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Probleemi sõnastus Riik ei suuda jätku suutlikult ülal pidada LK süsteemi
Probleemi
Eestis on kaitse all rohkem metsa kui teistes Euroopa riikides.
kirjeldus
Samas
oleme
jätkuvalt
nö
abisaaja
riik
ELs.
Täna ei ole täpselt teada, mis läheb ühiskonnale maksma nt metsa
kaitse alla võtmine. Kulusid arvestatakse vaid osaliselt, nt maa
maksutamisega seotud muutusi, võimalikku maa väljaostmise
kulu, kulusid kompensatsioonile, samuti ka otseseid kulusid LK
tegevustele. Samas jäetakse arvestamata nt riigil saamata jääv
maksutulu kui metsa jääb majandusest välja, loomata jääv
lisandväärtus ja administreerimisega seotud kulud jne).
3. Miks see on tähtis? Kas ja kui palju me suudame riigina LK ülal pidada.
4. Kelle jaoks on see Metsaomanikud ja riik
probleem?
5. Kas
tegu
on Jah
metsandusliku
probleemiga?
Kus on probleemi
juured?
6. Mis
faktid Erinevate kaitsealade loomise/muutmise seletuskirjadest on
toetavad/ei toeta selgelt näha, mida ja kuidas arvestatakse kuludena ja
probleemi
majandusliku mõjuna.
olemasolu?
7. Kas probleem on Jah
lahendatav
8. Mis juhtub kui Riik ei suuda efektiivselt LK rakendada ja LK eesmärke täita.
probleemiga
ei Konfliktid maaomanikega ja kaasnevad täiendavad kulud.
tegeleta?
9. Ümbersõnastamine
10. Otsus
1.
2.
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Probleemi sõnastus Looduskaitse
alarahastatus
ja
rahastuse
ebakindlus
Probleemi
Täna on LK piirangute all üle veerandi
kirjeldus
metsamaast sh on üle 13% range kaitse all. Täna
kompenseeritakse
metsaomanikele
Maaelu
arengukavast saamata jääv tulu osaliselt. Lisaks
on veel ligi 14 000 ha piiranguvööndeid
väljaspool
Natura
võrgustiku,
kus
kompensatsiooni ei maksta. 2017. aasta taotluste
osas vähendati piiranguvööndi kompensatsiooni,
kuna raha ei jätkunud.
Seni on kahe maaelu arengukava perioodil käinud
pingeline võitlus kas kompensatsioon tuleb või ei.
Selline ebakindlus ei tekita usaldusväärsust ega
kindlustunnet maaomanikes riigi vastu.
Miks see on tähtis?
Kelle jaoks on see
probleem?
Kas
tegu
on
metsandusliku
probleemiga?
Kus on probleemi
juured?
Mis
faktid
toetavad/ei toeta
probleemi
olemasolu?
Kas probleem on
lahendatav
Mis juhtub kui
probleemiga
ei
tegeleta?
Ümbersõnastamine
Otsus

Metsaomanikud ja riik
Jah

2017 aastal taotluste osas vähendati makstava
kompensatsiooni määra, lisaks piirangutega alad
mille ei maksta üldse.
Jah

