Kohtumine 13.02.2020 turismi- ja ettevõtlussektoriga. Kohtumisel esitatud suulised ettepanekud
(protokollis Karina Poolma, veespetsialist, Lääne regioon).
I teema – Rahvuspargis viibimise kord
Ettepanekud.
1. Jätta ära sihtkaitsevööndi muutmine piiranguvööndiks, vajadusel leevendada
liikumispiirangut.
2. Kloostri luhta vaadata vaid tornist ja mitte lubada inimesi luhale.
3. Lubada mootorsõidukiga liikuda vaid kattega teedel.
4. Looduskaitseseaduses võiks kaitsealade teede mõiste sees olla.
5. Isikutel, kellel on antud autoga liikumisõigus võiks olla märgistatud (nt võiks olla liikumisloal
olla nõue, et koopia peab olema autos nähtaval kohal), sest muidu on väga raske inspektsiooni
teatada rikkumistest.
6. Teha illustreeriv/interaktiivne kaart millised on Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja
muudatused varasemaga. Juures võiks olla ka memo või viide, millisele allikale
muudatusettepanek tugineb.
7. Hea oleks, kui kaitsekord lubaks tulevikus kavandada juurde radu ja vaatlusvarjeid – soov oleks
viia inimesed liikidele lähemale.
II teema – Telkimine ja lõkke tegemine
Ettepanekud.
1. Lahendus sobib.
III teema – Rahvaüritused
Ettepanekud.
1. Tuleks täpsustada rahvaürituse mõistet, sest sellest on osapooltel erinev arusaam.
2. Kalastamine ei tohiks olla nii vaba. Oluline on, et säiliks kontroll lubade näol. Tehti ka ettepanek
piirata kaldalt kalapüüki (ühtlasi tekitab see ka prügi probleemi).
3. Probleem parklate mahutavusega, kui kalamehed on ees, siis teistel külastajatel parkimiskohta
ei ole.
IV teema - Ujuvvahenditega liikumine – kiiruspiirangud
Ettepanekud.
1. Ujuvparvi tuleks kaitse-eeskirjas käsitleda ning seada piirangud.
2. Lohesurfi tuleks kaitse-eeskirjas käsitleda, kuid teadaolevalt ei tegele ükski ettevõtja lohesurfi
teenuse pakkumisega. Tõenäoliselt Matsalu rahvuspargis ei ole sobilikke tingimusi.

V teema – Jahipidamise kord
Ettepanekud.
1. Matsalu rahvuspark jahimaast välja arvata.
2. Muuta sõnastust lubada andmise osas konkreetsemaks, et väheneks subjektiivsus.
3. Hetkel seletuskirjas toodud võimalus pidada jahti kahjustuste ennetamiseks on liiga vaieldav,
ettepanek see ära muuta.
4. Põdrajahti mitte lubada.
VI teema – Ehitiste rajamise ja väliskonstruktsioonide muutmise kord
Ettepanekud.
1. Vaadata üle sõnastus „mõistlikul määral“.
2. On arusaadav, et kohalik elanik ei pea iga väiksema ehitise (nt puukuur) rajamiseks luba
küsima, kuid kuidagi peaks putkamajandust reguleerima. Väga head ettepanekut selles osas
hetkel ei ole.
V teema – Vaba arutelu
Ettepanekud.
1. Kaitse-eeskirja panna ka inimese kaitse, kes on tegelikult kultuuripärandi osa. Kaitse-eeskirja
panna see traditsioonilise elulaadina kirja.

