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Natura 2000 erametsamaa toetus 
(meede12.2)

Üldeesmärgiks on aidata toetuse kaudu kaasa Natura 2000 ala erametsamaa 

säästvale kasutusele ja kaitsta Natura 2000 erametsamaa ja väljaspool Natura 2000 

ala sihtkaitsevööndis asuvaid loodusväärtusi, andes erametsaomanikele toetust 

looduskaitseliste piirangute järgimise eest. (täiendav kontroll)

Eelarve

2014-2020 eelarve - 29 232 000 eurot

2021-2022 eelarve - 10 miljonit eurot

2022. a  5 miljonit eurot



METSAMEEDE Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse 
parandamise investeeringutoetus (Meede 8)

Eesmärk: 

• jätkusuutlik ja tulemuslik metsa majandamine, mis soodustab metsa 

elujõulisuse tõstmist metsa liigilise koosseisu parandamise või muude 

metsakasvatusvõtete rakendamise kaudu 

• metsa bioloogilise mitmekesisuse, tervikliku ökosüsteemi ja 

kaitsefunktsiooni säilimine ja taastamine.

Eelarve: 

2014-2020 - 8 912 941 eur

2021-2022 - 3 326 600 eur

2022. a - 2 316 000 eur



Muudatused eelnõu valmimisel

• Pikendatakse tegevuste elluviimise tähtaega kuni 30. novembrini 2024 

• Hooldusraie puhul laseme vabaks nõude, et seda saab programmperioodil 

taotleda üks kord.



Põllu- ja metsamajanduse taristu
arendamise ja hoiu investeeringutoetus

(meede 4.3.2)

Eesmärk: Maatulundusmaa viljelusväärtuse suurendamine ja sihtotstarbelise 

kasutuse tagamine korrastatud kuivendussüsteemide ja juurdepääsuteede 

kaudu

Aastal 2022 – 6 240 000eur

Järgmine taotlusvoor detsember 2022 (?)



Toetatavad tegevused taristumeetmes

• kuivendussüsteemi kuuluva hoone püstitamine või rajatise rajamine, 

rekonstrueerimine ja uuendamine;

• põllumajandus- või erametsamaale või põllumajanduslikule tootmishoonele 

juurdepääsutee ning selle koosseisu kuuluva rajatise ehitamine ja 

rekonstrueerimine.

Toetatud metsataristu:

Reguleeriv võrk 6544 ha

Tee 26,37 km

KK rajatis/tuletõrje-tiik 129 tk

Määratud toetuse summa mets 6 454 559 eur



Uue perioodi 

ettevalmistuse 

seis 



ÜPP strateegiakava raamistik 

• EL määrused 

• suuna annavad roheleppe strateegiad

• Põllumajanduse ja kalanduse arengukavas 

2030

• Metsanduse arengukava 2030



EL metsandustoetuste tulevik 2023-2027

Aitäh, Kristine, aitäh, Reena, aitäh, Marko.



ÜPP 2021-2027 eesmärgid

Tõhustada arukat, vastupidavat ja 

mitmekesist põllumajandus-

sektorit, mis tagab toiduga 

kindlustatuse

Edendada keskkonnahoidu ja 

kliimameetmeid ning panustada 

liidu keskkonna- ja 

kliimaeesmärkidesse

Parandada maapiirkondade 

sotsiaal-majanduslikku olukorda

Horisontaalne eesmärk – sektori kaasajastamine põllumajanduses ning maapiirkondades 

teadmiste edendamise ja jagamise, innovatsiooni ja digiülemineku abil

ning nende kasutuselevõtu ergutamine



7 aastal on kasutada enam kui 2 miljardit eurot
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Riigisisene ajakava

2022

• 01.01.22 (esialgse) ÜPP strateegiakava esitamine Euroopa Komisjonile 
ja läbirääkimiste algus

• Jaanuar – KSH aruande avalik arutelu

• Veebruari lõpp – KSH aruande kinnitamine

• … ÜPP strateegiakava kooskõlastamine, VV heakskiit ja nõuetekohase 
ÜPP strateegiakava esitamine Euroopa Komisjonile

• … ÜPP strateegiakava heakskiit Euroopa Komisjonilt

• ÜPP seaduse vastuvõtmine ja määruste ettevalmistamine aasta jooksul

2023
• Jaanuar – ÜPP strateegiakava 2023-2027 rakendamise algus



Mida hindajad 

metsanduse 

sekkumiste kohta välja 

toovad?



● Investeeringud metsa kliimamuutustega kohanemiseks on ette nähtud muuhulgas 

taimlamajanduse ja erametsade asjakohase hooldamise ja kahjustuste kõrvaldamise 

toetuseks ja see on hea sihitus. 

● Metsakoosluste säästlik hooldamine ja kahjustunud metsa taastamine on positiivse 

mõjuga metsakooslustele ning seeläbi kaudselt ka kliimamuutustele (süsiniku sidumine). 

Maapinna mineraliseerimisele turvasmuldadel võiks siiski teatud piiranguid seada.

● Turbal ja turvasmuldadel kasvava metsa kuivendamise mõju kliimale on üldjuhul pigem 

negatiivne. Pikaajalised süsinikuvarud metsas peituvad mullas ja turbas. Ka Euroopa 

Komisjon on oma soovitustes pööranud tähelepanu asjaolule, et Eesti on üks vähestest EL 

liikmesriikidest, kus turbaaladel on oluline roll CO2 sidujana ning sobivaid 

mullaharimisvõtteid ja taassoostamist peetakse kasulikuks vahendiks, et vältida 

lagunemist, peatada edasine kasvuhoonegaaside heide ning säilitada ja parandada CO2 

sidumist.



Kavandatavad 

metsanduse 

sekkumised



• Elurikkuse soodustamine Natura 2000 erametsades 

• Investeeringud metsa kliimamuutustega kohanemiseks

Lisaks:

• Ringbiomajanduse arendamine maapiirkonna ettevõtete 

konkurentsivõime  suurendamiseks (sh 

finantsinstrumendina) 

• Innovatsioonikoostöö



Elurikkuse soodustamine Natura 2000 erametsades 

• Toetuse eesmärk: toetada erametsaomanikke, kes  aitavad täita 

looduskaitseseadusest ja nõukogu direktiividest tulenevaid loodusliku 

linnustiku kaitse, looduslike elupaikade ning loomastiku ja taimestiku 

kaitsest tulenevaid nõudeid. 

• Toetust antakse vähemalt 0,3 hektari suuruse erametsamaa  kohta, mis on  

kantud keskkonnaregistrisse. 

• Plaanitakse toetada erametsamaa omanikke, kelle metsamaa on:

o Natura 2000 võrgustiku alal  

o sihtkaitsevööndis väljapool Natura 2000 võrgustiku ala



Investeeringud metsa kliimamuutustega kohanemiseks

Sekkumise eesmärk: kujundada puistu liigilist koosseisu kliimamuutustele vastupidavamaks. 

Tootlikud investeeringud:

● Hooldusraie kuni 30-aastases puistus 

● Taimlamajanduse arendamine

Mittetootlikud investeeringud:

• Metsakahjurite, patogeenide ning ulukite kahjustuse ennetamiseks vajalike tõrjevahendite 

soetamine ja meetmete kasutamine

• Loodusõnnetusest või tulekahjust kahjustatud metsa kahjustuste kõrvaldamine ja uue metsa 

tekkeks võimaluse loomine



Metsataristu tegevused on koos põllumajandustaristu 

sekkumises:

• Erametsamaale juurdepääsutee või maaparandussüsteemi 

teenindava tee ehitamine, rekonstrueerimine ja uuendamine on 

abikõlblik taristu sekkumisest. 

• Samuti on abikõlblikud keskkonnakaitserajatised (sekkumine 

keskkonnakaitselised maaparandusrajatised ning metsamaa 

kuivendussüsteem, kui on ühine süsteem metsa- ja 

põllukuivenduses



Investeeringud bioressursside väärindamisse (alates 2023)
Eesmärk: kasvatada bioressursi töötlemisvõimekust, töödelda kõrgema 

lisandväärtusega toodeteks ja panustada ka esmatootjatele sobivate 

bioväärindamisüksuste loomisesse, nt

• kõrvalsaaduste ja jääkide kasutamine nt bioenergia/biogaasi, bioväetiste ja 

biomaterjalide ning muude uudsete ja kõrge lisandväärtusega toodete tootmiseks 

• tehnoloogia uuendamine ja tootearendus, et asendada fossiilseid materjale 

taastuvatega

Toetatakse: vajalike tootmishoonete ja rajatiste ning neisse paigaldatud (või nende 

juurde kuuluvate) statsionaarsete seadmete soetamist, paigaldamist ja protsesside 

optimeerimist

• biomassi eeltöötlemiseks (sh kogumine, sorteerimine) vajalike hoonete, rajatiste ja 

seadmete soetamist

• ettevõtete teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonivõimekuse kasvatamiseks, 

tehnoloogia optimeerimiseks ja protsesside kohandamiseks 

eksperdi/arendustöötaja kaasamist

Eelkõige keskendub primaartootjatele suunatud väikeprojektidele, kogueelarve 3 mln



Innovatsioonikoostöö
• Suurprojektid, väikeprojektid, arendusosak

Eesmärk: innovatsioonikoostöö taotlejate ning teadus- ja arendusasutuste 

ja teadus- ja arendustegevusega tegelevate asutuste vahel, et parandada 

maapiirkonna ettevõtete positsiooni väärtusahelas, suurendada kliima- ja 

ressursitõhusust, maandada vastupanuvõimet turu- ja tootmisriskidele, 

säilitades samas elurikkust ning looduslikest ja klimaatilistest 

tingimustest tulenevaid iseärasusi. 

Toetatakse:

• põllumajandustoodete tootmisele ja töötlemisele, metsasaaduste 

töötlemisele, metsa majandamisele ning põllumajandustoodetest 

mittepõllumajandustoodete töötlemisele suunatud tegevusi. 

• uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamist ja 

katsetamist, katseprojektide elluviimist, tootearendusprojekte, 

teostatavusuuringuid, eeluuringuid.



Tänan!


