Metsamaa paranduseks napib toetusraha
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Toetusraha metsamaa kuivendamiseks jääb üha napimaks, mistõttu nii mõnigi töö tuleb ise
käepäraste vahenditega korda ajada. Pildil on näha, kuidas on taastatud kuivenduskraav 2013.
aastal parimaks talumetsamajandajaks tunnistatud Elmut Kööseli metsas Pärnumaal.Ain
Alvela

Eelmisel aastal taotlesid metsaühistud ning erametsaomanikud metsamaaparanduseks
Erametsakeskuse kaudu toetust pea poole miljoni euro ulatuses, taotlusi aga rahuldati
300 000 euro eest.
On tõenäoline, et tänavuaastane toetusmaht jääb veelgi väiksemaks. Kuigi maksimaalne
võimalik toetusmäär küünib kuni 10 000 euroni, oli tegelik elu veidi teistsugusem – kuna
nõuetele vastavaid rahalisi taotlusi oli rohkem kui toetusmeetmes vahendeid, kujunes eelmise
aasta metsamaaparanduse toetuse taotluse tegelikuks määraks keskmiselt veidi alla 4000 euro
taotleja kohta.

Riigil puudub kindel plaan
Ühest küljest võib suurt taotluse hulka pidada Harjumaal tegutseva Metsahuviliste Seltsi
juhatuse liikme Margo Rüütli sõnul positiivseks nähtuseks – metsamaaparanduse olulisus on
jõudnud paljude metsaomanike teadvusse, on saadud aru selle tähtsusest ning vajadusest

sellega järjepidevalt tegelda, samas kipub toetusraha taotleja kohta aasta-aastalt üha
väiksemaks jääma, ja kuhu see rong lõpuks jõuab, pole teada.
Väikeste summadega suuri asju ära aga ei tee. Samas on väikemetsaomanikule ka sellest
väikesest toetusrahast abi, ta saab oma metsakinnistu korda teha, mida ta ilmselt ilma
toetuseta kunagi tegema ei hakkaks.
“Algusaastatel, kui konkreetne meede Erametsakeskuse kaudu kättesaadavaks sai, kippus
meetmeraha alati üle jääma, nüüd on vastupidi. Ja sama seis, võib öelda, on ka teistes
sarnastes meetmetes – riigi raha kipub kokku kuivama ja konkreetset plaani või nägemust
erametsade maaparanduse osas riigil pole,” rääkis Rüütel.
Mis toetuse taotlemise keerukusse puutub, siis kogenud projektitegijana peab Rüütel
Erametsakeskuse pakutavat metsamaaparanduse meedet üheks lihtsamaks.
Iga metsaomanik peab kalkuleerima, kas on mõtet 300 meetri kraavi tegemiseks hakata
toetuse taotlemise protsessi läbi tegema.
“Kõik on väga suhteline. Kui sa töötad Selveris kassapidajana ja järgmisel päeval pistad nina
metsandusse, siis on asjad loomulikult keerulised. Kui aga oled olnud aastaid asjade sees, siis
on pilt hoopis teistsugune,” märkis Rüütel.
MTÜ Vooremaa Metsaühistu juhatuse liikme Harry Pütsepa sõnul on Erametsakeskuse kaudu
jagatav metsamaaparanduseks antav toetus igati vajalik ja tervitatav tegevus, kuid igal mündil
on alati ka teine pool.
“Ajalooliselt on olnud nii, et kui riigimetsas on tegeldud maaparandusega regulaarselt, siis
erametsad olid vahepeal kolhooside ja sovhooside käes, kus põhifookus peamiselt ikka
põllumaadel,” selgitab Pütsepp. “Ja kui maaparandust tehti, siis ikka nõnda, et põllult tõsteti
mulda metsaserva nõnda, et metsast vee äravoolu enam toimuda ei saanud, kraavid
ummistusid.”
Lisaks on tema hinnangul probleem ka selles, et paljud metsakraavid ei ole arvel ning nende
registrisse saamine on samuti väga mahukas töö. Loomulikult on võimalik selle kõigega
erametsaomanikul ise hakkama saada, aga kui kogemusi palju pole, on see keeruline.
“Iga metsaomanik peab kalkuleerima, kas on mõtet 300 meetri kraavi tegemiseks hakata
toetuse taotlemise protsessi läbi tegema, kas selleks tasub bürokraatiakadalipp läbi teha või
mitte,” räägib Pütsepp.
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PRIA jagas viimases voorus metsataristu toetust 7,8 miljoni euro eest
Metsataristu arendamiseks on metsaomanikul üks võimalus investeeringuteks toetusraha
taotleda ka PRIA MAKi meetme 4.3 (põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine) kaudu.
Veebruari keskel ilmunud andmete põhjal rahuldas PRIA erasektori taotlusi ligi 7,8 miljoni
euro ulatuses. Aasta varasemal perioodil oli määratud toetussumma veidi alla kuue miljoni

euro. Kui võtta arvesse ka toetused riigisektorile, on PRIA 2015.–2017. aastal meetme kaudu
kokku toetusi andnud 108 projektile ligi 15,5 miljoni euro ulatuses.

Osa töid tuleb ka endal teha
SA Erametsakeskus toetuste üksuse juht Piia Kiivramees ütleb, et toetust saavad taotleda nii
erametsaomanikud kui ka metsaühistud, ja seda juba olemasoleva maaparandussüsteemi
uuendamiseks. Uuteks projektideks sellest meetmest raha pole.
“Lisaks maaparanduslikele töödele, mille hulka kuuluvad kuivenduskraavi ja truubi
uuendamine ning voolunõva rajamine, saab toetust vastavate dokumentide –
metsamaaparandustööde kava ning tööde vastuvõtmise akt – vormistamisele,” märgib
Kiivramees.
Tõsi, kui kõik metsamaa parandusega seotud tööd teenusepakkujatelt tellida, ei pruugi
toetusest jätkuda.
Metsamaaparandustööde uuendamise kava koostamist toetatakse maksimaalselt 300 euroga
ning vastuvõtmise akti koostamist 100 euroga.
Uus taotlusvoor avatakse Erametsakeskuse kaudu suure tõenäosusega selle aasta septembris,
aga kui suureks kujuneb meetme rahaline maht, selgub juunikuus, mil
Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) vastava otsuse teeb.
On väga võimalik, et meetme rahaline maht väheneb, ent kui palju, pole esialgu veel teada.
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