
  
Keskkonnaministri  11.08.2017  

määrus nr 28 l isa 

METSATEATIS 
 
 

TÄIDAB OMANIK, KASUTUSVALDAJA VÕI VOLITATUD ESINDAJA 
Omanik [ ] Volitatud esindaja  [ ] Kasutusvaldaja 
Nimi või nimetus 

 
 Nimi 

 
Isikukood / registrikood   Isikukood 
                       

 

Kontaktaadress 
Aadress  Postiindeks Telefon E-posti aadress 

       
Maaüksuse asukoht 

Maakond 
 

Vald/linn 
 

Metskond 

 
Kinnistu number 
 

Kinnistu nimetus  
 

 
Kavandatud raietööd, avastatud metsakahjustused (iga kavandatud töö märgitakse eraldi reale) 
 

Kavandatud raie / avastatud metsakahjustuse 
asukoht 

            Raie Metsakahjustus 

 
liik 

hinnanguline 
raiutav maht 

(tm) 
põhjus 

kahjus- 
tatud 

puuliik katastritunnus kvartal eraldis Pindala 
(ha) 

                      
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

 

Kavandatud raietööde ning avastatud oluliste metsakahjustuste asukoha skeem katastriplaanil või metsamajandamiskava metsaplaanil paljundada või trükkida pöördele! 
Nn vaba metsamaa korral asukoha skeem paljundada või trükkida põhikaardil mõõtkavas 1 : 10 000! 
 
Täitmise kuupäev                                   Kinnitan esitatud andmete õigsust 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metsateatise täitmisel kasutatavad koodid 
Raieliigid Puuliigid Metsakahjustuse põhjused 
 LR - lageraie                         HR - harvendusraie 
 AR  - aegjärkne raie              SR - sanitaarraie 
 HL - häilraie                          VR  - valikraie 
 VE - veerraie                        RD - raadamine 
 TR - trassiraie                      KR - kujundusraie 
  
 

 MA - mänd                                 LM - sanglepp 
 KU  - kuusk                                 LV - hall lepp 
 KS - kask                                   TL  - teised lehtpuud 
 HB  - haab                                  TO - teised okaspuud 
 TA - tamm                                  VP - võõrpuuliigid 
 SA - saar                                    

 1 - tulekahju                            7 - okkakahjurid 
 2 - üleujutus                            8 - lehekahjurid 
 3 - torm                                   9 - ulukid 
 4 - lumi                                  10 - muud 
 5 - juuremädanikud               11 - männikärsakas 
 6 - tüvekahjurid 
 

 

 
 

Sisse tulnud 
Täidab KESKKONNAAMET      

 
 

kuupäev kuu aasta 

        
                                       
 

 
Vastuvõtja nimi ja allkiri                              

kuupäev kuu aasta 

        
 

   
       

 
Omaniku või volitatud esindaja allkiri 
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