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Natura 2000 erametsa toetuse
maksmisest väljapoole Natura 2000
alasid

Austatud A. Toss

Täname Teid 06.01.2015. a Põllumajandusministeeriumile saadetud kirja eest.
Põllumajandusministeerium on antud teemal 2014. aasta lõpus Keskkonnaministeeriumiga
kohtunud ja edastab ka Teile seisukoha antud küsimuses.
Natura 2000 toetusmeetmete lisamist Eesti maaelu arengukavasse 2014-2020 (edaspidi
MAK 2014-2020) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi kui nimetatud meetmete
rahastamise allikat arutati MAK 2014-2020 koostamise käigus.
Vabariigi Valitsuse poolt otsustati, et kuni 2014-2020 perioodi lõpuni rahastatakse Natura
2000 meetmeid MAK 2014-2020 eelarvest. 2014. aasta kevadel Vabariigi Valitsuse poolt
heaks kiidetud MAK 2014-2020 näeb ette Natura 2000 põllumajandusmaa toetuse
rahastamise summas 4,7 miljonit eurot (eelmisel perioodil 5 miljonit eurot) ja Natura 2000
erametsamaa toetuse rahastamise summas 28 miljonit eurot (eelmisel perioodil 20,1 miljonit
eurot). Seega kasvab Natura 2000 erametsamaa toetuse rahastamise maht võrreldes eelmise
perioodiga 39%.
SA Erametsakeskus andmetel taotleti 2014. aastal Natura 2000 erametsamaa toetust kokku
57 273 ha kohta. Võrdluseks võib siinkohal tuua, et 2013. aastal taotleti Natura 2000
erametsamaa toetust 56 099 ha kohta. Seniste taotlemise tulemuste põhjal võib eeldada, et
toetusalune pind suureneb ka edaspidi.
MAK 2014-2020 on Natura 2000 erametsamaa toetuse sihttasemeks seatud 58 000 ha, sellest
47 000 ha asub piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal ning 11 000 ha
sihtkaitsevööndis. Arvestades seniseid taotlemise tulemusi ja seatud eesmärke, võib eeldada,
et toetuse sihttase saavutatakse ning võidakse ka ületada. Kui toetust taotletakse suuremale
pinnale, tuleb toetusmäärasid vähendada.
MAK 2014-2020 Natura 2000 erametsamaa toetuse eelarve võimaldab rahastada taotlusi
eelmise perioodi lõpus taotletud pindade ulatuses. Seega tähendaks väljaspool Natura 2000
alasid looduskaitseliste kompenseerimine lisavahendite leidmise vajadust.
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MAK 2014-2020 peab arvestama Euroopa Liidu maaelu poliitika eesmärke ja prioriteete,
samuti siseriiklikke vajadusi. Teistes valdkondades, nagu teadus- ja arendustegevus, erinevad
investeeringud või aktiivsed keskkonnameetmed, ei kata MAK 2014-2020 eelarve samuti
kogu valdkonna eelarvevajadust, seega ei saa Natura 2000 erametsamaa toetuse laiendamine
toimuda kindlasti teiste valdkondade arvelt.
MAK 2014-2020 meetmed ja nende rahastamise maht on kokku lepitud Vabariigi Valitsuse
tasandil, tänaseks on ka läbirääkimised Euroopa Komisjoniga arengukava osas lõpule viidud.
Oleme aga endiselt arvamusel, mille edastasime oma 09. juuni 2014. a kirjaga nr 6.111.16/4449-1 Eesti Vabariigi Õiguskantslerile. Leiame, et maaomanikud, kelle kinnistud
asuvad Natura 2000 aladel ja kes on toetusõiguslikud põllumajandusministri 11.03.2010. a
määruse nr 26 “Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antava toetuse saamise nõuded,
toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” või põllumajandusministri
17.03.2010. a määruse nr 32 “Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava
toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” alusel,
peaksid olema koheldud võrdselt nende maaomanikega, kes omavad samuti looduskaitseliste
kitsendustega metsa- või põllumajandusmaad, kuid kelle kinnistud ei asu Natura 2000 aladel.
Keskkonnaministeeriumi
põhimääruse
(https://www.riigiteataja.ee/akt/113062013017)
kohaselt on riigi keskkonna- ja looduskaitse korraldamine ning loodusvarade kasutamise,
kaitse, taastootmise ja arvestamise korraldamine Keskkonnaministeeriumi pädevuses.
Seetõttu leiame, et vastused Teie kirjas esitatud neljale küsimusele saab anda
keskkonnaminister.
Eesti maaelu arengukava 2007–2013 kaudu on makstud Natura 2000 erametsamaa
toetamiseks välja üle 18 miljoni euro (31.12.2014 andmed, PRIA).
Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Ivari Padar
minister
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