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Hr. Marko Pomerants       

Minister     

Keskkonnaministeerium   

Narva mnt 7a      

15172 Tallinn, Eesti    

marko.pomerants@envir.ee   

keskkonnaministeerium@envir.ee      

Meie 15.02.2016 kiri nr 2/16 

 

Järelepärimine seoses looduskaitseliste piirangute kompenseerimisega erametsaomanikele

    

 

      

Lugupeetud minister, 

 

 

Väljaspool Natura 2000 asuvate kaitstavate alade toetuste maksmise mehhanismide 

väljatöötamise eest vastutab Keskkonnaministeerium. Keskkonnaministeerium taotles 2015. 

aasta riigieelarvest looduskaitseliste piirangute kompenseerimiseks kokku 5,16 miljonit eurot. 

Lõpptulemusena eraldati 2015. aasta riigieelarvest loodusväärtuslike maade ostuks 4 miljonit 

eurot ja vääriselupaikade lepinguliste kohustuste täitmiseks 161 800 eurot.  

 

Vastavalt Looduskaitse arengukava aastani 2020 peatükile 2.7. pidi olema 2014. aastaks välja 

töötatud ja rakendatud väljaspool Natura 2000 alasid metsapiirangute kompensatsiooni meetmed.  

 

Keskkonnaministeerium teavitas 11.06.2012 avalikkust, et on alustatud eraldiseisva siseriikliku 

toetusmehhanismi väljatöötamist, mille alusel kompenseerida looduskaitseliste piirangute tõttu 

saamata jäänud tulu ka väljaspool Natura 2000 alasid asuvatel kaitstavatel loodusobjektidel.
1
 

 

Praegu on Eestis loodud kompensatsioonimeetmed Natura 2000 alade kaitseks, kuid 

väljaspool neid alasid seatud looduskaitselisi piiranguid omanikele ei kompenseerita. 

Käesolevaks hetkeks ei ole metsaomanikud saanud selgeid vastuseid, millises ulatuses 

hüvitatakse 2016. aastal looduskaitselised piirangud väljaspool Natura 2000 võrgustikku 

olevate kaitstavate alade erametsaomanikele.  

 

Pöördume Teie poole seoses Eesti Erametsaliidu sooviga saada informatsiooni, kuidas on 

                                                           
1
„Riik hakkab hüvitama looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäänud tulu“ – Saarte Hääl, 11.06.2012. 

Internetivõrgus kättesaadav: http://www.saartehaal.ee/2012/06/11/riik-hakkab-huvitama-looduskaitseliste-

piirangute-tottu-saamata-jaanud-tulu/ 
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2016. aastal tagatud väljaspool Natura 2000 asuvate  kaitstavate alade toetuste maksmine 

ning millises faasis on nende toetuste rakendamise ettevalmistamine?  

 

Juhindudes eeltoodust palume täpsustada: 

1. Millisel hulgal rahalisi vahendeid kasutati 2015. aastal loodusväärtuslike maade ostuks ja 

millisel hulgal vääriselupaikade lepinguliste kohustuste täitmiseks? 

 

2. Millise summa ulatuses taotles keskkonnaminister 2016. aasta riigieelarvest vahendeid 

looduskaitseliste piirangute kompenseerimiseks? 

 

3. Millisel hulgal rahalisi vahendeid eraldati 2016. aasta riigieelarvest looduskaitseliste piirangute 

kompenseerimiseks.  

 

4. Kuidas on 2016. aastal tagatud väljaspool Natura 2000 asuvate  kaitstavate alade toetuste 

maksmine ning millises faasis on nende toetuste rakendamise ettevalmistamine? 

 

5. Kuidas on planeeritud vabade riigi maade müügist saadud vahendite kasutamine 

looduskaitsealuste maade tagasiostuks? 

 

 

Lugupidamisega, 

 

Ants Erik 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Eesti Erametsaliit 

juhatuse esimees 

erametsaliit@erametsaliit.ee 
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