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Täname Teid esitatud ettepanekute eest. 
 
Keskkonnaministeerium saatis 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“ muutmise 
eelnõu (edaspidi toetuse määruse muutmise eelnõu) enne otsustamist eelnõude infosüsteemi kaudu 
kooskõlastamisele.   
 
Eelnõude infosüsteemi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil 
infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva 
dokumendi kohta kommentaar esitada. 
 
Kuna kehtiv määrus ja ka toetuse määruse muutmise eelnõus kavandatavad muudatused on 
suunatud metsaühistutele ja erametsaomanikele, siis pöörduti otse huvirühmade poole, keda need 
muudatused otseselt puudutavad.  
 
Määruse jõustumine on planeeritud 2021. aasta algusest, et kauaoodatud olulised metsatoetuste 
süsteemi muudatused oleks arvesse võetud juba järgmises toetuste taotlusvoorus 2021. aasta 
alguses. Kuna määruse muudatusi on palju, sh põhimõttelisi toetussüsteemi muudatusi, siis võttis 
koostamine omajagu aega ja seetõttu jäi kooskõlastamiseks kahjuks vaid viis tööpäeva, mille 
jooksul enim ettepanekuid ka laekus. Samuti oleme kaalunud ka hiljem esitatud ettepanekuid ja ei 
ole neid kõrvale lükanud pelgalt seepärast, et on hiljem esitatud. 
 
Järgnevalt selgitame määruse muutmise eelnõu punkti 30 muudatuse sisu.  
  
Määruse muutmise eelnõuga ei muudeta kaitse-aladel metsa majandamise põhimõtteid.  
Kaitstavatel aladel on metsa majandamine detailselt reguleeritud looduskaitseseaduse ja selle 
alusel kehtestatud õigusaktidega, seejuures sihtkaitsevööndites reeglina keelatud ning 
piiranguvööndites lubatud ulatuses, et see ei kahjustaks kaitse-eesmärke.  
 
Plaanitav muudatus on seotud metsaühistu toetusega ning nende tegevustega, mille korraldamisel 



 

metsaühistu panust toetuse määramisel arvestatakse.  
 
Metsaühistud on osa erametsaomanike tugistruktuurist, lokaalse ja praktilise suunitlusega 
erametsaomanikke toetavad üksused, kes siis pakuvad abi toetuste taotlemisel, organiseerides 
metsamajandustöid ja nõustades metsaomanikke. 
 
Viidatud muudatus tähendab, et metsaühistu toetuse arvestusse lisatakse kaitstavatel 
loodusobjektidel lageraietele alternatiivsete raievõtete ehk turberaiete ja kujundusraie 
rakendamise korraldamine. Metsaühistu lõplik toetussumma kujuneb siiski erinevate tehtud tööde 
alusel ning metsaühistu toetusele seatud piirmäärasid ja kõiki metsaühistute esitatud taotlusi 
arvestades.  
 
Leiame, et metsaomanikke on ka kaitstavatel aladel metsa majandamisel vaja aidata ja nõustada 
ning pigem suunata neid kasutama lageraiele alternatiivseid raievõtteid. Sellest tulenevalt jätame 
Teie esitatud ettepaneku ka arvestamata. 
 
Teie teise ettepaneku kohta selgitame, et voolunõvasid rajatakse olemasolevatele taristutele nende 
korrashoidmise eesmärgil. On oluline, et voolunõva suudaks tagada vallitaguse pinnavee 
valgumise eesvoolu või kuivenduskraavi. Kuna need voolunõvad on madalad ja asuvad palju 
sügavamate eesvoolude ja kraavide vahetu mõju piirkonnas, siis kuivenduse lisaefekti 
olemasolevale kuivendusvõrgule need ei kujuta, vaid need tagavad pinnavee valgumise 
eesvooludesse või kuivenduskraavidesse.  
 
Voolunõvade rajamise pikkus sõltub konkreetsest olukorrast ning voolunõvad võivad olla ka  
lühemad kui 25 meetrit. Kuna maaparandussüsteemide korrashoid on oluline nii metsa- kui ka 
põllumajanduse jaoks, siis sellest tulenevalt peame jätkuvalt oluliseks selliste meetmete toetamist. 
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