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Tagasiside esitatud ettepanekutele 
 
 
Austatud proua Uibopuu 
 
 
Täname esitatud märkuste eest. 
 
Teete ettepaneku mitte maksta toetust väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvate 
erametsaalade looduskaitseliste piirangute hüvitamise toetuse raames lage- ja turberaietega raiutud 
alade eest. Ühtlasi teete ettepaneku kasutada rahalisi vahendeid, mis vabanevad uuendusraietega 
raiutud alade omanikele toetuste maksmata jätmisest, toetusmäärade suurendamiseks. 
 
Selgitame, et looduskaitseseaduse § 11 lõike 11 alusel on kaitsekorra kindlaksmääramisel lähtutud 
kaitse-eesmärgiks oleva elupaiga või liigi ökoloogilistest vajadustest. Seega on ka piiranguvööndis 
lubatud mõningane majandustegevus teatavate piirangutega. See, et majandustegevus on lubatud, 
kajastab antud aladel ka madalam toetuse määr. 
 
Uue meetme väljatöötamisel arvestasime Eesti maaelu arengukava 2014–2020 raames 
rakendatava Natura 2000 erametsamaa toetuse põhimõtetega. Seda põhjusel, et soovime 
erametsaomanikke, kelle metsaalad asuvad piiranguvööndis, hoiualal või alal, mille kohta on 
algatatud kaitse alla võtmise menetlus looduskaitseseaduse § 9 lõike 1 tähenduses, kohelda 
võrdselt mõlema meetme raames. Seetõttu ei pea me otstarbekaks selleks aastaks toetuse 
põhimõtteid muuta. 
 
Toome välja, et Keskkonnaministeeriumi juhtimisel on aastast 2020 käimas LIFE IP projekt 
„Loodusrikas Eesti“. Projekti üheks eesmärgiks on analüüsida ja uuendada tänast Natura 2000 
erametsatoetust. Seega on kavas tulevikus muuta looduskaitselisi toetusi, mis on suunatud 
erametsaomanikele. 
 
Teise märkusena mõistate hukka toetuse maksmise olukorras, kus maaomanik on rikkunud 
looduskaitse- või metsaseadust. Toote välja, et rikkumise olulisuse hindamine annab 
põhimõtteliselt loa teatud juhtudel seadust rikkuda ning sellele vaatamata riigilt toetust saada. 
 
Selgitame, et rikkumine ei pruugi olla seotud alaga, mille kohta toetust taotletakse. Kui rikkumine 
on aset leidnud sõltumata asukohast ja see on tuvastatud ning karistusregistrisse kantud, siis on 
selle eest ka karistus määratud. 



 

 
Rikkumistega seotud toetuse saamise tingimused on sarnased nagu Natura 2000 erametsamaa 
toetuse korral. Mõnede rikkumiste eest (nt kogemata parkimine või telkimine vales kohas) on 
täielikult toetuse maksmata jätmine ebaproportsionaalselt suur karistus. Piirangutega mets on alles 
ja hästi hoitud ning selle eest toetust ka makstakse. Seega, rõhutame, et toetuse määrus, ei anna 
luba ega soosi kellelgi seadust rikkuda. 
 
Rikkumiste korral on oluline hinnata süüteo proportsionaalsust, tahtlikkust. On piiranguid, mille 
vastu võib taotleja looduses liikudes pahaaimamatult eksida ning sellistel juhtudel ei ole õiglane 
100% toetusest ilma jätmine. Ei ole proportsionaalne karistada ühtmoodi tahtliku ja loodust 
kahjustava ning tahtmatu ja olulise loodusmõjuta rikkumise eest. 
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