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Pöördusite Keskkonnaministeeriumi poole seoses küsimustega maaomanikele looduskaitseliste piirangute 

kompenseerimisest. Vastusena Teie küsimustele anname teada, et Keskkonnaministeerium otsib aktiivselt 

lahendusi finantsprobleemidele, mis on seotud nii looduskaitseliste maade riigile omandamise kui 

väljaspool Natura 2000 võrgustikku jäävate erametsamaade toetusskeemi väljatöötamise ja rakendamisega.  

 

Riik on alates 1999. aastast omandanud ca 10 442 ha looduskaitsepiirangutega kinnistuid koguväärtusega 

ca 64 miljonit eurot. 2015. aastal omandas riik looduskaitseseaduse § 20 alusel looduskaitseliste 

piirangutega kinnistuid 393,54 ha kogusummas ca 6,855 miljonit eurot. Vääriselupaikade lepinguliste 

kohustuste täitmiseks kasutati 132 105 eurot.  

 

2016. aasta riigieelarvesse on planeeritud looduskaitseliste maade omandamiseks 1,8 miljonit eurot. 

Arvestades, et omandamise järjekorras on 240 taotlust, kogumaksumusega ca 14 miljonit eurot ning 

järjekorra alguses olevad kinnistud on menetluses juba 2007. aastast, on selline summa aga meie hinnangul 

liialt väike, mistõttu on Keskkonnaministeerium esitanud Rahandusministeeriumile maade omandamise 

finantseerimiseks perioodil 2017–2020 riigieelarve lisataotluse 5 miljonit euro aastas.   

 

Teie poolt välja toodud teine küsimus puudutas väljaspool Natura 2000 võrgustikku asuvate kaitstavate 

alade erametsaomanikele toetuse maksmist. Siinkohal peame nentima, et hetkel sellise toetuse maksmiseks 

vahendid puuduvad ning võrdse kohtlemise tagamiseks on vajalik välja töötada toetusskeem ka väljaspool 

Natura 2000 võrgustikku olevatele kaitstavatele aladele. Natura 2000 võrgustikku mitte kuuluvatel 

kaitstavatel loodusobjektidel asub erametsamaad sihtkaitsevööndis 4000 ha ning piiranguvööndis ja 

hoiualal 13 000 ha. Keskkonnaministeerium on esitanud Rahandusministeeriumile perioodiks 2017–2020 

riigieelarve lisataotluse summas 450 000 eurot aastas, millega oleks võimalik maksta Natura erametsa 

toetusega võrdset toetust väljapoole võrgustikku jäävates sihtkaitsevööndites. Riigieelarve lisataotluste 

rahuldamise osas tehakse otsused aprilli teises pooles. 

 

Lisaks soovisite infot vabade riigi maade müügist saadud vahendite kasutamise kohta  looduskaitseliste 

maade tagasiostuks. Anname Teile teada, et nimetatud vahendeid otse maade tagasiostuks ei suunata. 
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