Elurikkuse soodustamine Natura 2000 erametsades
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Sekkumisliik1

Teatavatest
kohustuslikest
nõuetest
piirkondlikud ebasoodsad tegurid.

Territoriaalne kohaldumisala2

Riiklik

tulenevad

Asjaomased erieesmärgid ning EE6: Panustada elurikkuse kaitsesse, edendada
kui vajalik, sektoripõhised ökosüsteemi teenuseid ning säilitada elupaiku ja
eesmärgid3
maastikke.
Tulemusindikaator(-id)

Protsent
metsamaast,
mida
hõlmavad
majandamislepingud, millega toetatakse elurikkust

Toetuskõlblikud taotlejad4

Füüsilisest või juriidilisest isikust erametsaomanikud.

Sekkumiste olemuse/nõuete kirjeldus, mis tagab efektiivse panuse erieesmärgi
saavutamisse.5
Natura 2000 võrgustik on EL kaitstavate alade võrgustik, mille eesmärgiks on tagada või
taastada EL-s ohustatud taime- ja loomaliikide ning ohustatud elupaigatüüpide soodne seisund.
Keskkonnakaitseliste eesmärkide ning bioloogilise ja maastikulise mitmekesisuse säilitamise
tagamiseks tuleb erametsaomanikul osaliselt või täielikult loobuda raietest või muudest
tulutoovatest tegevustest metsas.
Toetuse eesmärgiks on hüvitada osaliselt või täielikult erametsaomanikule saamatajäänud
tulu, aidates seeläbi tagada looduskaitseseadusest ja nõukogu direktiividest tulenev loodusliku
linnustiku kaitse, looduslike elupaikade ning loomastiku ja taimestiku kaitsest tulenevate
nõuete täitmine
Asjakohaste baastaseme elementide kindlaksmääramine6:
Kui taotlejal on põllumajandusmaad, siis jälgib taotleja oma põllumajanduslikus tegevuses ja
kogu põllumajandusliku majapidamise maal maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis
hoidmise nõudeid.
Toetuskõlblikkuse tingimused7

1

Art. 99(a)
Art. 99(b)
3
Art 99(c); art. 42; art.48; art. 52(2); art.60(3)
4
Art. 99(d)
5
Art. 99(c)
6
Art. 99(c)
7
Art. 99(d)
2

Meedet rakendatakse Eesti territooriumil Natura 2000 võrgustiku alal ja/või sihtkaitsevööndis
väljapool Natura 2000 võrgustiku ala. Toetusõigusliku maa omanikud täidavad kaitsekorrast
kehtestatud nõudeid.
Taotlejal on õigus taotleda toetust vähemalt 0,3 hektari suuruse erametsamaa kohta, mis vastab
metsaseaduse nõuetele ja mis on kantud keskkonnaregistrisse.
Toetusõigusliku metsaala osaks loetakse ka kuni 4m laiused teed, kraavid, tuletõkestusvööndid,
elektripaigaldise kaitsevööndis olev toetusõiguslik maa ning kuni 0,1 ha suurused lagendikud.
Planeeritud toetuse ühikusumma(-d) ja sekkumise soovituslik rahaeraldis8
Toetust makstakse ühikumäärade alusel.
Toetuse ühikumäära vähendamine
Kui toetuseks ettenähtud vahenditest lähtudes ei ole võimalik kohustuseaastal rahuldada kõiki
nõuetele vastavaid taotlusi, võib teha taotluse osalise rahuldamise otsuse, vähendades toetust
proportsiaalselt piiranguvööndis, hoiualal või projekteeritaval alal toetuse saajate osas.
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Art. 99(g)

