Metsa süsiniku sidumise ja kliimamuutuse leevendamise
võimekuse suurendamine
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Sekkumisliik1

Investeeringud

Territoriaalne kohaldumisala2

Riiklik

Asjaomased erieesmärgid ning EE 4: Panustada kliimamuutuste leevendamisse ja
kui vajalik, sektoripõhised nendega kohanemisse ning säästvasse energiasse
eesmärgid3
Tagada mitmekesise ja nõuetekohase kasvukohale
sobiliku istutusmaterjali kvaliteedi ja kättesaadavus
paranemine (erametsataimlad).
Tulemusindikaator(-id)

R.17a. metsandussektori tulemuslikkust parandavad
koguinvesteeringud
R.23a. Keskkonna ja kliimaga seotud tegevused läbi
investeeringute
maapiirkonda
(tootlikud
ja
mittetootlikud)

Toetuskõlblikud taotlejad4





mikroettevõtja
füüsiline isik
metsaühistu

Sekkumiste olemuse/nõuete kirjeldus, mis tagab efektiivse panuse erieesmärgi
saavutamisse.5
Metsa tehtavad investeeringud panustavad kliimamuutuste leevendamisse, kuna eelkõige
kasvav mets seob süsinikku enam. Kliimamuutuste leevendamise seisukohalt on metsa ja
metsanduse toime kõige tõhusam siis, kui majandatavate metsade keskmine aastane juurdekasv
on pidevalt kõrge, mistõttu on oluline teha valgustus ja harvendusraiet metsakasvu võimalikult
palju stimuleerival ajaperioodil. Samuti on metsaomanikul võimalik kujundada puistu
koosseisu, reguleerides valgustingimusi ja puistu liigilist koosseisu, parandades sellega puistu
kasvu ja kvaliteeti ning mullas leiduvate toitainete kasutamist.
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Ka tegevused metsakahjustuste ennetamisse, metsakahjude kõrvaldamisse ja uue metsa
kiiremaks kasvuks võimaluste loomisse aitab leevendada kliimamuutusi. Kuna puistu
kahjustumisel kahaneb ala süsiniku sidumisvõime, on oluline võimalikult kiiresti kõrvaldada
kahjustus ning kahjustatud ala uuendada. Kahjustustest on olulisel kohal tormid, tulekahju,
taimehaigused ning putuka- ja uluki kahjustused. Metsatulekahjude ärahoidmiseks on vaja
rakendada metsamajandusvõtteid, mis kujundavad puistuid vähem tuleohtlikeks.
Kuna erametsataimlates kasutatavad tehnoloogiad ei taga Eestile vajalikus mahus kvaliteetsete
metsataimede tootmist, siis aidatakse sekkumisega teha investeeringuid kodumaise
taimlamajanduse arendamiseks. Metsataimede kättesaadavuse tõstmine aitab kaasa metsa
kiiremale uuenemisele.
Puidusektori kohanemisele kliimamuutustega ja puidusektori konkurentsivõime säilitamisele
aitab kaasa väiketehnika kasutuselevõtt, mis võimaldab metsast välja tuua hooldusraiel
tekkivad sortimendid, kuid mis kahjustab mulda vähem ning soodustab lisaks harvendus-, ja
valgustusraiele ka valikraie tegemist.
Toetatavad tegevused ja toetuskõlblikkuse tingimused:


Hooldusraie kuni 30 -aastases puistus

Toetust saab taotleda metsamaale, mille kohta koostatud inventeerimisandmed on kantud
metsaregistrisse.
Hooldusraie tehakse valgustus- või harvendusraiena, kujundades võimalusel segapuistuid.
Erametsaomanik sh metsaühistu liige saab toetust mitte vähem kui ühe ja mitte rohkem kui 60
hektari ulatuses kalendriaastas.
Sama metsamaa kohta saab toetust taotleda üks kord programmperioodi jooksul.


Keskkonnasõbraliku, raieks mõeldud väiketehnika, seadmete ja tarvikute
soetamine.

Toetust saab metsandusliku väiketehnika soetamiseks, mille registrimass on kuni 4 tonni.
Toetust saab ka tarvikute (mootorsaag, kõrglaasimissaag, võsasaag, võsalõikur, metsataimede
istutusvahend metsamaapinna ettevalmistamise seade jpt) soetamiseks
Toetust võib taotleda metsaühistu.


Loodusõnnetusest või tulekahjust kahjustatud metsa kahjustuste kõrvaldamine ja
uue metsa tekkeks võimaluse loomine

Toetust saab metsamaale, mille kohta koostatud inventeerimisandmed on kantud
metsaregistrisse.
Toetatakse kahjustatud alalt hukkunud puude kõrvaldamist, loodusliku uuenduse tekkele
kaasaaitamiseks maapinna ettevalmistamist, metsataimede soetamist ja istutamist ning kuni
kolme aasta vanuse metsakultuuri ja kuni kolme aasta vanuste metsakasvukohatüübile sobivate
looduslikult uuenenud metsataimede hooldamist.
Toetust saab alates 0,5 hektari suuruse kahjustatud metsamaa kohta.

Kahjustuse kõrvaldamise, kahjustatud alale metsakultuuri rajamise või kahjustatud ala
maapinna mineraliseerimise korral on tehtud metsakaitseekspertiis, millelt nähtub metsa
hukkumise põhjus.
Kui taotletakse toetust kahjustuse kõrvaldamiseks, siis taotletakse toetust ka sama metsamaa
osale uue metsakultuuri rajamiseks või maapinna mineraliseerimiseks.
Kahjustatud metsa uuendamise korral eemaldatakse kuni kolme aasta vanuse
metsakasvukohatüübile sobivate metsataimede kasvu segavad rohttaimed ja kasvukohale
mittesobivad väheväärtuslikud puuliigid.


Männikärsaka, juurepessu ja muude metsakahjurite, patogeenide ning ulukite
kahjustuse ennetamiseks vajalike tõrjevahendite soetamine ja meetmete
kasutamine

Toetust saab metsamaale, mille kohta koostatud inventeerimisandmed on kantud
metsaregistrisse.
Toetatakse metsakahjurite, patogeenide ning ulukite kahjustuse ennetamiseks vajalike
tõrjevahendite soetamist; tekkinud kahjustuste korral alguse saanud kahjustuse edasilevimist
peatavate meetmete rakendamist nagu näiteks püünispuude raiet ja õigeaegset väljavedu;
tormimurru likvideerimist vähemalt 10 tm suuruse kahju korral; olemasoleva metsakultuuri
täiendamist/mitmekesistamist ning aia paigaldamist rajatud metsakultuuri kaitsmiseks.


Taimlamajanduse arendamine

Abi antakse taimlamajanduse arendamiseks vajalike hoonete ja rajatiste ehitamiseks ning
rekonstrueerimiseks ning tehnoloogia ja seadmete soetamiseks
Abi saaja on mikroettevõtja ja metsaühistu
Toetusmäärad/toetuse ühikumäärad/arvutusmeetodid 6


Hooldusraiete tegemine - ühikuhinnad vastavalt erapooletu hindaja analüüsile.
Toetusmäär 75%;



Loodusõnnetusest või tulekahjust kahjustatud metsa kahjustuste kõrvaldamine ja metsa
taastamine - ühikuhinnad vastavalt erapooletu hindaja analüüsile. Toetusmäär 30%
(kahjustuste kõrvaldamine) muud tegevused kuni 90%;



Keskkonnasõbraliku, raieks spetsiaalselt toodetud seadmete ja tarvikute soetamise
korral toetuse määr 30% abikõlbliku seadme või tarviku maksumusest;



Taimlamajanduse tarvis hoonete ehitamine ja rekonstrueerimise ning tehnoloogia ja
seadmete soetamise puhul antakse abi finantsinstrumendi näol.
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