Feodorisoo taastamiskava tööversiooni avalik arutelu 24.05.2017 Jaama küla külamajas, Illuka vallas
Algus: 15:05, lõpp: 17.15.
Osalejad: 29 inimest, sh 5 inimest projektimeeskonnast (Marko Kohv, Jüri-Ott Salm, Urmas Sellis ja
Voldemar Rannap, Leevi Krumm).
Toimus sünkroontõlge eesti keelest vene keelde, tõlk Julia Kroppatševa keskkonnaametist.
Päevakava:
15:00 Keskkonnaameti avasõnad, M. Vildak
15:05 Ülevaade projektist „Soode kaitse ja taastamine“ ja sooarheoloogiast, J. - O.Salm, ELF
15:20 Soode taastamise põhimõtted ja Laukasoo taastamiskava tööversiooni tutvustus, M. Kohv, ELF
16:00 Feodorisoo elustik, Voldemar Rannap, Urmas Sellis, Tartu Ülikool
Arutelu
M. Vildak, keskkonnaamet (suuline ettekanne).
Jüri-Ott Salmi ettekanne, slaidid leitavad lisas. /Küsimusi ei esitatud/.
Marko Kohvi (MK) ettekanne, slaidid leitavad lisas. Küsimused:
Kuidas paise tehakse? MK: Peamiselt kasutatakse turvast paisude ehitamise materjalina, võimalikke
lahendusi tutvustati slaididel olevate fotode põhjal.
100 aastat läinud mööda töödest, mis oli toona kraavide kaevamise põhjuseks? Kas nüüd peame ka
külas hakkama paatidega sõitma? MK: Eeldatavasti metsakasvatuslikel eesmärkidest, kuid hiljem on
mõistetud, et see ei täitnud alati eesmärki. Taastamistööde kavandamisel on seatud tingimuseks, et
mõjud jäävad kaitseala sisse, sestap ei suleta näiteks ka kaitseala piiril asuvaid kraave.
Viimased talved sademetevaesed, kuid mis juhtub suurte sademete korral? Lumesulavee mõjud? Mõju
Permiskülale? MK: Meie peame hoidma mõju kaitseala piirides ja see on praeguste kavade kohaselt
tagatud. Põhjapoolne Vasknarva-Jõhvi mnt truup ja selle taga olev kuivendussüsteem ning allavoolu
paiknev eesvool meie andmetel uuendatakse, kuid see ei toimu kindlasti meie projekti raames. Üldine
kraavide sulgemise mõju peaks olema selline, et kevadine suurvesi liigub aeglasemini soost välja. N
poolset kraavi ei planeerita puhastada. Säilib senine olukord.
Tatjana Tšernõševa ja Faina Logusova, krundi katastriükususe numbriga 22901:008:0115 omanikud,
andsid eitava vastuse taastamisala kirdeosas kraavilõigu sulgemisele, millel oleks mõju nende
kinnistule.
MK: seeläbi jääb nimetatud kraavilõik sulgemata.
VvRannap ja U.Sellis ettekanne, slaidid leitavad lisas.
Esitati küsimusi luhtadel hoolduse kohta ja jõel vetikate õitsemise kohta küsimus. Vastuse andis
KeAst M. Vildak.

