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Eesti Erametsaliidu pöördumine Vabariigi Valitsuse
poole
Austatud hr Erik
Olete esitanud Vabariigi Valitsusele 21.aprillil 2016 Eesti Erametsaliidu üldkoosolekul
vastuvõetud avaliku pöördumise. Oma pöördumises kutsute Vabariigi Valitsust ülesse lahendama
looduskaitseliste piirangute talumisega seotud probleeme.
Riigi 2017-2020 eelarvestrateegia (edaspidi RES) raames on valitsuse liikmed arutanud nii
looduskaitseliste maade väljaostu kui ka Natura 2000 võrgustikku mittekuuluvate kaitsealade
metsapiirangute kompensatsioonimeetmete rahastamise võimalusi.
Meil on hea meel teatada, et esimese sammuna leidis valitsus RES 2017-2020 raames võimaluse
lühendada ootejärjekorda ning eraldas maade väljaostuks iga-aastaselt täiendavalt 2,2 mln eurot,
mis koos juba olemasoleva eelarvega võimaldab aastas maid välja osta 3 mln euro ulatuses
(perioodil 2017-2020 kokku 12 mln eurot, rahastus jätkub ka järgnevatel aastatel).
Teie pöördumises toodud piirangute hüvitamise täiendava rahastamise küsimuse lahendamine on
sõltuvuses riigi rahalistest võimalustest järgmistes eelarveprotsessides.
Keskkonnaministeerium on seisukohal, et metsatoetust väljapool Natura 2000 alasid võiks maksta
„Eesti maaelu arengukava 2014-2020“ raames. Kooskõlastasime Vabariigi Valitsuse korralduse
„„Eesti maaelu arengukava 2014–2020” muudatusettepanekute heakskiitmine ja volituse
andmine” eelnõu ettepanekutega arvestamise korral. Üheks ettepanekuks oli täiendada „Eesti
maaelu arengukava 2014–2020“ sättega, mis võimaldaks maksta Natura 2000 erametsatoetust ka
väljaspool Natura 2000 võrgustikku olevates sihtkaitsevööndites (toetuse määraga 110 eur/ha)
lähtudes 5% pindala kriteeriumist. Ettepanek tugineb Euroopa Liidu EAFRD (European
Agricultural Fund for Rural Development) määrusele (1305/2013) artikkel 30 lõike 6 punktile b,
mille alusel on võimalik maksta toetust 5% ulatuses ka väljaspool Natura 2000 võrgustikku
olevatele kaitstavatele aladele. Vastavalt valitsusliidu lubadusele tuleb võimalusel toetada maaelu
arengukava vahenditest eraomanikke, kes aitavad kaasa unikaalsete või ohus olevate
loodusväärtuste kaitsmisele ning kompenseerida Natura 2000 võrgustiku aladel ja väljaspool neid
paiknevatel eramaadel looduskaitselisi piiranguid lähtudes võrdsest kohtlemisest.
Natura 2000 võrgustikus on praegu toetusõiguslikku erametsamaad 81 300 ha. Erametsamaad
väljaspool Natura 2000 võrgustikku olevates sihtkaitsevööndites on 4000 ha, mis moodustab 5%
Natura toetusõiguslikust erametsamaast. Toetuse jaoks vajalik summa on aastas maksimaalselt
440 000 eurot. Tänase praktika kohaselt taotletakse Natura 2000 erametsatoetust kogu
toetusõiguslikest aladest 70%-le. Olemasoleva meetme laiendamiseks on vaja käimasolevaks
perioodiks seega maksimaalselt 2 miljonit eurot.
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Tegime ettepaneku kasutada erametsatoetuseks „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ meetme
„Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse” vahendeid. Ettepanek
on kitsendata antud meetmes toetatavate tegevuste ringi, jättes välja näiteks tegevused: 1)
kasvavate puude laasimine; 2) lõkke- ja õppepuhkekoha rajamine ning tähistamine; 3) seadmete
ja tarvikute soetamine. 2015. aastal oli meetme eelarve 2 miljonit eurot, kogu perioodi eelarve 9
miljonit eurot. 2015. aastal on rahastamise otsuseid tehtud 1,69 miljoni euro ulatuses. Leiame, et
nimetatud vahendite ümbersuunamine erametsatoetuseks võimaldab oluliselt vähendada
metsanduslike piirangute kompenseerimise osas olevat ebavõrdsust ja aitab seeläbi enam kaasa
tasakaalustatud maaelu arengule. Eelnimetatud meetme eelarvelised vahendid tuleks ümber
suunata meetmesse „Natura 2000 toetus erametsamaale“.
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