Metsataristu korrashoid ja arendamine
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Sekkumisliik1

Investeeringud

Territoriaalne kohaldumisala2

Riiklik

Asjaomased erieesmärgid ning EE8: Edendada tööhõivet, majanduskasvu, sotsiaalset
kui vajalik, sektoripõhised kaasatust ja maapiirkondade arengut, sealhulgas
biomajandust ja säästvat metsamajandust
eesmärgid3
EE4: Panustada kliimamuutuste leevendamisse ja
nendega kohanemisse ning säästvasse energiasse

Tulemusindikaator(-id)

Toetuskõlblikud taotlejad4

Suurendada erametsade tootlikkust ja puistu kvaliteeti
Parandada juurdepääsu erametsamaale
R 17 a metsandussektori tulemuslikkust parandavad
koguinvesteeringud
R.23a Keskkonna- ja kliimaga seotud tegevused läbi
investeeringute maapiirkondadesse.
 metsaühistud ja maaparandusühistud
 ettevõtjad
 väikesüsteemi rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks
füüsilisest isikust erametsaomanikud.

Sekkumiste olemuse/nõuete kirjeldus, mis tagab efektiivse panuse erieesmärgi
saavutamisse.5
Paljud metsas paiknevad kuivenduskraavid on rajatud I Eesti Vabariigi ajal ligikaudu 80 aastat
tagasi ja on nüüdseks suures osas amortiseerunud. Sekkumise eesmärgiks on korrastada
kuivendussüsteemid, et tõsta metsade tootlikkust ning viia need kooskõlla keskkonnakaitse –ja
kliima eesmärkidega. Metsataristu korrastamine tõstab metsandussektori konkurentsivõimet.
Korrastamise all mõeldakse lisaks rekonstrueerimisele kuivendussüsteemi uuendamist.
Kuna kuivendussüsteemi reguleeriv võrk jaotub paljude maaomandite vahel, siis soodustatakse
sekkumisega ka ühistegevust, et suurendada kohalike kogukondade arengut ja
maaparandussüsteemi omanike koostööd.
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Erametsaomanikest metsamajandajate konkurentsivõime parandamiseks sh metsade tootlike
funktsioonide säilitamiseks tuleks jätkata ka metsateede korrastamisega, mille tegemisel
arvestatakse samuti keskkonna- ja kliimaalaste eesmärkidega.
Sekkumine panustab ka erieesmärki 4.7, kuna metsa kuivendus mõjutab puistu juurdekasvu
ning suurendab süsiniku sidumisvõimet.

Toetatavad tegevused ja toetuskõlblikkuse tingimused6


Olemasoleva kuivendussüsteemi rekonstrueerimine erametsamaal

Kuivendussüsteemi rekonstrueeritavast alast ei tohi üle 30% moodustada raba (RB) ega siirdesoo (SS)
kasvukohatüübi metsamaa.
Leevendusmeetmena rajatakse vajadusel keskkonnarajatis, sh leevendusveekogu.
Rekonstrueerimine ei tohi negatiivselt mõjutada Natura võrgustiku alasid. Natura võrgustiku maa-ala
piirist võivad kuivendusvõrgu kraavid paikneda mitte lähemal valdkonna õigusaktiga kehtestatud
selle metsa kasvukohatüübile sätestatud kuivenduskraavide pool vahekaugust.
Projekteerija on läbinud koolituse keskkonnasäästliku kuivendussüsteemi projekteerimise teemal.



Olemasoleva kuivendussüsteemi uuendamine erametsamaal

Kuivendussüsteemi uuendamisel järgitakse Maaeluministri 19.12.2018 määruses nr 75 toodud
nõudeid


Erametsamaale juurdepääsutee või maaparandussüsteemi teenindava tee
ehitamine, rekonstrueerimine ja uuendamine

Juurdepääsutee ja maaparandussüsteemi teenindava tee ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks
saab toetust taotleda, kui selle kandevõime on vahemikus 60-79 MPa (III ja IV järgu tee).
vastavalt maaeluministri 06. mai 2019 määrusele nr 45 „Maaparandussüsteemi
projekteerimisnormid“.
Kui tee ehitatakse või rekonstrueeritakse koos kuivendussüsteemiga, siis ei tohi
kuivendussüsteem mõjutada negatiivselt Natura võrgustiku alasid. Natura maa-ala piirist
võivad kuivendusvõrgu kraavid paikneda mitte lähemal kui valdkonna õigusaktiga kehtestatud
selle metsa kasvukohatüübile sätestatud kuivenduskraavide pool vahekaugust.
Toetuse saaja tagab teatud perioodiks tasuta juurdepääsu teele.
Toetusmäärad/toetuse ühikumäärad/arvutusmeetodid7
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Olemasoleva kuivendussüsteemi rekonstrueerimise ja uuendamise puhul kehtestatakse toetuse
ühikumäär vastavalt sõltumatu hindaja analüüsile Toetusmäär on kuni 75%.

Art. 99(d)
Art. 99(f)



Erateede ehitamise, rekonstrueerimise ja uuendamise korral kehtestatakse ühikumäär vastavalt
sõltumatu hindaja analüüsile. Toetusmäär on kuni 70% ühistegevuse korral, kui taotlejaks on
ettevõtja, siis on toetusmäär kuni 40%.

Maksimaalne toetus investeeringu lõikes ja programmperioodil kokku sätestatakse
rakendusmääruses.

