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Keskkonnaministeerium on teinud 3.02.2016 Maaeluministeeriumile ettepaneku kasutada 

erametsatoetuseks, et hüvitada looduskaitselised piirangud, Eesti maaelu arengukava 2014–

2020 meetme „Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse” 

vahendeid.  

 

Põhjendate otsust asjaoluga, et nimetatud vahendite ümbersuunamine erametsatoetuseks 

võimaldab oluliselt vähendada metsanduslike piirangute kompenseerimise osas olevat 

ebavõrdsust ja aitab seeläbi enam kaasa tasakaalustatud maaelu arengule. Seetõttu tegite 

ettepaneku eelnimetatud meetmetest suunata ümber eelarvelised vahendid meetmele „Natura 

2000 toetus erametsamaale“. 

 

Eesti Erametsaliidu seisukoht: 

Eesti Erametsaliit on seisukohal, et vahendite selline ümbersuunamine erametsatoetuseks 

võimaldab küll oluliselt vähendada metsanduslike piirangute kompenseerimise osas valitsevat 

ebavõrdsust, kuid teistpidi kasvatab ebavõrdust erinevate valdkondade tasakaalustatud 

rahastamisel ning ei vasta seetõttu tasakaalustatud ja säästva arengu põhimõtetele, millest 

juhindumise kohustus on sätestatud looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) § 2 lg-s 2. Säästva ehk 

jätkusuutliku arengu all mõistame sihipärast arengut, mis parandab inimeste elukvaliteeti 

kooskõlas loodusvarade ja keskkonna talumisvõimega. Jätkusuutliku arengu eesmärk on 
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saavutada tasakaal sotsiaal-, majandus-, keskkonna- ja kultuurivaldkonna vahel ning tagada 

täisväärtuslik ühiskonnaelu praeguste ja järeltulevate põlvede jaoks.1 

 

Arvestades, et loodusväärtused on kogu ühiskonna jaoks olulised, peame otstarbekaks, et nende 

väärtuste hoidmisega kaasnevate kulude kandmisel osaleb kogu ühiskond - kõik ühiskonna 

liikmed solidaarselt, mis tähendab, et vahendid selleks peab planeerima iga-aastaselt riigi 

eelarvesse, mitte eraldama EL toetuste raames metsade elujõulisuse parandamiseks eraldatud 

vahendite arvelt.    

 

MAK 2014-2020 metsameetme M08 – Investeeringud metsaala arengusse ja metsade 

elujõulisuse parandamisse meetme üldeesmärk on jätkusuutlik ja tulemuslik metsa 

majandamine, mis soodustab metsa elujõulisuse tõstmist metsa liigilise koosseisu parandamise 

või muude metsakasvatusvõtete rakendamise kaudu, metsa bioloogilise mitmekesisuse, 

tervikliku ökosüsteemi ja kaitsefunktsiooni säilimist ja taastamist, aidates alal hoida metsa 

multifunktsionaalset rolli ning selle vaimset ja kultuurilist pärandit. Meede põhineb Riigikogu 

15. veebruari 2011. a otsusega nr 909 OE kinnitatud Eesti metsanduse arengukavas 2020 

sätestatud põhimõtetel.2 

 

Eesti metsanduse arengukava kui riigi metsapoliitika elluviimise starteegiadokument põhineb 

Forest Europe jätkusuutliku metsamajanduse kriteeriumidel, mis arvestab Euroopa metsade 

2020 eesmärkidega, toetab Euroopa Liidu metsastrateegia põhimõtteid ja tegevusi ning on 

kooskõlas Euroopa Liidu metsandusstrateegia põhimõtetega: so toetada ja tõhustada metsa 

jätkusuutlikku majandamist ja multifunktsionaalsust. Metsameede aitab otseselt kaasa Forest 

Europe Euroopa metsade 2020 eesmärkide täitmisele, olles Eesti metsanduse arengukava 

aastani 2020 eesmärkide täitmise üks olulisimaid vahendeid. Meetme rakendamise tegevused 

viiakse ellu kooskõlas metsaseaduses sätestatud eesmärgiga, milleks on tagada metsa kui 

ökosüsteemi kaitse ja säästev majandamine. Metsa majandamine on säästev, kui see tagab 

elustiku mitmekesisuse, metsa tootlikkuse, uuenemisvõime ja elujõulisuse ning ökoloogilisi, 

majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi vajadusi rahuldava mitmekülgse metsakasutuse 

võimaluse. 

 

Eesti Erametsaliidu ettepanek: 

Keskkonnaministeeriumi põhimääruse § 23 lg 2 punkt 12 kohaselt on ministeeriumi 

metsaosakonna põhiülesanne korraldada metsanduse ja jahinduse poliitika väljatöötamist ja 

elluviimist.  

                                                           
1

Keskkonnaministeerium. Eesti säästva arengu riiklik strateegia „Säästev Eesti 21 (SE21)“. Tallinn 2005. Arvutivõrgus kättesaadav: 

https://riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/saastev_eesti_21.pdf, 25.02.2016. 
2 Eesti Metsanduse arengukava aastani 2020. Tallinn 2010. Arvutivõrgus kättesaadav: 

http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/mak2020vastuvoetud.pdf, 25.02.2016. 
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Juhindudes Keskkonnaministeeriumi põhimääruse §-ist 27, palume Teil üle vaadata 

Keskkonnaministeeriumi poolt 3.02.2016 nr 8-2/16/1062 kirjas Maaeluministeeriumile tehtud 

ettepanek ja kontrollida selle vastavust looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) § 2 lg-s 2 sätestatud 

nõuetele.  

 

Toetusmeetmelt raha ära võtmine ei ole mõistlik ja jätkusuutlik. Avalikus huvis kehtestatud 

looduskaitseliste piirangute hüvitamine peab toimuma riigieelarve vahenditest. RMK 

metsamaa pindalad on omandireformi käigus suurenenud ja nende pikaajaline majandamine 

annab riigile iga-aastast täiendavat tulu. Kaitsealade kompenseerimise kulud moodustaksid 

sellest vaid väikese osa, mille arvelt saab riigieelarvest maksta ka looduskaitseliste piirangute 

hüvitamist. 

 

Eesti Erametsaliit teeb Keskkonnaministeeriumile ettepaneku taodelda looduskaitseliste 

piirangute kompenseerimiseks vahendeid 2017. aasta riigieelarvest. 

 

 

Lugupidamisega, 

 

Ants Erik 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 
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