus võivad kahjustada saada nt lõheliste
kudepaigad või kalda looduslik kuju ja läbilõige. Jõe kaitseks on kaitsealal veekogude
veetaseme ja kaldajoone muutmine keelatud ning ehitustegevusele on seatud piirangud (vaata
täpsemalt ptk 3.2).
Kõigi selles peatükis kirjeldatud ohutegurite vältimiseks on kavandatud muudatused
kaitsekorras, mis koos selgitustega on toodud pkt-s 3.
Kogu Selja jõe ääres alates Arknast (kaitseala piirist linnulennult u 9 km kaugusel) kasvab
invasiivne võõrliik karuputk. Vastupidav, kiire ja suure kasvuga karuputk tõrjub enda
kasvukohast välja teised liigid, mistõttu ta ohustab looduslikke kooslusi. Karuputke tõrjet on
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Selja jõe ümbruses riiklikult korraldatud alates 2007. aastast. Kuna voolav vesi on väga hea
seemnete levitaja, kasvab karuputk Selja jõe ääres vaatamata aastaid kestnud tõrjele siiski edasi.
Leviku piiramiseks ja kolooniate nõrgestamiseks on oluline tõrjega jätkata.
3. Peamised muudatused kaitsekorras
3.1. Metsa majandamine
Metsade majandamine toimub ainult piiranguvööndis, sihtkaitsevööndis on majandustegevus
keelatud. Selja jõe MKA piiranguvööndisse jääb veidi üle 120 ha metsamaad, millest umbes
pool asub riigimaal. Suur osa piiranguvööndi metsadest on väikesed ribad jõe ja lageda ala
(rohumaa või haritava maa) vahel kaitseala piiril. Kaks kompaktsemat metsamassiivi paiknevad
Mooritsa sihtkaitsevööndi põhja- ja lõunaotstes. Nende alade pindala on ligikaudu 12 ja 25 ha.
Kasvukohatüübilt on kaitseala metsad mitmekesised, ulatudes sinilille kasvukohatüübist tarnaangervaksani. Kõige rohkem on jänesekapsa ja selle ülemineku kasvukohatüüpidesse kuuluvaid
metsi. Peaaegu pool (u 60 ha) piiranguvööndi metsadest on arenguklassi järgi küps mets,
millest omakorda pool (u 30 ha) on hall-lepikud. Metsade majandamise korras kavandatud
muudatused on kokkuvõtvalt toodud järgnevas tabelis.
Tabel 1. Kehtiv ja plaanitav metsade majandamise kaitsekord piiranguvööndis
Kehtiv kaitsekord
Plaanitav kaitsekord
Keelatud on:
Keelatud on:
 uuendusraied, välja arvatud turberaie, mille  uuendusraied
metsaelupaikades,
mille
puhul tuleb säilitada koosluse liikide ja
põhitüüp
vastab
loodusdirektiivi
vanuse mitmekesisus;
elupaigatüübile laialehised lammimetsad
(91F0) (tabel 2, joonised 3a ja 3b).
 puidu kokku- ja väljavedu külmumata  puidu kokku- ja väljavedu külmumata
pinnaselt;
pinnaselt;
 puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute
 puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute
rajamine.
rajamine.
Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud:
 lageraie hall-lepikutes, välja arvatud
loodusdirektiivi elupaigatüübile laialehised
lammimetsad (91F0) vastavates metsades,
kus uuendusraied on keelatud;
 turberaie langi pindalaga kuni 5 ha, välja
arvatud loodusdirektiivi elupaigatüübile
laialehised lammimetsad (91F0) vastavates
metsades, kus uuendusraied on keelatud;
 elustiku mitmekesisuse säilitamiseks tuleb
raiel ühe hektari kohta jätta alles vähemalt 20
tihumeetrit kasvavaid puid või nende säilinud
püstiseisvaid osi, mis ei kuulu koristamisele
ja jäävad metsa alatiseks.

Alates 2005. aastast kehtiva kaitse-eeskirja järgi on Selja jõe MKA-l uuendusraietest lubatud
teha vaid turberaiet, lageraie pole lubatud. Uue kaitse-eeskirjaga plaanitakse lubada lageraiet
hall-lepikutes (välja arvatud loodusdirektiivi elupaigatüübile laialehised lammimetsad (91F0)
vastavates metsades). Lageraielangi pindala suurusele võrreldes metsaseadusega lisapiiranguid
ei kavandata. Kaitseala hall-lepikud on väikesed (enamasti alla 1,5 ha) ribad jõe ääres
rohumaade vahel. Teistes metsades jääb uuendusraietest lubatuks endiselt turberaie, mille langi
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suurusele plaanitakse kehtestada piirang 5 ha. Piiranguvööndi metsade peamine eesmärk on
olla mitmekesise, st jõest, rohumaadest ja metsast koosneva maastikukompleksi osa, mis sobib
elupaigaks erinevate elupaiganõudlustega liikidele. Lageraiet ei plaanita lubada mujal kui halllepikutes, sest nii tagatakse paremini koosluste ja liikide kaitse ning hoitakse ära liiga kiired
muutused piiranguvööndi metsade vanuselises struktuuris. Turberaiete puhul toimub metsade
uuenemine enamasti looduslikult järk-järgult, mistõttu on metsade vanuseline struktuur
mitmekesisem.
Bioloogilise mitmekesisuse tagamiseks on oluline, et säiliks ka vana metsa ja sellele
iseloomulikke elemente nagu eri lagunemisastmes lamapuit, bioloogiliselt vanad puud, puude
tüükad jms. Vanade metsade sammaltaimede ja samblike liigirikkus on suurem ning rohkem
leidub neis puitu lagundavaid seeni. Samuti on vanades metsades rohkem haruldasi ja
spetsialiseerunud liike. Vanade puude ja lamapuiduga seotud liikide kaitseks kavandatakse
seada nõue, mille järgi tuleb raiel ühe hektari kohta jätta alles vähemalt 20 tihumeetrit kasvavaid
puid või nende säilinud püstiseisvaid osi, mis ei kuulu koristamisele ja jäävad metsa alatiseks.
Kuigi elupaiga ökoloogilised tingimused muutuvad peale raiet oluliselt, säilivad vähemalt osad
liigid ka raiesmikule jäetud surnud puudel. Puud, mis langile alles jäävad, suurendavad sinna
kujuneva puistu liigilist ja vanuselist mitmekesisust ning on aluseks eritüübilise surnud puidu
tekkele. Kaitseala valitseja võib lubada vähendada elustiku mitmekesisuse säilitamiseks
jäetavate puude mahtu, kui see on kaitsekorralduslikult või muudel eesmärkidelt oluline.
Endiselt jääb keelatuks puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnaselt. Kui pinnas seda
võimaldab, võib Keskkonnaamet anda loa puidu kokku- ja väljaveoks ka külmumata pinnaselt.
Otsus loa andmiseks tehakse konkreetse ala looduslikke tingimusi arvestades. Keelatud on ja
jääb ka puhtpuistute kujundamine ning energiapuistute rajamine, sest see vaesestab looduslikku
mitmekesisust.
Olulise muudatusena kavandatakse keelata uuendusraied (lage- ja turberaie) nendes
metsades, kus on inventeeritud loodusdirektiivi metsaelupaigatüüp laialehised
lammimetsad (või ka uhtvallimetsad). Kokku on selliseid metsi 10,6 ha ja suurem osa neist
asuvad eramaal (tabel 2, joonised 3a ja 3b). Osa neist on halli lepa enamusega jõeäärsed alad.
2018. aastal tellis Keskkonnaamet ekspertarvamuse Selja jõe äärsete metsade loodusväärtuste
väljaselgitamiseks Anneli Palolt, kes on filosoofiadoktor maastikuökoloogias ja
keskkonnakaitses. Ekspertarvamuse koostamise käigus inventeeriti piiranguvööndis Varangu
ja Pehka külas olevad jõeäärsed metsad, anti hinnang nende loodusväärtustele ning juhised
loodussäästlikuks majandamiseks. Ekspert leidis, et tervikliku maastikulise kompleksina (jõgi,
üleminekuline metsakooslus, jõeäärsed niidud) vaadeldes on Selja jõe äärse ala loodusväärtus
kõrge, sest metsa-jõe-niidu külgnevus pakub elupaiku ja toitumisala kahepaiksetele, putukatele,
lindudele ja imetajatele. Ökoloogiliselt võib inventuuriala metsades eristada mitmetele
loodusdirektiivi metsaelupaigatüüpidele vastavaid metsi. Põhitüüp on laialehised lammimetsad
või ka uhtlammimetsad (loodusdirektiivi kood 91F0), mille sees on ka lammi-lodumetsi
(91E0*), astangumetsi (9180*) ja laialehiste metsade (9020*) fragmente. Enamasti on
inventeeritud ala metsade peapuuliik hall lepp, mille kaaslasliikideks järelkasvus on harilik
saar, harilik jalakas ja harilik vaher. Ohtralt on lamapuitu ning esineb lammidele ja astangutele
iseloomulikke maastikuelemente nagu märjad lohud, vee väljaimmitsemise kohad jms. Sellise
mitmekesise elupaiga kaitseks on eksperdi hinnangul vajalik uuendusraied neis metsades
keelata. Seetõttu võib neis metsades teha vaid sellist kujundusraiet, mis ei kahjusta lammimetsa
kui elupaika. Üldiselt võib sellistes metsades teha raiet järgmiste põhimõtete alusel: mõningane
halli lepa eemaldamine on lubatud, sest see võib soodustada laialehiste puuliikide (saar, vaher,
jalakas, pärn, tamm) kasvu ehk looduslikkuse taastumist (juhul kui II rindes ja järelkasvus neid
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liike juba esineb); I rinde liitus keskmisena ei tohiks langeda alla 60%; väljaraie võib olla
ebaühtlane, s.t ühes kohas võetakse rohkem puid ja teises mitte ühtegi; põõsaid ja järelkasvu ei
eemaldata. Selline struktuur on omane looduslikult arenenud metsakooslustele. Samuti tuleb
jälgida, et puistusse jääb kõikidest vanuse klassidest puid, s.t ka osa hallidest leppadest tuleb
jätta looduslikult vananema ja surema, nende kõdunev puit jääbki kooslusse. Täpsemad
tingimused neis metsades raiete tegemisel antakse kohapealset olukorda hinnates.
Tabel 2. Piiranguvööndis olevad katastriüksused, kus asuvad
vastavad metsad, kus kavandatakse uuendusraied keelata
Katastriüksuse nimi Katastriüksuse Katastriüksuse
ja tunnus
pindala Maa- metsamaa pindala
ameti andmetel, Maa-ameti
ha
andmetel, ha
Jaanijüri
19003:001:0056
Jõekääru
19003:001:0810
Kustupere
19003:001:0201
Kõrgekalda
19003:001:0211
Saare
19003:001:0144
Tagaaru
19003:001:0008
Tagametsa
19003:001:0140
Ülejõe
19003:001:0117
Kunda metskond 200
19001:001:0397
Kunda metskond 76
19003:001:0242
Kunda metskond 77
19003:001:0243
Eramaad kokku

loodusdirektiivi elupaigatüübile (91F0)
Loodusdirektiivi
elupaigatüübile
vastava
metsa
pindala, ha

16,4

2,8

1

Loodusdirektiivi
elupaigatüübi
metsa osakaal
katastriüksuse
metsamaa
pindalast, %
36

7,1

3,3

0,7

21

9,7

7,7

1,5

19

3,7

2,3

0,2

9

10,6

1,9

0,4

21

30,8

2,1

1,1

52

4,7

4

1,3

33

32,2

17,1

3

18

4

1,5

0,1

7

36,9

7,2

0,4

6

6,9

0,4

0,2

50

115,2

41,2

9,9
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Joonis 3a. Metsad, mis vastavad loodusdirektiivi elupaigatüübile laialehised lammimetsad
(91F0) ja kus uuendusraied plaanitakse keelata.

Joonis 3b. Metsad, mis vastavad loodusdirektiivi elupaigatüübile laialehised lammimetsad
(91F0) ja kus uuendusraied plaanitakse keelata.
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3.2. Ehitustegevus
Ehitus- jm tegevustel tuleb arvestada ka looduskaitseseaduse §-des 37 ja 38 toodud ranna ja
kalda ehituskeelu- ja piiranguvööndi nõuetega. Selja jõe ranna ja kalda ehituskeeluvööndi
ulatus on 50 m ja piiranguvööndi ulatus 100 m veepiirist.
Tabel 3. Kehtiv ja plaanitav ehitustegevuse kaitsekord
Kehtiv kaitsekord
Plaanitav kaitsekord
1. Sihtkaitsevööndis
1. Sihtkaitsevööndis
 Keelatud on uute ehitiste püstitamine, välja  Kaitseala
valitseja
(Keskkonnaameti)
arvatud õppe- ja loodusraja rajamine.
nõusolekul on lubatud tehnovõrgu rajatise
püstitamine ning rajatise püstitamine
kaitseala tarbeks, kusjuures kaitseala tarbeks
võib rajatisi püstitada ka ehituskeeluvööndis.
 Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud 
teede ja jalgradade hooldustööd.

Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud
olemasolevate ehitiste hooldustööd (see
hõlmab ka teede hooldust).
 Kaitseala valitseja nõusolekul on Mooritsa  Jääb samaks. Kaitseala valitseja nõusolekul
sihtkaitsevööndis lubatud olemasolevate
on Mooritsa sihtkaitsevööndis lubatud
maaparandussüsteemide
hoiutööd
ja
olemasolevate
maaparandussüsteemide
veerežiimi taastamine.
hoiutööd ja veerežiimi taastamine.
2. Piiranguvööndis
2. Piiranguvööndis
 Lubatud on uute ehitiste, k.a ajutiste ehitiste  Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud
püstitamine.
ehitiste püstitamine, kusjuures kaitseala
tarbeks
võib
rajatisi püstitada
ka
ehituskeeluvööndis.
 Keelatud on veekogude veetaseme ja  Jääb samaks. Keelatud on veekogude
kaldajoone
muutmine
ning
uue
veetaseme ja kaldajoone muutmine ning uue
maaparandussüsteemi rajamine.
maaparandussüsteemi rajamine.

2005. aastast kehtiva kaitsekorra järgi on sihtkaitsevööndis uute ehitiste püstitamine keelatud,
rajada võib vaid õppe- või loodusraja. Plaanitakse lubada ka selliste rajatiste püstitamist, mis ei
ole otseselt õpperajaga seotud. Tingimuseks on, et rajatis peab olema kaitseala tarbeks. Võib
tekkida vajadus paigaldada nt harrastuskalastajaid teavitav infotahvel või telkimist ja prügi
mahapanekut keelavad piktogrammid. Sellised rajatised on kaitseala tarbeks, sest aitavad
kaitsta loodusväärtusi. Kuna nt kalastajatele mõeldud infotahvli võimalik sobiv asukoht on
Selja jõe ääres kalda ehituskeeluvööndis (50 m veepiirist), plaanitakse kaitse-eeskirja lisada, et
kaitse-eesmärgist lähtuvalt võib rajatisi püstitada ka ehituskeeluvööndis.
Jõemetsa sihtkaitsevööndit läbivad kohalikud teed, mis viivad väljaspool kaitseala asuvate
majapidamisteni. Kuna võib tekkida vajadus tehnovõrgu rajatise paigaldamiseks tee äärde, siis
kavandatakse lisada säte, mille alusel on Keskkonnaametil võimalik seda lubada. Kõikide
rajatiste püstitamiseks sihtkaitsevööndisse on vajalik Keskkonnaameti nõusolek. Nõusolekut
andes kaalub Keskkonnaamet võimalikke sobivaid asukohti lähtuvalt konkreetse koha
loodusväärtustest. Samuti on vajalik Keskkonnaametiga kooskõlastada sihtkaitsevööndis
olemasolevate ehitiste hooldustööd. Regulaarsete hooldustööde jaoks saab kooskõlastuse
küsida pikemaks ajaks.
Piiranguvööndis on vajalik igasuguse ehitise (hoone ja rajatise) püstitamine Keskkonnaametiga
kooskõlastada. Kooskõlastada tuleb ka sellise ehitise püstitamine, mis ei nõua ehitusluba
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või -teatist. Piiranguvööndis asuvate ehitiste hooldust Keskkonnaametiga kooskõlastada ei ole
vaja.
Mõlemas vööndis jääb endiselt kehtima tingimus, mille järgi ei tohi ilma kaitseala valitseja
nõusolekuta kehtestada detail- ja üldplaneeringut, lubada ehitada ehitusteatise kohustusega või
ehitusloakohustuslikku ehitist, sealhulgas lubada püstitada või laiendada lautrit või paadisilda,
anda projekteerimistingimusi ja ehitusluba. Samuti on Keskkonnaameti nõusolek vajalik
maakorraldustoimingutel ning kõlvikupiiride ja maa sihtotstarbe muutmisel. See tähendab, et
nt looduslikku rohumaad ei tohi ilma Keskkonnaameti nõusolekuta üles künda ega metsastada.
3.3. Muud looduskaitseseaduse alusel kaitse-eeskirjaga reguleeritavad tegevused
Järgnevalt on kirjas tegevused, mida kaitse-eeskiri looduskaitseseaduse alusel reguleerib, kuid
mida võrreldes 2005. aastast kehtiva kaitse-eeskirjaga ei ole kavas oluliselt muuta. Vajadusel
muudetakse regulatsiooni sõnastust, et viia see kehtiva seadusandlusega kooskõlla.
Tabel 4. Kehtiv ja plaanitav kaitsekord looduskaitseseaduse alusel reguleeritud muude tegevuste osas
Kehtiv kaitsekord
Plaanitav kaitsekord
 Inimestel on lubatud viibida, korjata marju,  Jääb samaks
seeni ja muid metsa kõrvalsaadusi kogu
kaitsealal.
 Lubatud on kalapüük ja jahipidamine.
 Jääb samaks
 Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud
kohtades, mis on kaitseala valitseja
(Keskkonnaameti)
nõusolekul
selleks
ettevalmistatud ja tähistatud ning maaomaniku
loal ka õuemaal.
 Väljaspool ettevalmistatud kohta (teid,
külaplatse jms) rohkem kui 50 osalejaga
rahvaürituse korraldamiseks on vajalik
kaitseala valitseja nõusolek.
 Kaitseala teedel on lubatud sõidukiga sõitmine.
 Maastikusõidukiga sõitmine on lubatud
kaitseala valitseja nõusolekul.
 Sõidukiga sõitmine väljaspool teid ja
maastikusõidukiga sõitmine kaitseala valitseja
nõusolekuta on lubatud järelevalve- ja
päästetöödel, kaitseala valitsemisega seotud
tegevuses,
poollooduslike
koosluste
hooldamisel,
liinirajatiste hooldustöödel,
metsamajandustöödel,
põllumajandustöödel
ning kaitseala valitseja nõusolekul teostatavas
teadustegevuses.
 Kaitseala vetel on lubatud mootorita
ujuvvahendiga
sõitmine.
Mootoriga
ujuvvahendiga sõitmine on lubatud ainult
järelevalveja
päästetöödel,
kaitseala
valitsemisega seotud tegevuses ning kaitseala
valitseja
nõusolekul
teostatavas
teadustegevuses.

 Üldjoontes jääb samaks. Lisatakse, et muudel
juhtudel on telkimiseks ja lõkke tegemiseks
vajalik kaitseala valitseja nõusolek.
 Jääb samaks

 Sõidukiga ja maastikusõidukiga sõitmine on
lubatud teedel, jalgratastega ka radadel.
 Jääb samaks

 Jääb samaks
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Kaitsealal ei kehtestata ajalisi liikumispiiranguid, kuna seal ei ole registreeritud häirimisele eriti
tundlikke linnuliike, kelle sigimisedukuse seab ohtu inimeste liikumine pesapaiga ümbruses
pesitsemise ajal. Marjade, seente ja muude metsa kõrvalsaaduste korjamine kooslusi ohtu ei
sea.
Jahipidamine toimub jahiseaduse ja jahieeskirja ning kalapüük kalapüügiseaduse ja
kalapüügieeskirja alusel. Kaitseala kaitse-eeskirjaga piiratakse jahipidamist või kalapüüki
sellisel juhul, kui sellega kahjustatakse mõnda kaitse-eesmärgiks olevat liiki. Näiteks
keelatakse jahipidamine pesitsusperioodil kotkaste elupaigas. Kalapüügile seatakse kaitseeeskirjaga piiranguid näiteks siis, kui sellega kahjustatakse kaldavööndis kasvavat haruldast ja
ohustatud taime või kui kalade arvukus on väike ja populatsiooni säilimiseks tuleks kalapüüki
piirata.
Füüsilise isiku või eraõigusliku juriidilise isiku omandis oleval kinnisasjal (sh õuealal)
telkimisel ja lõkke tegemisel tuleb arvestada keskkonnaseadustiku üldosa seaduse §-des 35 ja
36 sätestatud võõral maatükil telkimise ja lõkke tegemise korraga.
Maastikusõidukiga teedel sõitmisel tuleb arvestada liiklusseaduse §-s 154 sätestatuga, kus
muuhulgas on öeldud, et maastikusõidukiga ei tohi sõita teel, välja arvatud jõgede, teede ja
muude takistuste ületamiskohtades ning lumega kaetud teel, mis ei ole mootorsõidukitele
ajutiselt läbitav, ning teel, kus seda lubab sellekohane liikluskorraldusvahend.
Endiselt jäävad keelatuks maavarade kaevandamine, uue maaparandussüsteemi rajamine,
biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutamine metsamaal ja looduslikul rohumaal ning roo
varumine külmumata pinnaselt.
Kaitseala sihtkaitsevööndites on majandustegevus ja loodusvarade kasutamine keelatud. Seal
võib teha selliseid hooldustöid, mis on vajalikud kaitse-eesmärkide saavutamiseks, nt võsaraie
kaitsealuse liigi kasvutingimuste parandamiseks ning poolloodusliku koosluse taastamis- ja
hooldamistööd. Kaitseala poollooduslikel kooslustel on vajalik puu- ja põõsarinde
harvendamine ning niitmine ja/või karjatamine.
4. Maaomanike ja kohaliku omavalitsuse arvamused ja ettepanekud
Lisatakse pärast väljatöötamise kavatsuse avalikku tutvustamist.
5. Muudatuste mõju ja kompensatsiooni võimalused
Alljärgnevalt on kajastatud olulisemad mõjud, mis määruse muutmisega kaasneksid.
5.1. Muudatuste mõju ja kompensatsiooni võimalused maaomanikule
Maamaksuseaduse § 4 lõike 1 punkti 11 kohaselt kaitsealade sihtkaitsevööndi maalt maamaksu
ei maksta ja § 4 lõike 2 kohaselt looduskaitseseaduse §-s 31 sätestatud piiranguvööndi maalt
makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast. See on kompensatsioon kaitsealal kehtivate
piirangute eest. Suurem muutus maamaksus eramaadel toimub Tammepõllu ja Tagajõe
katastriüksusel, kus kaitsealast arvatakse välja praegu piiranguvööndis olev osa. Tammepõllu
katastriüksusel on see u 0,4 ha ja Tagajõel u 2,5 ha, kus 50% maamaksusoodustus kaob.
Sihtkaitsevööndist arvatakse välja riigi kõrvalmaantee (u 1,4 ha ulatuses), hoonestatud eramaa
katastriüksus (Jõekääru, u 1,2 ha ulatuses) ja põllumaa (Toomapõllu katastriüksus u 0,5 ha
ulatuses). Kui seni on sellele alale kehtinud 100% maamaksusoodustus, siis uue kaitse-eeskirja
kinnitamisele järgnevast 1. jaanuarist on maamaksusoodustuse protsent 50.
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Kaitseala välispiiri muudetakse vähesel määral ja poollooduslike koosluste pindala (u 90 ha)
sellest ei muutu. Kaitseala poollooduslike koosluste hooldamiseks ja taastamiseks on võimalik
taotleda toetusi. Lammi- ja liigirikaste aruniitude taastamistoetuse suurus olenevalt töö
iseloomust oli 2018. aastal kuni 590 eurot/ha ning hooldamise (niitmise või karjatamise)
toetuse suurus 85–150 eurot/ha aastas.
Eramaa omanikul on võimalik taotleda Natura metsa toetust. Toetuse eesmärk on hüvitada
maaomanikule looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jääv tulu. Toetuse suurus
sihtkaitsevööndis oleva metsamaa eest on 110 ja piiranguvööndis 60 eurot/ha aastas. Seda
võidakse vähendada, kui eelarvest ei jätku raha kõikide taotluste rahuldamiseks. Kaitseala
piiranguvööndis on erametsa u 95 ha ja sihtkaitsevööndis u 20 ha ning kavandatavate
piirimuudatustega see oluliselt ei muutu.
5.2 Muudatuste mõju kohalikule omavalitsusele riigile
Kaitseala kogupindala väheneb 2,5 ha. Kuna edaspidi sellel maal maamaksuseaduse § 4 alusel
maamaksusoodustus ei kehti suureneb Haljala Vallavalitsuse maamaksutulu vähesel määral.
Maamaksuseaduse § 4 lõike 3 kohaselt hakkab maamaksusoodustus kehtima kaitse-eeskirja
jõustumisele järgneva aasta 1. jaanuaril.
Vastavalt looduskaitseseaduse §-le 20 võib riik kokkuleppel kinnisasja omanikuga omandada
kinnisasja, mille sihtotstarbelist kasutamist ala kaitsekord oluliselt piirab, kinnisaja väärtusele
vastava tasu eest. Kuna eraomandis olevat maad ei kavandata täiendavalt sihtkaitsevööndisse
arvata, ei kaasne maa riigile omandamisega kaitse-eeskirja muutmisega riigieelarvele
täiendavaid kulusid.
Kaitseala välispiiri muudatustega arvatakse ligikaudu 0,5 ha seni sihtkaitsevööndisse kuulunud
riigimetsa kaitsealast välja ning u 4,5 ha riigimetsast, mis seni kaitse all pole, arvatakse
sihtkaitsevööndisse. See on vajalik nii piiriselguse kui ka loodusväärtuste parema kaitse
saavutamiseks. Riigimetsa Majandamise Keskuse arvutuste kohaselt jääb majandusmetsa range
kaitse alla võtmisel riigil metsa majandamata jätmisel saamata tulu keskmiselt 156 eurot hektari
kohta aastas. Kavandatavate piirimuudatustega on riigimetsast saamata jääv tulu keskmiste
määrade järgi ligikaudu 600 eurot aastas. Keskkonnaagentuuri uuringu kohaselt jääb keskmiselt
40% raieküpsetel aladel väljastatud metsateatistest realiseerimata muudel põhjustel
(ebasoodsad ilmastikuolud, puiduturu olukord jne).
6. Menetluse korraldaja seisukohad tutvustamisel vastuseta jäänud küsimustele
Lisatakse pärast väljatöötamise kavatsuse avalikku tutvustamist.
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Lisa 1. Selja jõe MKA välispiiri kavandatavate muudatuste ja vööndite piiride joonised
(aluskaart: Maa-amet, 2019)
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