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Metsanduse töögrupp
Töögrupi läbiviimise eesmärk
arvamuste kaardistamine ja ettepanekute saamine plaanitava sekkumise
detailide kohta.

Metsanduse töögrupi eesmärk
Töögrupp vaatab üle ja täiendab strateegiakava metsandust puudutavad
sekkumised ning järjestab need olulisuse põhjal. Lisaks küsib töögrupp arvamust
toetusõiguslikkuse tingimuste kohta sekkumisliikide kaupa.

Kohtumiste arv 3, vajadusel rohkem
Valmib sekkumiste leht

Liikmed nimetanud
Erametsaliit,
Erametsakeskus,
Eesti Maaülikool,
Tartu Ülikool,
Tallinna Tehnikaülikool,
Maaelu Edendamise Sihtasutus, Keskühistu Eramets TÜ, Eesti Põllumajanduskaubanduskoda, Keskkonnaministeerium, Eesti Keskkonnaühenduste Koda, Eestimaa
Talupidajata Keskliit, ELLE OÜ, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium,
Põllumajandusuuringute Keskus, Põllumajandusamet, Mesinduse Koostöökogu,
Mahepõllumajanduse Koostöökogu, PRIA, Keskkonnaamet

Ettepanek:
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,
millega kehtestatakse eeskirjad, kuidas toetada
liikmesriikide koostatavaid Euroopa Põllumajanduse
Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu
Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid ühise
põllumajanduspoliitika strateegiakavu (ÜPP
strateegiakavad), ning millega tunnistatakse
kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused
(EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0392&from=ET

Metsanduse arengukava 2021-2030

• Metsade kasutamine on võimalikult mitmekülgne, vastab ühiskonna ootustele
ja vajadustele, aitab leevendada kliimamuutusi ja nendega kohaneda ning tagab
sotsiaalselt tasakaalustatud elu- ja majanduskeskkonna ning
metsaökosüsteemide soodsa seisundi.
• Nüüdisaegne haridussüsteem ja metsateadus, samuti selgelt mõistetav ja
avalikkusele kergelt kättesaadav teave metsandusest suurendavad ühiskonna
teadlikkust ja kujundavad hoiakuid jätkusuutliku metsanduse suunas ning tagav

Probleemid tulenevad metsanduse arengukava aastateks
2021- 2030 koostamise ettepanekust
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Looduskaitseliste aladel olevate piirangute hüvitamine
Metsaala arendamine
Taimehaigused endiselt päevakorral
Looduskahjude ennetus ja korvamine metsaomanikele
Metsahooldus

Metsandusega seotud taristute (teede) korrashoid ja areng pole piisavalt tagatud

Teavitamine
Lisandväärtus ja innovatsioonikoostöö
Taimlainvesteeringud

Valmib
arengukava
2020 esmane versioon
(märts) (kinnitatakse nov
2020)

Artikkel 67
Teatavatest kohustuslikest nõuetest tulenevad piirkondlikud
ebasoodsad tegurid
3. Ebasoodsate asjaoludega hõlmatud alade kindlaksmääramisel võivad liikmesriigid
lisada sinna ka järgmised alad:

(a)direktiivide 92/43/EMÜ ja 2009/147/EÜ kohaselt määratud Natura 2000
põllumajandus- ja metsaalad;
(b)muud piiritletud looduskaitsealad, mille puhul põllumajandusele või metsadele
kohaldatakse keskkonnapiiranguid seoses direktiivi 92/43/EMÜ artikli 10 rakendamisega,
tingimusel et kõnealused alad ei ületa iga ÜPP strateegiakava territoriaalse kohaldamisala
kohta 5 % Natura 2000 territoriaalsesse kohaldamisalasse kuuluvatest aladest;

(c)põllumajandusalad, mis direktiivi 2000/60/EÜ kohaselt kuuluvad
veemajanduskavade alla.

Elurikkuse soodustamine Natura 2000
erametsades
Vajadus/vajadused: erametsades elurikkuse säilitamine
Sekkumisliik: teatavatest kohustuslikest nõuetest tulenevad piirkondlikud
ebasoodsad tegurid
Sihtgrupp/toetusesaaja: füüsilisest või juriidilisest isikust erametsaomanikud
Toetatav tegevus: toetatakse Natura 2000 võrgustiku alal ja väljaspool Natura
2000 ala sihtkaitsevöödis looduskaitseliste piirangute hüvitamine erametsamaal.
Ettepanek juhtkomisjonilt toetada ka väljaspool Natura 2000 piiranguvööndis
looduskaitseliste piirangute hüvitamist erametsamaal

Artikkel 68
Investeeringud
1.Liikmesriigid võivad anda investeeringutoetust käesolevas artiklis
sätestatud tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik oma ÜPP
strateegiakavas edaspidi ette näeb.
2.Käesoleva sekkumisliigi alusel võivad liikmesriigid anda toetust
üksnes materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse
tehtavateks investeeringuteks, nii et see aitab kaasa artiklis 6
osutatud erieesmärkide saavutamisele. Metsandussektorile
makstav toetus peab põhinema metsamajanduskaval või
samaväärsel vahendil.

Artikkel 68
Investeeringud (jätk)
3.Liikmesriigid koostavad loetelu rahastamiskõlbmatutest investeeringutest ja kulukategooriatest ning see peab
hõlmama vähemalt järgmist:
(a) põllumajandustoodete tootmise õiguste ostmine;
(b) toetusõiguste ostmine;
(c) maa ostmine, välja arvatud maa ostmine keskkonnakaitseks või maa ostmine noorte
põllumajandustootjate poolt, kasutades selleks
rahastamisvahendeid;
(d) loomade ning üheaastaste taimede ost ja nende istutamine muul eesmärgil kui loodusõnnetuse ja katastroofi
tagajärjel kaotatud põllumajandusliku või metsamajandusliku potentsiaali taastamine;
(e) laenu intressimäär, välja arvatud toetused, mis on antud intressitoetusena või tagatistasu

toetusena;

(f) investeeringud niisutuseks, mis ei ole vastavuses direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 lõike 1 kohase
veekogude
hea seisundi saavutamisega, sealhulgas niisutuse laiendamine, nii et see mõjutab
veekogusid, mille olukorda
hinnatakse asjaomases veemajanduskavas madalamaks kui hea;
(g) investeeringud suurtesse taristutesse, mis ei kuulu kohalikesse arengustrateegiatesse;
(h) investeeringud metsastamisse, mis ei ole vastavuses kliima- ja keskkonnaeesmärkidega lähtuvalt säästva
metsamajandamise põhimõtetest, mis on välja arendatud üleeuroopalistes metsastamise ja
taasmetsastamise
suunistes.

Esimese lõigu punkte a, b, d ja g ei kohaldata, kui toetust antakse rahastamisvahendi kaudu.

Artikkel 68
Investeeringud (jätk)
4. Liikmesriigid kehtestavad toetuse maksimummääraks 75 %
rahastamiskõlblikest kuludest
Toetuse maksimummäära võib suurendada järgmiste investeeringute puhul:
a) metsastamine ja mittetulusad investeeringud seoses keskkonna- ja
kliimaalaste erieesmärkidega, mis on esitatud artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja
f;
b) investeeringud maapiirkonna põhiteenustesse;
c) investeeringud loodusõnnetuse ja katastroofi tagajärjel kaotatud
põllumajandusliku või metsamajandusliku potentsiaali taastamisse ning
vastavatesse ennetusmeetmetesse metsa- ja põllumajanduskeskkonnas.

Metsa süsiniku sidumise ja kliimamuutuse leevendamise
võimekuse suurendamine (4.7)
Vajadus/vajadused: metsakahjustuste ennetamisele ja tagajärgedega toimetulemisele
suunatud tegevuste läbiviimine ning metsahooldus
Sihtgrupp/toetusesaaja: metsaühistud, füüsilisest isikust erametsaomanikud (sh FIE-d)
ning mikroettevõtjad
Toetatav tegevus: hooldusraiete tegemine, kasvavate puude laasimine, ulukikahjustuse
ennetamiseks tarvikute soetamine ja nende kasutamine või paigaldamine ning
keskkonnasõbraliku, hooldusraieks spetsiaalselt toodetud seadmete ja tarvikute
soetamine; metsakahjustuse kõrvaldamine ja kahjustatud alal metsauuenduse (sh
loodusliku metsauuenduse) tekkele kaasaaitamine; metsakahjustuste ennetamiseks
tõrjevahendite soetamine ja kasutamine, tuletõkestusriba või -vööndi rajamine ja
korrashoidmine
Ettepanek juhtkomisjonilt: toetada mittemetsamaade metsastamist

Biomajanduse arendamine maapiirkonna ettevõtete
koostöö edendamiseks 8.8
Vajadus: biomajanduse võimalused on alakasutatud (ennekõike
jäätmed, taaskasutus), vajadus uudsete väärtusahelate tekkeks
Sekkumisliik: investeeringud
Sihtgrupp/toetusesaaja: maapiirkonnas tegutsevad väikese ja
keskmise suurusega ettevõtjad, metsaühistud

Toetatav tegevus: investeeringud nii metsanduse kui
põllumajanduse bioväärindamise üksuste toetamiseks, mis
muuhulgas panevad rõhku seni kasutamata bioressursside ning
jääkide ja kaassaaduste väärindamisele; investeeringuid kodumaise
metsataimlamajanduse arendamiseks

Metsataristu korrashoid ja arendamine

Vajadus: Eesti erametsad paiknevad enamasti liigniisketel maadel ja nendele
juurdepääs on puudulik. Kuivendussüsteemid on valdavalt vananenud ja teede
kandevõime ega teede võrgustik ei ole piisav
Sekkumisliik: investeeringud
Sihtgrupp/toetusesaaja: erametsaomanikust ettevõtjad, metsaühistud,
maaparandusühistud ja muud ühistegevuse vormid

Toetatav tegevus: investeeringud metsa taristusse (kuivendussüsteemid ja teed)
metsamaal paiknevate kuivendussüsteemide toimimisvõime arendamine ja
parandamine ning erametsmaadele juurdepääsu tagamine

Tänan!

