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Kaitstavate loodusobjektide seaduseparagrahvi 5 lõike 4 ning paragrahvi 6 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada:
1) Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskiri (juurde lisatud);
2) Lahemaa rahvuspargi välispiiri kirjeldus (juurde lisatud);
3) [kehtetu - RT I, 18.03.2014, 4- jõust. 28.03.2014]
4) [kehtetu - RT I, 18.03.2014, 4- jõust. 28.03.2014]
5) [kehtetu - RT I, 25.11.2014, 21- jõust. 05.12.2014]
6) [kehtetu - RT I, 25.11.2014, 21- jõust. 05.12.2014]

2.[Kehtetu - RT I 2005, 71, 556- jõust. 01.01.2006]

3.[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a

määrusega nr 109

 
Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskiri 

I. ÜLDSÄTTED

1. Lahemaa rahvuspark (edaspidi rahvuspark) moodustati Eesti NSV Ministrite Nõukogu 1. juuni 1971. a
määrusega nr 300 «Lahemaa rahvuspargi moodustamise kohta» (ENSV Teataja 1971, 26, 285) ja nimetati
rahvuspargiks kaitstavate loodusobjektide seadusega (RT I 1994, 46, 773).

2. Lahemaa rahvuspark on loodud Põhja-Eestile iseloomuliku looduse ja kultuuripärandi, sealhulgas
ökosüsteemide, bioloogilise mitmekesisuse, maastike, rahvuskultuuri ning alalhoidliku looduskasutuse
säilitamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks.

3. Rahvuspargi maa- ja veeala on määratletud Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud Lahemaa rahvuspargi
välispiiri kirjeldusega.
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4. Rahvuspargi maa- ja veeala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele
kolme tüüpi vöönditeks – kaheks loodusreservaadiks, kahekümne kaheks sihtkaitsevööndiks ja üheks
piiranguvööndiks.

5. Rahvuspargi ning selle vööndite piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

6. Rahvuspargi ning selle vööndite piiride kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992.
aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:20 000) ja Eesti Metsakorralduskeskuse Käsmu, Sagadi, Vihula, Loobu,
Valgejõe, Loksa ja Kolga metskondade 1991. aasta puistuplaanide alusel ning talumaade osas kuni 1940. a
väljaantud Katastri Ameti skeemiliste kaartide (mõõtkava 1:10 000) alusel.

II. KAITSEKORRA ÜLDPÕHIMÕTTED

7. Inimestel on lubatud viibida ning marju ja seeni korjata kogu rahvuspargis, välja arvatud loodusreservaadis
ning käesoleva kaitse-eeskirja punktis 23 sätestatud juhtudel sihtkaitsevööndis.

8. Telkimine, laagrissejäämine ja lõkke tegemine on lubatud ainult rahvuspargi valitseja poolt selleks ettenähtud
ja tähistatud paikades ning eramaa omanikul omal maal või maavaldajal oma valduse piires.

9. Jalgratastega liiklemine väljaspool selleks ettenähtud teid ja radu ning mootorsõidukitega liiklemine ja
nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid on keelatud, välja arvatud teaduslikel välitöödel,
järelevalve- ja päästetöödel ning käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud metsa- ja põllumajandustöödel.

10. Rahvuspargi territoorium ei ole jahimaa. Ulukite arvukuse reguleerimine ja kalapüük toimuvad vastavalt
õigusaktidele ning käesolevale kaitse-eeskirjale. Kutseline kalapüük traalpüünistega on rahvuspargis keelatud.

11. Rahvuspargi valitseja nõusolekuta on rahvuspargis keelatud:
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