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Keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruse nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise 
alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise 
kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“ muutmisest 

Märkasime eelnõude infosüsteemis, et plaanis on muuta keskkonnaministri määrust nr 10,           
mis käsitleb erametsanduse toetusi. Esitame allpool Eesti Keskkonnaühenduste Koja         
seisukohad määruse muutmise eelnõu ning selle menetlemise osas. 

Vabariigi Valitsuse reglement näeb ette, et eelnõude ja muude küsimuste ettevalmistamisse           
kaasatakse asjassepuutuvad huvirühmad vastavalt kaasamise heale tavale (§4 lg 2).          
Käesoleval juhul on teavituse määruse muutmise eelnõu kohta saanud vaid Eesti           
Erametsaliit, kuigi huvigruppe sel teemal kaasa rääkima on ilmselgelt rohkem. Kinnitame           
siinkohal ka Eesti Keskkonnaühenduste Koja huvi metsanduse arengut puudutavates         
teemades kaasa mõelda ning seadusloomesse panustada ning palume end taoliste          
protsessidega kursis hoida. 

Peame vajalikuks viidata ka Vabariigi Valitsuse reglemendis sätestatud kooskõlastamise         
tähtaegadele, mille kohaselt ministri määruse kooskõlastamise tähtaeg on üldjuhul kümme          
tööpäeva (§7 lg 3). Käesoleval juhul on kooskõlastamiseks antud aega vaid viis tööpäeva,             
põhjendamata kuidagi sellise kiirustamise vajadust. Antud tähtaeg on ebasobivalt lühike,          
nagu on näha ka kooskõlastajate vastuste viibimisest. 

Järgnevalt määruse muutmise eelnõu sisust. Määruse eelnõus plaanitakse põhimõttelist         
muudatust senises erametsanduse toetuste andmise korras. Eelnõu punktiga 30 lisatakse          
metsaühistu toetuste abikõlbulike kulude nimekirja turberaied kaitsealadel. Leiame, et         
uuendusraiete toetamine kaitsealadel läheb üheselt vastuollu säästva metsanduse        
põhimõtetega ning otsuse tulemusel muutub metsamajandus kaitstavatel aladel veelgi         
intensiivsemaks. Kuna valdav osa kaitsealuseid metsi kuulub Natura 2000 võrgustikku, tuleb           
arvestada kaasnevaid mõjusid loodusdirektiiviga kaitstavatele väärtustele. Rõhutame, et        
uuendusraieteatiste hulk on Natura aladel viimastel aastatel kasvanud ning seda kasvu ei            
tohi riiklike toetusmeetmetega soodustada. Teeme ettepaneku loobuda turberaiete        
toetamisest kaitsealadel ning juhime tähelepanu, et vajalik on raietegevuse keskkonnamõju,          
sh Natura väärtustele avalduva mõju loodusdirektiivi kohane hindamine.  

Samuti ei saa me nõustuda jätkuva plaaniga toetada voolunõvade rajamist, mis võivad            
kujutada endast olulist keskkonnamõju, mida nende kavandamisel ei hinnata. Maksimaalne          
toetatavate voolunõvade pikkus 25 meetrit ning sügavus 50 cm on oma eesmärgi – muldvalli              



taha sulglohku koguneva vee ära juhtimine – saavutamiseks üledimensioneeritud. Teeme          
ettepaneku voolunõvade rajamise toetamist mitte jätkata. 
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