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Ühine põllumajanduspoliitika on üks võimalikest 
metsanduse arengu toetamise poliitikatest

Metsapoliitika 
rahastamine

ÜPP (Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandus 

fond) 

Ühtekuuluvuspoliitika 
(Euroopa 

Regionaalarengu Fond, 
Euroopa Sotsiaalfond+, 

Ühtekuuluvusfond, 
Õiglase Ülemineku Fond) 

LIFE „Euroopa Horisont“ 

ELi piiriülesed 
koostööprogrammid 

(Interreg)

Riigisisene rahastus



ÜPP strateegiakava –
mis ja millal?



ÜPPd rahastatakse kahest fondist:

•Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF)     

antakse otsetoetusi ja rahastatakse turumeetmeid;

•Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) 

rahastatakse maaelu arengut.

https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_en
https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_en


ÜPP rahastamine 2021-2027
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ÜPP eesmärgid 2023-2027 

Tõhustada arukat, vastupidavat 

ja mitmekesist 

põllumajandussektorit, mis 

tagab toiduga kindlustatuse

Edendada keskkonnahoidu ja 

kliimameetmeid ning panustada 

liidu keskkonna- ja 

kliimaeesmärkidesse

Parandada maapiirkondade 

sotsiaal-majanduslikku olukorda

Sektori kaasajastamine põllumajanduses ning maapiirkondades teadmiste edendamise ja jagamise, 

innovatsiooni ja digiülemineku abil ning nende kasutuselevõtu ergutamine



Erieesmärk 8: edendada tööhõivet, majanduskasvu, 

sotsiaalset kaasatust ning kohalikku arengut 

maapiirkondades, sealhulgas biomajandust ning säästvat 

metsandust



ÜPP eelarve jaotus erieesmärkide vahel 2023-2027
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ÜPP reformipaketi ajatelg kujunes pikemaks
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ÜPP ja metsandus



Sekkumine peaks põhinema kestliku metsanduse kavadel või 

samaväärsetel vahenditel, milles võetakse nõuetekohaselt 

arvesse tõhusat süsiniku säilitamist ja sidumist atmosfäärist, 

tõhustades samal ajal elurikkuse kaitset 



Sekkumine võib hõlmata:  

• metsaalade arendamist ning metsa säästvat majandamist, sh

o maa metsastamist tulekahjude ennetamist 

o agrometsandussüsteemide loomist ja taaselustamist, 

o metsaressursside kaitset, taastamist ja täiustamist, võttes arvesse 

kohandamisvajadusi metsade säilitamise ja vastupanuvõime tagamiseks ja 

võimendamiseks

• metsade ökosüsteemide ja kliimateenuste osutamiseks tehtavaid 

investeeringuid 

• taastuvenergia ja biomajanduse toetamiseks võetavaid meetmeid ja 

tehtavaid investeeringuid



ÜPP metsandussekkumisi 
mõjutavad mitmed EL 
strateegiad ja riiklikud 
arengukavad



Metsandus 
ÜPP-s

EL Elurikkuse 
strateegia 2030

EL Metsastrateegia 
2030

Eesti 
keskkonnastrateegia 

2030

Kliimamuutustega 
kohanemise 

arengukava  2030

Looduskaitse 
arengukava

Looduse taastamise 
kava 



Mida soovitas 
strateegiakava hindaja?



• … ja investeeringud metsa kliimamuutustega kohanemiseks panustavad 

kliimamuutustega kohanemisse, mis on omas valdkonnas kõige täpsemini 

sihitud sekkumine ja omab otsest positiivset mõju.

• Suur osa ELi kaitsealustest elupaikadest ja liikidest on mõjutatud 

põllumajandus- ja metsanduspraktikatest. Sh suur mõjutaja on intensiivne 

metsamajandamine. Investeeringud põllumajandusega ja metsamajandusega 

seotud taristu (maaparandussüsteemid ja teed) kaasajastamisse –

kuivendamise võimalik negatiivne mõju elupaikadele ja liikidele. 

• Põllumuldade kaitse kõrval kaitstakse teatud ulatuses ka metsamuldasid, 

eelkõige läbi Natura 2000 erametsade kaitsmise toetamise.



• 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.

• Turvasmuldadel kasvava metsa kuivendamise mõju kliimale saab üldjuhul 

pidada pigem negatiivseks.  Pikaajalised süsinikuvarud metsas peituvad mullas. 

Kuigi puistu biomass seob süsinikku kiiremini, vabaneb süsinik sealt samuti 

kiiremini, võrreldes turbavarudega hea veerežiimiga rabas või siirdesoos. 



Metsanduse sekkumised 
ÜPP strateegiakavas



Metsanduse sekkumised

• Elurikkuse soodustamine Natura 2000 erametsades 

• Investeeringud metsa kliimamuutustega kohanemiseks

Lisaks:

• Investeeringud põllumajandusega seotud taristu (kuivendus- ja 

veerežiimi kahepoolsed reguleerimissüsteemid) kaasajastamisse 

erasektori poolt

• Investeeringud põllumajandusega seotud taristu (erateed) 

kaasajastamisse

• Maaparanduslikud keskkonnakaitserajatised

• Investeeringud bioressursside väärindamisse

• Innovatsioonikoostöö



Muud võimalused:

Investeeringud põllumajandusega seotud taristu (kuivendus-

ja veerežiimi kahepoolsed reguleerimissüsteemid) 

kaasajastamisse erasektori poolt

Investeeringud põllumajandusega seotud taristu (erateed) 

kaasajastamisse

Maaparanduslikud keskkonnakaitserajatised

Investeeringud bioressursside väärindamisse

Innovatsioonikoostöö



Toetuse tingimused: täita kaitsekorras kehtestatud 

looduskaitseseadusest tulenevaid nõudeid. 

Eelarve ja ühikumäärad: 31 000 000 eurot

134 eurot - sihtkaitsevööndis, loodusdirektiivi 

metsaelupaikades ja sihtkaitsevööndi projekteeritavatel 

aladel. Sihtkaitsevööndiga on sekkumises võrdsustatud 

Natura 2000 alal metsaelupaigad, mida on 12 700 ha

60 eurot - piiranguvööndis, hoiualadel ja projekteeritavatel 

piiranguvööndi aladel

Eesmärk: toetada 

erametsaomanikke, 

kes täidavad 

looduskaitseseadusest 

tulenevaid kohustusi ja 

piiranguid loodusliku 

linnustiku kaitseks, 

looduslike elupaikade, 

loomastiku ja 

taimestiku kaitseks 

Elurikkuse soodustamine Natura 2000 
erametsades



Toetatakse:

Hooldusraie kuni 30-aastases puistus. 

Toetus kuni 75% 

Taimlamajanduse arendamine.

Toetus kuni 65%

Eelistatakse: Taotluste hindamisel eelistatakse 

hooldusraiete puhul esmalt valgustusraieid, seejärel kuni 20-

aastase puistu harvendusraieid

Eelarve: 7 000 000 eur

Eesmärk: kujundada

puistu liigilist

koosseisu

kliimamuutustele

vastupidavamaks

Investeeringud metsa kliimamuutustega 
kohanemiseks - tootlikud investeeringud



Toetatakse:

Metsakahjurite, patogeenide ning ulukite kahjustuse 

ennetamiseks vajalike tõrjevahendite soetamist ja 

meetmete kasutamist. Toetus kuni 90%

Loodusõnnetusest või tulekahjust kahjustatud 

metsa kahjustuste kõrvaldamine (toetusmäär kuni 

30%) ja uue metsa tekkeks võimaluse loomine. 

Toetus kuni 90%

Eelarve: 1 000 000 eur

Eesmärk: muuta puistu

kliimamuutustele

vastupidavamaks läbi

kahjustatud metsas

puistu kiiremaks

kasvuks võimaluste

loomise ja 

metsakahjustuste

ennetamise

Investeeringud metsa 
kliimamuutustega kohanemiseks –
mittetootlikud investeeringud



Aprillis Natura 2000 toetuse taotlusvoor

Sügisel – investeeringutoetuste 

taotlusvoor

Mida  ja millal?



Aitäh!

ÜPP strateegiakava MEM kodulehel
https://www.agri.ee/euroopa-liidu-uhise-pollumajanduspoliitika-strateegiakava-2023-2027


