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Maaeluministri 11.05.2015 määruse nr 59 „Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse
parandamise investeeringutoetus“ § 3 punkti 1 ja 2 kohaselt võib toetust taotleda isik „tema
omandis oleva metsamaa kohta.“ Maaeluministri 22.04.2015 määruse nr 39 „Natura 2000 alal
asuva erametsamaa kohta antav toetus“ § 5 lg 1 kohaselt võib toetust taotleda
„erametsaomanik metsaseaduse § 10 lõike 4 tähenduses. Mõlemad määrused sätestavad, et
toetuse saamise eelduseks on asjaolu, et taotleja on selle metsamaa omanik, mille kohta ta
toetust taotleb. Tingimus, et nimetatud meetmete raames võib taotleda toetust üksnes taotleja
omandis oleva erametsamaa kohta, tuleneb Eesti Maaelu Arengukava koostamisel tehtud
otsustustest. Sellest tulenevalt ei ole Erametsakeskusel võimalik toetust anda Natura
metsatoetuse ja metsameetme osas kasutusvaldajale.
Asjaõigusseaduse mõtte kohaselt on kasutusvaldus põlisrent – see on isikule antud õigus asja
(maad) pikaaegselt kasutada. Kasutusvaldaja omandab viljade saamise õiguse, kuid võtab ka
kohustuse maad korras hoida. Tegemist on omandiõigusele vägagi lähedase õiguste mahuga.
Arvestades, et suur hulk metsaomanikke elavad enda omandist kaugel, oleks otstarbekas
korraldada nende metsakinnistute haldamist pikaaegsete lepinguliste suhete alusel. Ka
metsaühistud on kavandamas pikaaegsete lepingute pakkumist enda liikmetele. Siinkohal
oleks kasutusvalduse instrument küllaltki sobiv lahendus – ühistu omandab kokkulepitud
mahus raieõiguse ning võtab ka metsakasvatustööde tegemise kohustuse. Kuna ühistu oleks
metsatööde tegija võiks ka ühistul kui kasutusvaldajal olla toetussumma saamise õigus.
Leiame, et tagamaks metsaühistutele paremad võimalused pakkuda kompleksset metsade
pikaaegse haldamise teenust, võiks abikõlblik olla ka kasutusvaldaja poolt toetuse saamine,
kui kasutusvalduse leping on sõlmitud vähemalt viieks aastaks. Nimetatud võimaluse
saavutamiseks tuleks muuta nii Maaelu Arengukava kui asjassepuutuvaid rakenduslikke
õigusakte.
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Tuginedes eeltoodule oleme seisukohal, et määruste praegune regulatsioon on ebapiisav ning
seetõttu teeme ettepaneku muuta Eesti Maaelu Arengukava ja asjassepuutuvaid rakenduslikke
õigusakte selliselt, et Euroopa Liidu toetuste osas saaks edaspidi toetust taotleda ja saada ka
kasutusvaldaja.
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