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III OSA  
 

Eri liikmesriikidest pärit näited heade tavade ja kogemuste kohta 

Natura 2000 metsade majandamisel kõikjal ELis.  

 
 



1 Natura 2000 ja metsad  

 

KÄESOLEVA DOKUMENDI EESMÄRK 

 
Miks on vaja uut dokumenti Natura 2000 ja metsade kohta?  
 
Käesolev dokument koostati vastusena nii metsaomanike ja -majandajate kui ka 
looduskaitsjate väljendatud murele Natura 2000 aladel asuvate metsade majandamise pärast 
ning selleks, et võtta arvesse ohte ja võimalusi, mis on tekkinud pärast eelmise juhendi1 
avaldamist. Nende muredega tegelemiseks moodustasid komisjoni keskkonna 
peadirektoraadi ja põllumajanduse peadirektoraadi talitused 2012. aastal ajutise töörühma, et 
tuua kokku eri sidusrühmad ning arutada põhjalikult ja avameelselt Natura 2000 võrgustiku 
eesmärke ning võrgustiku mõju nendele maaomanikele ja -haldajatele, kelle metsad 
kuuluvad Natura 2000 võrgustikku.  
 
See viis käesoleva dokumendi koostamiseni. Dokumendi eesmärk on kirjeldada kergesti 
arusaadaval viisil peamisi Natura 2000 võrgustikku käsitlevaid sätteid, võttes arvesse muid 
asjakohaseid metsaga seotud ELi poliitikameetmeid ja algatusi (eeskätt ELi uus 
metsastrateegia ja ühine põllumajanduspoliitika koos uue maaelu arengu määrusega 
aastateks 2014–2020), ning anda vastus mitmele küsimusele ja murele, mida sidusrühmad 
seoses Natura 2000 metsade majandamisega pidevalt esile tõstavad. Samuti on dokumendi 
eesmärk edendada Natura 2000 kaitse-eesmärkide lõimimist Natura 2000 metsade 
majandamisse ning samal ajal rõhutada kõikide kõnealuste metsade majandamisega 
tegelevate või sellest mõjutatud isikute vastastikuse teabevahetuse, mõistmise ja koostöö 
tähtsust. 
 
Sel viisil peaks dokument aitama optimeerida Natura 2000 metsade majandamist, et 
saavutada seal esinevate elupaikade ja liikide soodne kaitsestaatus, millega antakse suur 
panus ELi 2020. aasta eesmärki peatada ja pöörata ümber bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemine ELis.  
 
Euroopa mitmekesiste metsa ökosüsteemide tähtsust ELi rikka kuid üha enam ohustatud 
bioloogilise mitmekesisuse jaoks ei ole võimalik üle hinnata. See kajastub ka asjaolus, et 
metsad moodustavad Natura 2000 võrgustikust umbes poole ja on üldjuhul paremini kaitstud 
kui muud peamised elupaigatüübid, nagu rohumaad ja märgalad. 
 
Natura 2000 võrgustiku olemuse ja eesmärgiga seoses on esinenud ja esineb endiselt palju 
vääritimõistmisi, kui mängu tuleb eri osalejate motivatsioon, ambitsioonid ja eesmärgid. See 
on kaasa toonud hulga väärarusaame ja müüte, mis kipuvad mitmes küsimuses varjutama eri 
poolte vägagi põhjendatud muret. Selle tulemusel on paljud neist mureküsimustest jäänud 
vastuseta, kuna eri huvirühmade vahel puudub korralik dialoog.  
 
Natura 2000 ja metsade ajutises töörühmas oli võimalus neid eri seisukohti arutada ning 
selgitada tasakaalustatult ja pragmaatiliselt teatavaid väärarusaame.  Tänu nendele 
jõupingutustele on oodata, et käesolev dokument aitab paremini aru saada sellest, mida 
püütakse Natura 2000 abil koostöös kõikide osalejatega saavutada.  Käesolevas dokumendis 
on kajastatud suurt osa töörühmas arutletust ning toodud välja kõikide osalejate võimalused 
luua usalduse suurendamise, vastastikuse mõistmise ja koostöö kaudu koostoime. 
Mõttevahetused selle üle, kuidas rakendada metsades kõige paremini Natura 2000 
põhimõtteid, ajutises töörühmas jätkuvad ning seetõttu võidakse käesolev dokument arengu 
ja kogemuste arvesse võtmiseks tulevikus läbi vaadata.  
 

                                                 
1
 http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000/n2kforest_en.pdf. 

 

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000/n2kforest_en.pdf
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Natura 2000 tähendab loodust ja inimesi, mitte loodust ilma inimesteta.  Vaid koos 
tegutsedes saame täiel määral kasu Natura 2000 metsade arvukatest funktsioonidest ja 
ühiskonnale pakutavatest teenustest ning kanda hoolt Euroopa rikkaliku bioloogilise 
mitmekesisuse ja ainulaadse looduspärandi kaitse – ja vajaduse korral taastamise – eest. 
 
Käesoleva dokumendi autorid soovivad tänada kõiki dokumendi koostamises osalenud 

isikuid nende väärtusliku panuse ja arvamusavalduste eest.  

 
Miks on vaja edasiviivat dialoogi?  
 
Selleks et saavutada täielikult Natura 2000 eesmärgid, tuleb veelgi arendada eri 
huvirühmade, näiteks metsanduskogukonna ja looduskaitsekogukonna partnerlust ja 
koostoimet. On olemas suur hulk eri osalejaid, kes saavad ühendada jõupingutused, et 
optimeerida Natura 2000 metsade panust bioloogilise mitmekesisuse säilitamise ja 
taastamisega seotud ELi eesmärkide saavutamisse. 
Enamikku Natura 2000 metsadest on nende omanikud pikka aega kasutanud arvukate 
hüvede pakkumiseks ka ühiskonnale üldiselt. Asjaolu, et need metsad on liidetud 
Natura 2000 võrgustikuga kui suure bioloogilise mitmekesisusega või vähemalt vastava 
potentsiaaliga alad, viitab sellele, et enamikul juhtudel traditsiooniline metsandus mitte 
üksnes ei sobi bioloogilise mitmekesisuse säilitamisega kokku, vaid võib selle eesmärgi 
saavutamisele ka aktiivselt kaasa aidata. Samas on looduskaitsekogukond kogunud 
märkimisväärseid teadmisi liikide ja elupaikade kaitsestaatuse ning soodsa kaitsestaatuse 
säilitamise või taastamise kohta.  
 
Tüüpilist metsaomanikku või tüüpilist looduskaitsjat ei ole olemas. Mõlemas kogukonnas on 
äärmiselt erinevaid liikmeid ja huvisid. ELi metsaomandid ulatuvad arvukatest väga 
väikestest ja killustatud erametsadest suurte riigimetsadeni ning tillukestest ühele perele 
kuuluvatest kinnistutest eraettevõtjate omandis olevate suurte kinnistuteni. Hiljuti kümnes ELi 
liikmesriigis korraldatud uuringu eesmärk oli saada parem ülevaade ELi metsaomanikest ja -
majandajatest. Uuringu tulemusel oli võimalik kindlaks teha selged eri eesmärkide ja sotsiaal-
majanduslike tunnusjoontega metsaomanike ja metsamajandajate tüübid. Mõni metsaomanik 
on näiteks huvitatud eeskätt metsanduse majanduslikest aspektidest, eelistades 
intensiivsemat puidutöötlemisele keskenduvat metsa majandamist, samal ajal kui teised on 
otsustanud looduslähedase ökoloogilise metsamajandamise kasuks. Leidub ka 
metsaomanikke ja -majandajaid, kes rõhutavad puhkamisega seotud aspekte. Samamoodi 
koosneb laiem looduskaitsekogukond liikmetest, kes erinevad oma huvide, teadmiste, 
organiseerituse taseme ja eesmärkide poolest (Sotirov et al., 20142). 
 
Säilitamis- ja taastamismeetmete rakendamine Natura 2000 metsades on edukas vaid siis, 
kui eri osalejad ühendavad selliste keeruliste ökosüsteemidega nagu metsadega tegelemisel 
oma vastavad teadmised, oskusteabe ja kogemused. Selleks on vajalik, et kõik kaasatud 
isikud parandaksid veelgi oma vastavate mõtteviiside ja prioriteetide vastastikust mõistmist. 
Seda on võimalk saavutada üksnes pideva ja edasiviiva dialoogi kaudu. 
 
Et saada ülevaade eri poolte, sealhulgas asjaomase valdkonna ekspertide seisukohtadest ja 
paremini mõista nende muresid, paluti kõikidel ajutise töörühma liikmetel väljendada oma 
käesoleva dokumendiga seotud ootusi. 

                                                 
2
  Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadile 30. aprillil 2014 esitatud 

kokkuvõttev aruanne Euroopa metsade integreeritud majandamist takistavate ja edendavate tegurite 
kohta (Sotirov, M., Storch, S., Cappelmann, L., Sotomayor, M., Sergent, M. A., Deuffic, P., 
Kleinschmit, D., Edwards, P., Dhubhain, A., Favero, M., Pettenella, D., Arts, B., Hoogstra-Klein, M., 
Riemer, A., ja McDermott, C., Freiburgi ülikool, Freiburg, 2014); vt www.integral-project.eu. 

http://www.integral-project.eu/
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     Ekspertide seisukohad ja ootused seoses käesoleva dokumendiga  
 
„See dokument sündis läbi küpse dialoogi, mida pidanud sidusrühmad mõistsid, et on olemas mitu 
üksteisele lähenevat tõde. Eesmärk selgitada paremini bioloogilise mitmekesisuse säilitamise ja metsa 
säästva majandamise vahelist koostoimet ning seda edendada on saavutatud väga tasakaalustatud 
moel, millega on loodud väga kasulik vahend Natura 2000 alade planeerijatele, haldajatele ja 
metsaomanikele.“ 
 
Enrique Valero Gutiérrez del Olmo, COPA-COCEGA metsanduse töörühma esimees, Brüssel, Belgia 

 
„Lootsime, et see väljaanne aitab paremini mõista direktiivi nõudeid ning vajadust suurendada 
kaitsealaseid jõupingutusi ja bioloogilise mitmekesisuse arvessevõtmist metsaga kaetud Natura 2000 
aladel, et need võiksid kaasa aidata soodsa kaitsestaatuse saavutamisele. Samuti lootsime, et selles 
rõhutatakse vajadust tugevdada struktuure ja funktsioone, mis on olulised II lisasse või punasesse 
raamatusse kantud metsaliikide, nagu põlismetsade, lagupuidu ja vanade puude jaoks.“ 
 
Anna Lindhagen ja Erik Hellberg, Rootsi keskkonnakaitseamet, Stockholm, Rootsi 

 
„Näen metsi kui pikaajalist dünaamilist reaalsust, mille puhul majandamisküsimused ja kaitseküsimused 
on sama medali kaks külge. Seega lootsin, et selles dokumendis kasutatakse paindlikku ja arukat 
lähenemisviisi, ning mulle tundub, et seda on ka tehtud. Tõhustatud on erinevate kaasatud huvirühmade 
vahelist dialoogi ja see dialoog peab jätkuma. See dokument on hea raamistik selle jaoks.“ 
 
Francisco Javier Ezquerra Boticario, metsa majandamise talitus, Junta de Castilla y León, Valladolid, 
Hispaania 

 
„Euroopa Metsaomanike Liidul (CEPF) on Natura 2000 ja metsade kohta uue dokumendi koostamise 
üle hea meel. Keerulise ja teinekord vastuolulise konteksti tõttu oli see ülesanne töörühmale korralik 
proovikivi. Euroopa metsaomanikud on ka edaspidi Natura 2000 metsade majandamisel põhipartnerid, 
et tagada Natura 2000 edu.“ 
 
Clemens v. Doderer, Euroopa Metsaomanike Liit, Belgia 

 
„Tänu sellele, et Natura 2000 ja metsade kohta uue dokumendi koostamise protsess oli hästi 
korraldatud ja interaktiivne, oleme saanud nii õppida teistelt huvirühmadelt kui ka panustada oma enda 
analüüsi tulemustega. Väga konkreetsete Natura 2000 ja metsade majandamisega seotud probleemide 
ja vajaduste esmakordse kirjeldamise kõrval oleme saanud pakkuda ka võimalikke lahendusi. 
Loodetavasti elavdab see protsess kõikide sidusrühmade vahelist suhtlust veelgi, et majandada ja 
kaitsta meie metsaressurssi kui bioloogiliselt mitmekesise keskkonna ja elujõulise keskkonnahoidliku 
majanduse alust.“ 
 
Roland Kautz, Euroopa Riigimetsade Assotsiatsioon, Brüssel, Belgia 

 
„Euroopa Komisjoni juhend Natura 2000 alade ja metsade kohta valmis õigel ajal.  Metsaomanikel ja -
majandajatel on Natura 2000 metsaaladel looduskaitse-eesmärkide saavutamisel keskne roll ning teave 
heade tavade vahetamise kohta on igati teretulnud.  Kui Natura 2000 eesmärkide saavutamine eeldab 
spetsiaalsete lähenemisviiside rakendamist või muude tingimuste täitmist, tuleks metsamajandajaid ja -
omanikke nende oluliste ökosüsteemi teenuste osutamise eest tunnustada ja võimaluse korral 
tasustada.“ 
 
Pat Neville, Coillte Forest, Newtownmountkennedy, Co Wicklow, Iirimaa 

 
„Metsad on koduks suurele ja olulisele osale meie bioloogilisest mitmekesisusest – sealt leiab palju 
haruldasi, erilisi ja ohustatud liike –, olles samal ajal oma puidu ja arvukate tähtsate ökosüsteemi 
teenustega säästliku kasutuse ressurss. Metsanduse ja looduskaitse valdkonnas leidub erinevaid 
seisukohti ja kasutatakse erinevat terminoloogiat. Avatud teabevahetus ja protsess, kuhu olid kaasatud 
kõik sidusrühmad, võimaldas koostada juhendi, mis aitab parandada ühist arusaama ja majandada 
Natura 2000 metsi tulevikus viisil, mis on jätkusuutlik nii toodangut kui ka bioloogilist mitmekesisust 
silmas pidades.“ 
 
 Axel Ssymank, Föderaalne Looduskaitseamet, Bonn, Saksamaa 
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Mis on käesoleva dokumendi eesmärk? Kellele see mõeldud on?  
 
Käesolev dokument peaks aitama metsamajandamise eest vastutavatel pädevatel asutustel 
ja peamistel sidusrühmadel ning looduskaitseühingutel töötada välja ja edendada – eeskätt 
Natura 2000 aladel – majandamissüsteeme ja -tavasid, mis aitavad säilitada või vajaduse 
korral taastada ELi tähtsusega elupaikade ja liikide soodsa kaitsestaatuse kõikjal Euroopa 
Liidus. Samuti võib dokument olla toeks liikmesriikidele ja piirkondadele uuel programmitöö 
perioodil 2014–2020 ühise põllumajanduspoliitika ja programmi LIFE alusel Natura 2000 
meetmete väljatöötamisel. 
 
Eelkõige on dokumendi eesmärk 

 hõlbustada looduskaitsedirektiivide praktilist rakendamist, andes vastuse mitmele 
küsimusele, mis Natura 2000 metsade majandamise ja kaitsmisega seoses sageli 
esitatakse; 

 edendada Natura 2000 kaitse-eesmärkide lõimimist laiematesse 
metsanduse/metsakasvatusega seotud poliitikameetmetesse ja tavadesse; 

 rõhutada, kui tähtis on teabevahetus, vastastikune mõistmine, koostöö ja heade 
tavade vahetamine kõikide Natura 2000 kaitsemeetmete kehtestamises ja rakendamises 
osalevate või sellest mõjutatud poolte, eeskätt pädevate asutuste, maaomanike ja -
haldajate ning looduskaitsekogukonna vahel;  

 toonitada mitmesugust kasu, mida metsad, eriti need, mis kuuluvad Natura 2000 
võrgustikku, võivad ühiskonnale tuua. 

 
Linnudirektiivi ja elupaikade direktiivi koostamisel on lähtutud subsidiaarsuse põhimõttest. 
Liikmesriikide ülesanne on määrata kindlaks oma Natura 2000 alade haldamiseks kõnealuste 
direktiivide alusel võetavad meetmed. Käesolevas dokumendis antakse ülevaade sellest, 
kuidas loodusdirektiive saab metsade puhul kõige paremini rakendada, ning esitatakse 
mitmesuguseid praktilisi ideid ja näiteid, mis põhinevad kogu EList pärit headel tavadel. 
Tähelepanu keskmes on Natura 2000 ja metsad ning seonduvad linnudirektiivi ja elupaikade 
direktiivi sätted. 
 
Käesolev dokument on avaldatud üksnes teavitamise eesmärgil ja ei ole õiguslikult 
siduv. Dokumendi koostamisel peeti aktiivset dialoogi peamiste sidusrühmadega 
(metsandus- ja keskkonnaasutused, metsaomanike ühendused, metsa majandamisega 
tegelevad organisatsioonid, keskkonna valdkonnas tegutsevad vabaühendused, teadlased 
jne), et tagada selle kasutajakeskus ja otstarbekohasus ning tugevdada partnerluspõhist 
lähenemisviisi. Käesoleva dokumendiga ei soovita teha ettekirjutusi, pigem on selle eesmärk 
pakkuda kasulikku teavet ja nõu, et aidata ametiasutustel, alade haldajatel ja 
kodanikuühiskonnal paremini rakendada elupaikade direktiivi ja linnudirektiivi sätteid. 
Dokumenti võidakse tulevikus uute kogemuste ja parimate tavade arvessevõtmiseks 
ajakohastada.  
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Mida käesolevast dokumendist leida võib? 
 
Dokument koosneb kolmest osast.  
 

 I osas (1., 2. ja 3. peatükk) antakse lühiülevaade Natura 2000 võrgustikust seoses 
metsadega. Selles selgitatakse, mida Natura 2000 võrgustik endast kujutab, kuidas 
valitakse välja Natura 2000 aladeks määratavad alad ja kuidas neid alasid tuleb 
kooskõlas ELi loodusalaste õigusaktidega hallata.  Samuti kirjeldatakse selles ELi uue 
metsastrateegia eesmärke ja metsade jaoks kättesaadavaid ELi vahendeid, nagu 
rahastamisvahend LIFE+ ja maaelu arengu määrus (2014–2020).  

 

 II osas (4. peatükk), mis on dokumendi põhiosa, käsitletakse üksikasjalikumalt mõnda 
kõige sagedamini Natura 2000 metsade kohta esitatavat küsimust. Näiteks selgitatakse 
selles, mida võivad Natura 2000 võrgustikku käsitlevad õigusnormid tähendada praktikas 
metsa omanikule või majandajale ja kuidas viimati nimetatud saavad otsida oma metsa 
majandamisel, mis toimub muu hulgas Natura 2000 hüvanguks, tuge teistelt 
sidusrühmadelt ja huvitatud isikutelt, olgu tegemist ametiasutuste, vabaühenduste või 
laiema üldsusega. 

 

 III osa on esitatud eraldi dokumendina, kus on hulk eri liikmesriikidest pärit näiteid heade 
tavade ja kogemuste kohta Natura 2000 metsade majandamisel kõikjal ELis.  

 
Peale selle on käesoleval dokumendil mitu lisa. 
 

 1. lisa sisaldab põhiterminite sõnastikku ja lühendite selgitusi. 
 

 2. lisas on esitatud loetelu metsas esinevatest ELi tähtsusega elupaigatüüpidest ja 
liikidest, mille säilitamiseks tuleb määrata Natura 2000 alad ja/või mis vajavad ranget 
kaitset kooskõlas elupaikade direktiivi ja linnudirektiiviga. 
 

 3. lisas on kirjeldatud peamisi ELi metsi ähvardavaid ohte ja peamisi ELi metsadele 
survet avaldavaid tegureid. 

 
 
Lugejal, kes ei ole Natura 2000 võrgustikuga tuttav või kes ei ole kursis ELi uue 
metsastrateegiaga või ELi rahastamisvahenditega, on soovitatav kõigepealt lugeda 
I osa, et saada ülevaade peamistest Natura 2000 metsadega seotud nõuetest ja 
võimalustest. Need, kes on selles küsimuses hästi informeeritud, võivad suunduda 
otse II osas esitatud korduma kippuvate küsimuste juurde.  
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1. METSAD JA ELi POLIITIKARAAMISTIK  

 
 
1.1. ELi metsade seisund3 
 
Metsad ja muu metsamaa katavad EL 28s praegu 176 miljonit hektarit, mis moodustab ELi 
maismaa-alast ligikaudu 42 %. Alade metsaga kaetus on Euroopas piirkonniti väga erinev. 
Liikmesriigid, kus metsaga kaetud maa osakaal on kõige suurem, on Soome ja Rootsi, mille 
maismaa-alast ligikaudu kolm neljandikku moodustavad metsad ja muu metsamaa. Kõige 
hõredamalt metsaga kaetud liikmesriigid on Malta, Madalmaad, Iirimaa ja Ühendkuningriigid. 
 
Euroopa metsade pindala on tänu metsastamisprogrammidele ja taimestiku looduslikule 
uuenemisele, mis on toimunud pärast põllumajanduslikust tootmisest või karjatamisest 
loobumist, alates 1990. aastast pidevalt kasvanud. ELi metsade väärtus bioloogilise 
mitmekesisuse seisukohast on väga erinev, sõltudes metsade majandamisest, varasemast 
käekäigust, vanusest, struktuurist, kooslusest jms.  
 

 
Joonis 1. Euroopa metsad 2006. aastal. Allikas: Teadusuuringute Ühiskeskus – Euroopa 
metsaandmete keskus.   
Vt http://forest.jrc.ec.europa.eu/activities/forest-mapping. 

                                                 
3
 Allikas: komisjoni talituste töödokument „A new EU Forest Strategy: for forests and the forest based 

sector“ (SWD(2013) 342 final, 20.9.2013).  

http://forest.jrc.ec.europa.eu/activities/forest-mapping.
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1.1.1. Euroopa metsaelupaikade ökoloogiline taust 

 
Looduslikes tingimustes oleksid metsad – mõne piirkondliku erandiga – Euroopas kõige 
levinum taimkate. Paljud Euroopa metsaökosüsteemid ei sõltu majandamisest, neid saab 
mõjutada vaid looduslik dünaamika, mis hõlmab looduslikke uuenemis- ja arenguetappe, ning 
ulatuslik häiringute dünaamika, mille kujundajad on tulekahjud, tormid ja putukate 
puhanguline esinemine. Teisalt on paljud metsaelupaigatüübid tekkinud ala varasema 
majandamise tulemusel ja sõltuvad sellest endiselt (nt Vahemere piirkonna deesad ja 
Fennoskandia puiskarjamaad). 
 
Euroopa põlistele looduslikele metsadele olid iseloomulikud erinevad loodusliku dünaamika 
mustrid. Enamiku lehtmetsade puhul olid tüüpilised väikesed lüngad dünaamikas ja 
keskmiselt lai valik eri arenguetappe, samal ajal kui okasmetsade puhul olid tõenäoliselt 
iseloomulikud ulatuslikud looduslikud häiringud. Loodusliku dünaamika protsessid kujundasid 
tavaliselt metsa kui eri mikroelupaikade kooslust, toetades metsade suurt bioloogilist 
mitmekesisust. 
 

1.1.2. Mitmeotstarbeline metsandus – peamine ELi metsade majandamisel rakendatav 
põhimõte 

 
Euroopa metsi on pikka aega kasutatud mitmel otstarbel – metsad on toonud mitmesugust 
majanduslikku, keskkonnaalast ja kultuurilist kasu. Metsad on taastuva ja keskkonnahoidliku 
toorme allikas ning neil on oluline roll Euroopa majandusarengus, tööhõives ja jõukuses, eriti 
maapiirkondades. Neil on suur väärtus bioloogilise mitmekesisuse seisukohast või olukorras, 
kus tuleb tegeleda olemasolevate surveteguritega, vähemalt suur potentsiaal bioloogilise 
mitmekesisuse taastamisel (vt 2. peatükk). 
 
Samuti parandavad metsad elukvaliteeti, olles meeldivaks elukeskkonnaks ning pakkudes 
võimalusi puhkamiseks ja ennetavaks tervishoiuks, samal ajal säilitades ja suurendades 
keskkonnaga seotud hüvesid ja ökoloogilisi väärtusi. Lisaks aitavad metsad alles hoida suurt 
osa sellest vaimsest ja kuultuurilisest pärandist, mille kaudu Euroopa end määratleb. 
 
Samal ajal aitab metsa säästev majandamine saavutada majanduslikud, keskkonnaalased ja 
sotsiaalsed eesmärgid. Metsa säästev majandamine võimaldab kasutada metsa puidu ja 
mittepuiduliste metsasaaduste hankimiseks, puhkamiseks, jahipidamiseks jms, aidates samal 
ajal suurendada metsa väärtust avalike hüvede allikana ning saavutada keskkonnaalaseid 
eesmärke, näiteks parandada metsa seisundit, suurendada bioloogilist mitmekesisust, 
parandada vastupanuvõimet kliimamuutustele, kaitsta vett ja pinnast. 
 
Puidutootmise vaatenurgast on metsade tootlikkus liikmesriikides väga erinev. Praegu 
töötatakse üles keskmiselt 60–70 % aastasest metsa juurdekasvust, mis tähendab seda, et 
kasvava metsa maht pidevalt suureneb. Aastane puhasjuurdekasv on siiski vaid üks metsa 
tootlikkuse näitaja. Hinnates seda, milline on puidu kättesaadavus tulevikus, tuleb arvesse 
võtta ka muid tegureid, nagu vanuseklassiline jaotumine või metsade ligipääsetavus. 
 

Euroopa metsad, eriti Vahemere piirkonnas, on ka oluline mittepuiduliste metsasaaduste, 
näiteks korgi allikas. Vähem tähtis ei ole see, et metsad on peamine kodustes 
kütteseadmetes ja elektrienergia tootmisel kasutatava biomassi allikas. Hiljutiste hinnangute 
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kohaselt suureneb metsade osakaal taastuva energiaallikana olemas olevas biomassis 
2020. aastaks 66 %-le. Seda näitab ka asjaolu, et suurt osa puiduressurssidest (42 %, vt 
joonis) kasutatakse energia tootmiseks.  
 

Energia 
tootmine 42%

Saetööstus 24%

Paneeli- ja 
vineeritööstus 

12%

Tselluloositööst
us 17%

Muu 
kasutamine 

materjalina 2%

Töödeldud 
küttepuit 3%

 
 

Joonis 2. EL 27 puiduressursside kasutamine 2010. aastal. Allikas: EUwood, 2010. 
 

1.1.3. Ökosüsteemi teenused, mida ELi metsad pakuvad ühiskonnale 

 

Peale selle, et metsad on tänu sealt saadavale puidule ja muudele saadustele (toit, kütus, 
ulukiliha, vaik, kork jne) otsese tulu allikas ning on koduks märkimisväärsele osale Euroopa 
suurest bioloogilisest mitmekesisusest, saab ühiskond ja majandus metsadest ökosüsteemi 
teenuste kaudu mitmesugust muud olulist kasu.  
 
Näiteks kaitsevad metsad pinnast erosiooni eest ning reguleerivad veevoogude säilitamisega 
valgalasid ja kohalikke hüdroloogilisi süsteeme.  Nad reguleerivad kohalikku, piirkondlikku ja 
üleilmset kliimat, talletavad süsinikdioksiidi, kaitsevad väärtuslikke tolmendajaid, puhastavad 
õhku ja magevett ning kaitsevad meid üldiselt loodusõnnetuste, näiteks laviinide, maalihete, 
põua ja üleujutuste eest.  Samuti toetavad nad puhkamist, turismi ja haridust.  
 
Kui mõnel metsa funktsioonil, tootel ja teenusel on otsene rahaline väärtus (nt puidul), siis 
teisi ökosüsteemi teenuseid, mille eest tuleb meil teinekord ka maksta, on vaja veel hinnata 
(nt puhkamisvõimalused, kultuuripärand, vee ja mulla kvaliteet ja kogus). Ökosüsteemi 
teenuste väärtuse hindamiseks on praegu pooleli mitu majandusuuringut.  
 
Suur osa Euroopa heas seisundis ökosüsteemidest asub Natura 2000 aladel. Komisjoni 
hiljutiste uuringute kohaselt jääb Natura 2000 võrgustikus asuvatelt aladelt saadav kasu 
vahemikku 200–300 miljardit eurot aastas. Ainuüksi kõikide Natura 2000 elupaikade 
süsinikuväärtus on oluliselt suurem, eeskätt Natura 2000 metsaelupaikade puhul, kus see jäi 
2010. aastal vahemikku 318,3–610,1 miljardit eurot (allikas: Euroopa Keskkonnapoliitika 
Instituut (IEEP))4. 

                                                 
4
 Teabeleht Natura 2000 kohta: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm.
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1.1.4. Metsa omandiline kuuluvus 

 
Umbes 40 % ELi metsaalast kuulub avalikule sektorile. Valdavalt riigi (maakonna, 
piirkonna/provintsi jne) omandis on metsad enamikus ELi ida- ja kaguosas asuvates 
liikmesriikides. Riigimetsa keskmine suurus ELis on üle 1000 hektari, ehkki see näitaja on 
riigiti väga erinev. 
 
Ligikaudu 60 % ELi metsadest on erakätes, kuuludes umbes 16 miljonile erametsaomanikule. 
Erametsa keskmine suurus on 13 hektarit, kuid lõivosa erametsadest on väiksemad kui 
5 hektarit5. Eraomandis oleva metsa keskmine suurus on liikmesriigiti väga erinev, ulatudes 
0,7 hektarist metsakinnistu kohta Bulgaarias kuni 130 hektarini metsakinnistu kohta 
Slovakkias6. 
 
Nendest suurtest erinevustest ELi metsade tootlikkuses ja omandilises kuuluvuses on tähtis 
teadlik olla, sest need esinevad ka Natura 2000 võrgustiku osaks määratud metsade puhul ja 
võivad seetõttu oluliselt mõjutada Natura 2000 metsade majandamist praktikas.  
 

1.1.5. Peamised ohud ja survetegurid  

 
Metsad on mitmesuguse loodusliku ja inimese põhjustatud surve all ning kannavad kahju nii 
biootiliste kui ka abiootiliste tegurite tõttu.  
Peamised ELi metsi ähvardavad ohud ja neile metsadele survet avaldavad tegurid on 
piirkonniti ja sõltuvalt valitud vaatenurgast (metsandustegevus või metsaökoloogia ja 
looduskaitse) väga erinevad, kuid tavaliselt kuulub nende hulka üks või mitu järgmistest 
mõjuritest: metsatulekahjud, tormid, vee- või õhureostus, põud, invasiivsed võõrliigid, 
kahjurid, haigused, elupaikade killustumine, muu maakasutuse areng, struktuurilise ja liigilise 
mitmekesisuse puudumine, jätkusuutmatu majandamine, majandamise puudumine jne 
(lisateavet ohtude ja survetegurite kohta leiab 3. lisast). 
 
Paljudel juhtudel mõjutavad need ohud metsade bioloogilist mitmekesisust. Praegustele 
teadmistele tuginedes prognoosib Rahvusvaheline Looduskaitseliit (IUCN), et ELi metsades 
ähvardab 27 % imetajatest, 27 % saproksüülsetest mardikatest, 10 % roomajatest ja 8 % 
kahepaiksetest väljasuremise oht (bioloogilise mitmekesisuse Euroopa teemakeskuse 
(ETC/BD) 2010. aasta teave, mis põhineb IUCN 2009. aasta andmetel). 
 
Sellegipoolest hinnatakse metsaelupaikade bioloogilist mitmekesisust endiselt üldiselt 
suuremaks teiste oluliste elupaigatüüpide, näiteks Euroopa rohumaade ja märgalade 
bioloogilisest mitmekesisusest, millest annab tunnistust Euroopas levinud linnuliikide puhul 
esinev suundumus (vt joonis 3). 
 
Kliimamuutuste mõju, mis hakkab Lõuna-Euroopas laiuskraaditi selgelt väljenduma 
temperatuuri tõusu ja põua kaudu, on eri kõrgustel juba tunda. Liigid, mille elupaik asub 
Euroopa mägedes madalamatel kõrgustel, juba kannatavad vähenenud sademete ja tõusnud 
temperatuuride tõttu7. 
 

                                                 
5
 Allikas: Euroopa Liidu metsanduse tegevuskava 2007–2011. 

6
 Aruanne „State of Europe’s Forests 2011“, kättesaadav aadressil 

http://www.foresteurope.org/documentos/State_of_Europes_Forests_2011_Report_Revised_Novemb
er_2011.pdf. 
7
  Allikas: seitsmenda raamprogrammi projektid MOTIVE ja Trees4Future. 

http://www.foresteurope.org/documentos/State_of_Europes_Forests_2011_Report_Revised_November_2011.pdf
http://www.foresteurope.org/documentos/State_of_Europes_Forests_2011_Report_Revised_November_2011.pdf
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Nende muutuste tõttu võib väheneda metsaökosüsteemide vastupanuvõime ja halveneda 
metsaökosüsteemide seisund ning suurendada biootiliste, näiteks kahjurite või invasiivsete 
võõrliikide põhjustatud häiringute sagedus. Metsad võivad muutuda haavatavamaks ka 
abiootiliste häiringute suhtes, mida põhjustavad sagedamini esinevad tormid, põuad ja 
metsatulekahjud. 
 
 

 

 Kõik levinud linnuliigid (136) 

        Põllumajandusmaal elavad levinud linnuliigid (36) 

  ----  Metsas elavad levinud linnuliigid (29) 
 

 

Joonis 3. Euroopas levinud linnuliigid – populatsiooni indeks (1980 = 100) 

Allikas: Euroopa Keskkonnamet (EEA), vt http://www.eea.europa.eu/data-and-

maps/figures/common-birds-in-europe-2014-population-index-1980. 
 
 

1.1.6. Metsa säästev majandamine Euroopas 

 
Praegu puutub mingil määral inimese sekkumisega kokku umbes 87 % Euroopa metsadest 
(EEA, 2008). Enamikku metsi majandatakse kooskõlas konverentsil „Euroopa metsad“ 
(Forest Europe, endine Euroopa metsade kaitset käsitlev ministrite konverents) välja töötatud 
metsa säästva majandamise põhimõtetega, mida täiendavad enamasti riiklikud või 
piirkondlikud metsaga seotud poliitikameetmed või programmid. 
 
Metsa säästev majandamine on määratletud kui metsade ja metsamaade hooldamine ja 
kasutamine niisugusel viisil ja määral, et need säilitavad oma bioloogilise mitmekesisuse, 
tootlikkuse, uuenemisvõime, elujõulisuse ja võime täita praegu ja tulevikus vastavaid 
ökoloogilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid funktsioone kohalikul, siseriiklikul ja üleilmsel 
tasandil muudele ökosüsteemidele kahju tekitamata8. 
 

                                                 
8
  Allikas: 1993. aasta 16.–17. juunil toimunud teine Euroopa metsade kaitset käsitlev ministrite 

konverents, „Resolutsioon H1 – Üldjuhend Euroopa metsade säästvaks majandamiseks“. 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/common-birds-in-europe-2014-population-index-1980
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/common-birds-in-europe-2014-population-index-1980
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Metsa säästva majandamise edendamiseks ja hindamiseks on ELis mitu algatust. Samuti on 
Forest Europe'i raames välja töötatud üleeuroopalised kriteeriumid ja näitajad, mille alusel 
riigid saavad aru anda metsa säästva majandamise põhimõtete rakendamisest.  
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Need kriteeriumid on 

 metsaressursside säilitamine ja asjakohane suurendamine ning metsaressursside panus 
üleilmsesse süsinikuringesse; 

 metsaökosüsteemide seisundi ja elujõulisuse säilitamine; 

 metsade tootlikkuse (puit ja mittepuidulised metsasaadused) säilitamine ja suurendamine; 

 metsaökosüsteemide bioloogilise mitmekesisuse säilitamine, kaitsmine ja asjakohane 
suurendamine; 

 metsa majandamisega seotud kaitsefunktsioonide (eeskätt mulla ja vee kaitse) 
säilitamine, kaitsmine ja asjakohane suurendamine ning 

 muude sotsiaal-majanduslike funktsioonide ja tingimuste säilitamine. 
 
Metsa majandamisega seotud poliitikameetmetes või programmides keskendutakse üldiselt 
ohtude vähendamisele, kaitse- ja taastamismeetmetele, säästva kasutuse edendamisele ning 
geneetiliste ressursside haldamisele. Metsa säästva majandamise põhimõtete 
rakendamiseks tegevustasandil on olulised vahendid metsamajandamiskavad või 
samaväärsed dokumendid. Metsamajandamiskavad sisaldavad teavet (tekst, kaardid, 
tabelid, joonised jms), mis on kogutud korrapäraste metsainventuuride käigus tegevusüksuse 
(puistu, piirkonna) tasandil, ja tegevusi, mis on kavandatud konkreetses puistus või 
piirkonnas majandamiseesmärkide saavutamiseks. Seega on metsakinnistu tasandil 
koostatud metsamajandamiskavad metsaomanike ja -majandajate jaoks strateegilised ja 
operatiivsed vahendid. 
 
Üks viise, kuidas dokumenteerida metsa majandamise säästlikkust, on ka metsade 
sertifitseerimine. Selle aluseks on vabatahtlikult võetav kohustus järgida teatavatel aladel 
kohaldatavaid metsa säästva majandamise põhimõtteid. Sertifitseeritud hektarite ja 
sertifitseerimisele viitavat logo kandvate toodet arvu põhjal on selge, et sertifitseerimine on 
muutunud aastatega üha olulisemaks. ELis on metsahoolekogu9 poolt või metsade 
sertifitseerimise tunnustamise programmi10 raames sertifitseeritud umbes 50 % metsadest ja 
muust metsamaast, ehkki liikmesriikide vahel on siin suured erinevused. 
 
 
1.2. Metsi käsitlev ELi poliitikaraamistik 

1.2.1. ELi uus metsastrateegia 

 
Ühise metsapoliitika puudumisest hoolimata mõjutavad liikmesriikides metsade kohta 
tehtavaid otsuseid kõik poliitikameetmed, mida EL võtab muudes valdkondades, nagu 
maaelu areng, tööhõive, kliimamuutused, energia, vesi ja bioloogiline mitmekesisus. Just sel 
põhjusel võeti 1998. aastal vastu esimene ELi metsastrateegia11. Lähtudes subsidiaarsuse ja 
jagatud vastutuse põhimõttest, loodi sellega metsaga seotud meetmete raamistik, mis toetab 
metsa säästvat majandamist. Metsanduse tegevuskava12, mis hõlmas ajavahemikku 2007–
2011, oli peamine kõnealuse strateegia rakendamise vahend. 
 
Pärast seda, kui metsandusstrateegia 15 aasta eest vastu võeti, on toimunud olulised metsi 
mõjutavad sotsiaalsed ja poliitilised muutused ning suurenenud metsaga seotud 
poliitikameetmete arv, mis üheskoos on muutnud metsapoliitika valdkonna keerulisemaks.  

                                                 
9
 FSC (Forest Stewardship Council),  vt https://ic.fsc.org/. 

10
  PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes), vt http://www.pefc.org/. 

11
 Nõukogu 15. detsembri 1998. aasta resolutsioon ELi metsandusstrateegia kohta.  

12 
http://ec.europa.eu/agriculture/fore/action_plan/com_et.pdf. 
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Nendele uutele väljakutsetele reageerimiseks võttis Euroopa Komisjon 20. septembril 2013 
vastu uue ELi metsastrateegia13.  
 
ELi metsastrateegias käsitletakse järgmisi esmatähtsaid valdkondi.  
 
Metsa säästev majandamine aitab kaasa oluliste ühiskondlike eesmärkide saavutamisele 
1. Maa- ja linnakogukondade toetamine. 
2. Konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse soodustamine ELi metsatööstuses, bioenergia 

valdkonnas ja keskkonnasäästlikus majanduses laiemalt. 
3. Metsad ja muutuv kliima. 
4. Metsade kaitsmine ja ökosüsteemi teenuste edendamine. 
 
Teadmistebaasi laiendamine 
5. Millised on meie metsad ja kuidas need muutuvad? 
6. Uus ja innovaatiline metsandus ja lisandväärtusega tooted. 
 
Koordineerimise ja teabevahetuse soodustamine  
7. Koostöö metsade sidusa majandamise ja parema mõistmise nimel. 
8. Metsad üleilmsel tasandil. 
 
Neljanda esmatähtsa valdkonna „metsade kaitsmine ja ökosüsteemi teenuste edendamine“ 
puhul viidatakse Natura 2000 võrgustikule, toonitades, et liikmesriigid „[t]eevad 
märkimisväärseid ja mõõdetavaid edusamme metsas kasvavate liikide ja metsas asuvate 
elupaikade kaitsmise valdkonnas, rakendades täielikult ELi loodusalaseid õigusakte ning 
tagades 2020. aastaks riiklike metsakavade panuse Natura 2000 võrgustiku 
nõuetekohasesse haldamisse“. Käesolev dokument on abivahend, mida saab kasutada selle 
eesmärgi saavutamiseks. 
 

1.2.2. Metsade jaoks antav ELi rahaline toetus 
 
Metsi ja metsade majandamist mõjutab ELi tasandil suuresti ka maaelu arengu poliitika. 
Metsade ja metsandussektori jaoks eraldatakse praegu eri omandiliikide puhul eri määral 
kättesaadavaid märkimisväärseid ELi rahalisi vahendeid. Metsastrateegia selgroo 
moodustavad maaelu arengu määruse kohased metsandusmeetmed, millele antakse 90 % 
kõikidest metsanduse rahastamiseks ette nähtud ELi vahenditest. Hiljutiste näitajate kohaselt 
eraldati 2007.–2013. aastal Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) 
metsandusmeetmete jaoks 5,4 miljardit eurot. 
 
Sarnasel tasemel kulutusi on oodata ka aastatel 2014–2020, ehkki kulutused sõltuvad 
liikmesriikide maaelu arengu programmidest.  Nende kulutustega tuleks aidata saavutada ELi 
uue metsastrateegia eesmärgid ja eeskätt tagada, et ELi metsi majandatakse tõendatavalt 
kooskõlas metsa säästva majandamise põhimõtetega. 
 

1.2.2.1. Varasemad kogemused ELi metsade majandamise rahastamisel EAFRD raames 
 
EAFRD raames pakuti eelmisel perioodil (2007–2013) liikmesriikidele kaheksat meedet, 
mis olid ette nähtud spetsiaalselt metsade jaoks, ja seitset meedet, mida sai kasutada muu 
hulgas ka metsaga seotud tegevuse puhul. Metsandusmeetmete ja metsandusega seotud 
meetmete jaoks eraldati EAFRDst algselt 8 miljardit eurot (vastavalt 6 miljardit eurot ja 1–
2 miljardit eurot). Paraku hakati metsandusmeetmeid ellu viima aeglaselt ja viimaste näitajate 

                                                 
13

 COM(2013) 659 final, 20.9.2013. 
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kohaselt vähendati eespool nimetatud kaheksa metsandusmeetme jaoks ette nähtud 
vahendeid 5,4 miljardile eurole.  
 
Hiljutiste andmete kohaselt tehti tublisti alla keskmise makseid seoses kahe keskkonnale 
keskenduva meetmega, nimelt metsakeskkonnameetmega ja Natura 2000 meetmega, 
mille puhul kasutati 2011. aasta ajakohastatud kava vahenditest ära vähem kui 14 %. 
Põllumajandusmaa metsastamise meetmete rakendamine oli kõige parem (40 %). Ka 
metsanduse potentsiaali taastamise ning metsatulekahjude ja loodusõnnetuste ennetamise 
meetme rakendamise määr ulatus 40 %ni. 
 
Liikmesriigid ja sidusrühmad on märkinud metsameetmete rahastamist käsitlevates 
ülevaadetes, et neil on olnud probleeme mitme nõude tõlgendamisel, ning on leidnud, et 
peamised meetmete vähese kasutamise põhjused on suur halduskoormus (sh lisanõuded 
riigi või piirkonna tasandil) ja fondi väike osalus. 
 
Näited selle kohta, kuidas maaelu arengu programmi on kasutatud Natura 2000 alaks 
määratud metsade majandamise meetmete rahastamisel, on esitatud 3. osas. 
 

1.2.2.2. Rahaline toetus ajavahemikus 2014–2020  

 
Praegusel rahastamisperioodil (2014–2020) on EAFRD-l14 kuus ELi 2020. aasta 
strateegiaga seotud prioriteeti. Maaelu arengu määruses hõlmab enamik neist prioriteetsetest 
valdkondadest metsi ja metsandust. Need prioriteedid on:  

 teadmussiire ja innovatsioon metsanduses (1. prioriteet);  

 metsade säästva majandamise edendamine (2. prioriteet);  

 põllumajanduse ja metsandusega seotud ökosüsteemide ennistamine, säilitamine ja 
parandamine, keskendudes Natura 2000 aladele (4. prioriteet), ning  

 ressursitõhususe edendamine ning vähese CO2-heitega ja kliimamuutuste suhtes 
vastupidavale majandusele ülemineku toetamine põllumajanduses ning toiduainete- ja 
metsandussektoris (5. prioriteet). 

 
Nüüd kehtib ka üldine nõue, et toetuse andmisel kinnistute jaoks, mis ületavad teatud suurust 
(mille liikmesriigid määravad kindlaks maaelu arengu programmides), on tingimuseks metsa 
majandamine kooskõlas metsa säästva majandamise põhimõtetega (mida tõendatakse 
metsamajandamiskavast või samaväärsest dokumendist pärit asjakohase teabe 
esitamisega). See nõue annab liikmesriikidele võimaluse kehtestada 
metsamajandamiskavade jaoks asjakohane künnis, mille puhul võetakse arvesse riigi 
sotsiaalseid, bioloogilisi ja geograafilisi iseärasusi, ent samal ajal tunnistatakse ka 
nõuetekohase kavandamise ja saavutatavate tulemuste tähtsust kõnealuses valdkonnas. 
 
Uue määruse alusel on nüüd võimalik võtta järgmisi peamisi metsandusega seotud 
meetmeid.  

 Artikkel 21: investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse, 
sealhulgas 

o metsastamine ja metsaalade loomine (artikkel 22);  
o agrometsandussüsteemide loomine (artikkel 23);  
o metsapõlengutest ja loodusõnnetustest (sh kahjurite levik ja haiguspuhangud ning 

katastroofid ja kliimaga seotud ohud) tingitud metsakahjustuste ennetamine ja 
kõrvaldamine (artikkel 24);  

                                                 
14

 Vt määrus (EL) nr 1305/2013, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:ET:PDF. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:ET:PDF.
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o investeeringud metsa ökosüsteemide vastupanuvõime ja keskkonnaväärtuse ning 
kliimamuutuste leevendamise alase potentsiaali parandamisse (artikkel 25);  

o investeeringud metsandustehnoloogiatesse ning metsasaaduste töötlemisse, 
mobiliseerimisse ja turustamisse (artikkel 26).  

 Artikkel 30: Natura 2000 ja veepoliitika raamdirektiivi kohased toetused. 

 Artikkel 34: metsakeskkonna- ja kliimateenused ja metsakaitse. 

 Artikkel 35: koostöö. 

 

1.2.2.3. ELi ühtekuuluvuspoliitika kohane toetus metsandusele  

 
EAFRD kõrval on liikmesriikidel ja nende piirkondadel võimalik kasu saada ka Euroopa 
Regionaalarengu Fondi (ERF) ja Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) toetustest. ERFist15 
kaasrahastatakse metsade või metsandussektoriga otseselt või kaudselt seotud programme 
ja projekte territoriaalse arengu jaoks võetavate meetmete raames.  Metsade ja 
metsandusvaldkonnaga võivad olla seotud näiteks ERFi investeeringud Natura 2000 
võrgustikku ning bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste edendamisse ning 
VKEde ja innovatsiooni toetamine.  
 
ERFist kaasrahastatakse ka piiriüleseid, riikidevahelisi ja piirkondadevahelisi 
koostööprogramme16 (INTERREG), mille raames võidakse toetada metsade ja 
metsandusega seotud projekte. Projektid võivad hõlmata järgmisi sekkumisvaldkondi: 
metsatulekahjudega seotud seire- ja teabesüsteemid ning võrgustikud, säästev maaharimine, 
teabe vahetamine kliimamuutustega kohanemise, CO2 sidumise ja riskide vähendamise 
kohta, bioloogiline mitmekesisus, mägipiirkondades rahvastikukao ärahoidmise poliitika, 
bioenergia kasutamise soodustamine, taastuvate energiaallikate kasutamiseks ja 
energiatõhususe huvides tehtav koostöö ning VKEde toel toimuv piirkondade kestlik areng. 
 

1.2.3. Programm LIFE   

 
Üks oluline rahastamisallikas metsade puhul on ka ELi programm LIFE, mis on senini ainus 
ELi vahend, milles keskendutakse üksnes keskkonna ja kliimaga seotud projektide 
rahastamisele. Ligikaudu 50 % eelarvest on ette nähtud spetsiaalselt looduse ja bioloogilisele 
mitmekesisuse jaoks. Alates programmi elluviimise algusest 1992. aastal on selle raames 
rahastatud enam kui kolmesadat Natura 2000 metsades esinevate elupaikade ja liikide 
haldamise ja taastamise projekti, mille kogueelarve ulatub kümnetesse miljonitesse 
eurodesse. Üks programmi LIFE brošüür on pühendatud eraldi metsadele17.  
 
Rahastamisvahendi LIFE+ käimasolevate looduse ja bioloogilise mitmekesisuse alaste 
projektide raames eeskätt kõrvaldatakse invasiivseid võõrliike, koostatakse majandamiskavu 
ja lepitakse kohalike sidusrühmadega kokku asjakohases metsaelupaikade majandamise 
korras, rahastatakse metsade struktuurse mitmekesisuse suurendamiseks taastamisprojekte, 
lükatakse tutvustamistegevuse ja parimate tavade jagamisega hoog sisse regionaalarengu 

                                                 
15

 Vt määrus (EL) nr 1301/2013,  
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32013R1301. 
16

 Vt määrus (EL) nr 1299/2013, 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32013R1299. 
17

  Lisateavet leiab Euroopa Komisjoni väljaandest LIFE and European forests, mis on kättesaadav 
aadressil  
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/forest_lr.pdf. 
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programmi kohaste metsakeskkonnakavade elluviimisele. Samuti on programm LIFE aidanud 
välja töötada suunised ja vahendid bioloogilisele mitmekesisusele kasu toova 
metsamajandamise edendamiseks. 
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Joonis 4. Programmi LIFE projektidega hõlmatud elupaigatüübid (projektide arv 1992.–
2008. aastal) 

Allikas: programmi LIFE projektide andmebaas. 

 
 

Programmi LIFE projekt Natura 2000 haldamiseks Soome erametsades 
 
Kesk-Soome on Soome puidutööstuse süda. Selles piirkonnas on enamik metsi erakätes, kusjuures 
kõigi maaomanike metsatükid on võrdlemisi väiksed. Eesmärgiga vabastada eraõiguslikud 
maaomanikud murest, et nende maa Natura 2000 alaks määramisega keelatakse seal kogu tegevus, 
alustas kohalik looduskaitseasutus programmi LIFE loodusprojektiga, et suurendada teadlikkust 
Natura 2000 võrgustikust ja sellest, mida see praktikas kõnealustele maaomanikele tähendab. Üks 
projekti põhimeetmeid oli pakkuda igale katsepiirkonda jäävale maaomanikule võimalus lasta koostada 
oma maa jaoks metsamajandamiskava. 
 
Neis kavades uuriti nii metsa majanduslikku potentsiaali kui ka metsa kaitsmise nõudeid. Lisaks 
selgele ettekujutusele sellest, millised on Natura 2000 tagajärjed nende metsadele, said omanikud sel 
moel soovitusi selle kohta, kuidas teenida oma metsaga raha säästvalt viisil, mis on kooskõlas 
Natura 2000 kaitse-eesmärkidega. Kava osutus väga populaarseks. Muidu oleksid sellistesse 
metsakavadesse investeerinud vaid üksikud omanikud. 

 
 

Programmi LIFE projekt Ungari stepitammikute taastamiseks
18

 

 

                                                 
18

 http://www.pusztaitolgyesek.hu/index.php?page=home. 
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Stepitammikud on Ungaris esinev ainulaadne elupaik, kus on karjatatud sajandeid kariloomi ja tehtud 
kaubanduslikku metsaraiet. Enamik neist on muudetud ilma puudeta karja- või põllumaaks. Lisaks on 
loodud Kesk-Doonau madaliku metsastamise käigus võõrliike sisaldavad istandused. Praegu on algne 
mets säilinud vaid mõnel üksikul maalapil. Säilinutest ühed suurimad on Nagykőrösi linna 
stepitammikud. 

 
Nagykőrösi omavalitsus koos Danube-Ipoly looduspargi direktoraadi ja Maailma Looduse Fondiga 
töötasid välja programmi LIFE loodusprojekti, et taastada projektipiirkonnas stepitammikud, milleks tuli 
muu hulgas vabaneda invasiivsetest võõrliikidest ja istutada pärismaiste liikide puid. Looduspark rentis 
uuenduslikku lepingut kasutades 90 aastaks varem puidu tootmiseks kasutatud erametsade 
kasutusõigused aladel, kus kasvasid kõrgeima kaitseväärtusega stepitammikud, ning keskendus 
nende majandamisel metsa kaitsele. Metsaomanikele hüvitati neil aladel kaubandusliku raie lakkamise 
tõttu saamata jäänud tulu ja kõrvaldatud invasiivsete võõrliikide (nt jaanileivapuu või hilistoomingas) 
puit anti metsa majandajatele. 
 
Selle Natura 2000 ala jaoks on koostatud ka pikaajaline majandamiskava ja projekti elluviimisel on 
loodud tugev partnerlus metsaomanikega. 

 
2014. aasta jaanuaris hakati kohaldama uut programmi LIFE käsitlevat määrust19. Kõnealune 
programm on jagatud kaheks selgelt eristatavaks allprogrammiks, millest üks käsitleb 
keskkonda (ligikaudu 2,1 miljardit eurot tegevustoetuste jaoks) ja teine kliimameetmeid 
(ligikaudu 700 miljonit eurot). Keskkonna allprogrammi tegevustoetuste eelarvest veidi enam 
kui pool on eraldatud looduse ja bioloogilise mitmekesisusega seotud tegevustoetuste jaoks, 
kusjuures erilist rõhku pannakse Natura 2000-le. See tähendab seda, et looduse ja 
bioloogilise mitmekesisuse jaoks on seitsmeks aastaks ette nähtud kokku 1,22 miljardit 
eurot. 
 
Lisaks tavapäraste projektide kaasrahastamisele, mida tehti ka varem, on loodud uut liiki 
sekkumine ehk integreeritud projekt. Nende projektidega soovitakse soodustada ELi 
keskkonnaalaste õigusaktide rakendamisel strateegilisema programmilise lähenemisviisi 
kasutamist. Eeskätt peaksid need aitama innustada liikmesriike rakendama oma Natura 2000 
võrgustiku osas täielikult oma tähtsusjärjestatud tegevuskavu, näiteks toetades Natura 2000 
alade haldamist ja taastamist ulatuslikul geograafilisel alal, nagu kogu piirkond või riik 
(üksikasjalikku teavet tähtsusjärjestatud tegevuskavade kohta leiab 2. peatükist). 
 
Esimene mitmeaastane tööprogramm20 võeti vastu 2014. aasta märtsis. Selles määratakse 
iga valdkondliku prioriteedi puhul kindlaks teatavad prioriteetsed valdkonnad, mida järgmisel 
neljal aastal rahastatakse. Allpool on loetletud mõned projektiteemad, mis on metsadega 
seoses eriti asjakohased.  
 
Looduse prioriteetne valdkond:  

 projektid, mille eesmärk on parandada ühenduse tähtsusega elupaigatüüpide või liikide 
(sh linnuliikide) kaitsestaatust, keskendudes Natura 2000 aladele, mis on nende 
elupaigatüüpide või liikide jaoks välja pakutud või neile määratud;  

 projektid, millega viiakse ellu üht või mitut asjaomases liikmesriigi ajakohastatud 
tähtsusjärjestatud tegevuskavas ette nähtud tegevust või Natura 2000 biogeograafiliste 
seminaride raames kindlaks määratud, soovitatud või kokku lepitud konkreetset tegevust; 

 projektid, milles keskendutakse invasiivsetele võõrliikidele, kui need tõenäoliselt 
halvendavad ühenduse tähtsusega liikide (sh linnuliikide) või elupaigatüüpide 
kaitsestaatust, ning millega toetatakse Natura 2000 võrgustikku.  

 

                                                 
19

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1293/2013, millega 
luuakse keskkonna- ja kliimameetmete programm (LIFE). 
20

 http://ec.europa.eu/environment/life/about/documents/mawp_annex.pdf.  

http://ec.europa.eu/environment/life/about/documents/mawp_annex.pdf.
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Ressursitõhususe prioriteetne valdkond:  

 tegevus, mis on seotud metsaalaste seire- ja teabesüsteemidega ning metsatulekahjude ärahoidmisega.  
Sellesse rubriiki kuuluvate projektide elluviimisel võidakse rakendada täiustatud 
metoodikaid tõendamaks, et metsa majandatakse piirkonna, riigi või riigiülesel tasandil 
säästvalt kooskõlas kokku lepitud (Forest Europe’i) kriteeriumide ja näitajatega ning 
juhindudes ELi uue metsastrateegia ja ELi 2020. aasta bioloogilise mitmekesisuse 
strateegia eesmärkidest. Siia kuuluvad ka projektid, milles kasutatakse uut teavet 
metsade kohta, et suurendada nende vastupanuvõimet linnastumisega, maa kasutamata 
jätmisega või traditsiooniliste maaharimisoskuste kadumisega seotud 
rahvastikumuutustest tulenevate ohtude suhtes. 

 
Keskkonnalase juhtimise ja teabe prioriteetne valdkond: 

 suutlikkuse suurendamise kampaaniad, et võimaldada koordineerida asjakohast ja ELi 
suhtes representatiivset metsa- ja metsatulekahjude alast teavet ning anda selle kohta 
juhiseid;  

 projektid, millega toetatakse parimate tavade vahetamist ja oskuste arendamist Natura 2000 alade 

haldajate seas, järgides uutel Natura 2000 biogeograafilistel seminaridel esitatud soovitusi. 
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2. ELi LINNUDIREKTIIV JA ELUPAIKADE DIREKTIIV 

 
2.1. ELi võetud kohustus säilitada Euroopas bioloogiline mitmekesisus 
 
Nagu on märgitud eelmises peatükis, on üks ELi uue metsastrateegia esmatähtsad 
eesmärke „metsade kaitsmine ja ökosüsteemi teenuste edendamine“, mille saavutamiseks 
liikmesriigid „[t]eevad märkimisväärseid ja mõõdetavaid edusamme metsas kasvavate liikide 
ja metsas asuvate elupaikade kaitsmise valdkonnas, rakendades täielikult ELi loodusalaseid 
õigusakte ning tagades 2020. aastaks riiklike metsakavade panuse Natura 2000 võrgustiku 
nõuetekohasesse haldamisse“. 
 
See on otseselt kooskõlas ELi liikmesriikide 2010. aastal võetud kohustusega „peatada 
2020. aastaks ELis bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ja ökosüsteemi teenuste 
kahjustumine ja need võimaluste piires taastada, suurendades ELi panust maailma 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemise ärahoidmisesse“21. 

2011. aasta mais vastu võetud ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegias22 on 
kehtestatud selle üldeesmärgi saavutamiseks poliitikaraamistik. Mitu selle strateegia 
eesmärki on otseselt seotud metsadega, sealhulgas 1. eesmärk, mille raames kutsutakse 
liikmesriike üles rakendama täielikult linnudirektiiv ja elupaikade direktiiv ning eelkõige 
peatama kõigi ELi loodusvaldkonna õigusaktidega reguleeritud liikide ja elupaikade seisundi 
halvenemine ning parandada seda oluliselt ja mõõdetavalt, et kaitsestaatus võrreldes 
praeguste hindamistega aastaks 2020 paraneks. 
 
ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegias on püstitatud kõrgelennuline eesmärk 

peatada kõigi ELi loodusvaldkonna õigusaktidega reguleeritud liikide ja elupaikade seisundi 
halvenemine ning parandada seda oluliselt ja mõõdetavalt, et võrreldes praeguste 
hindamistega näitaksid aastal 2020 kaitsestaatuse paranemist  
(i) 100 % rohkem elupaikade hindamisi ja 50 % rohkem liikide hindamisi, mis tehakse 

elupaikade direktiivi kohaselt, ning 
(ii) seisundi stabiilsust või paranemist 50 % rohkem liikide hindamisi, mis tehakse 

linnudirektiivi kohaselt. 

Metsadel on selle eesmärgi saavutamisel iseäranis tähtis roll. Lisaks sellele, et metsad on 
koduks märkimisväärsele osale Euroopa ohustatud bioloogilisest mitmekesisusest, katavad 
nad ka umbes poole Euroopa Natura 2000 võrgustiku kogupindalast. Seepärast on oluline, et 
metsaomanikud ja -majandajad teaksid hästi elupaikade direktiivi ja linnudirektiivi eesmärke 
ja õiguslikke nõudeid, eriti Natura 2000 alade kaitsmisel ja haldamisel, et nad saaksid nende 
eesmärkide saavutamisele kaasa aidata. 

Nagu käesolevas peatükis on selgitatud, on selleks vaja enamat kui pelgalt üldiste metsa 
säästva majandamise põhimõtete rakendamine. Konkreetse ala tasandil võib tekkida vajadus 

                                                 
21

 Keskkonna nõukogu 15. märtsi 2020. aasta järeldused, kättesaadavad aadressil 
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ET&f=ST%207536%202010%20INIT. 
22

Komisjoni teatis „Meie elukindlustus, meie looduskapital: ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia 
aastani 2020“ (KOM(2011) 244, 3.5.2011). 
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final
%20lowres.pdf. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1496040633047&uri=CELEX%3A52011DC0244
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1496040633047&uri=CELEX%3A52011DC0244
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf.
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf.
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kaaluda lisameetmete võtmist, et võtta arvesse alal esinevate ELi tähtsusega liikide ja 
elupaigatüüpide erilisi kaitsevajadusi. 
 
Kahes ELi loodusdirektiivis sätestatud konkreetseid õigusnorme on tutvustatud allpool koos 
muude kõnealuste direktiivide ja ELi bioloogilise mitmekesisuse poliitika aspektidega, mis 
puudutavad otseselt metsaomanikke ja -majandajaid. Eesmärk on anda vajalik taustteave ja 
ülevaade õiguslikust raamistikust II osas esitatud üksikasjalikumate küsimuste ja vastuste 
mõistmiseks.  
 
 
2.2. Linnudirektiiv ja elupaikade direktiiv 
 
Linnudirektiiv23 ja elupaikade direktiiv24 moodustavad ELi bioloogilise mitmekesisuse poliitika 
nurgakivi. Need direktiivid võimaldavad kõigil 28 ELi liikmesriigil teha ühises õigusraamistikus 
koostööd, et kaitsta Euroopa kõige ohustatumaid ja väärtuslikumaid liike ja elupaiku kogu 
nende looduslikul levilal ELis. 
 
Linnudirektiiv hõlmab kõiki ELis looduslikult esinevaid linnuliike (umbes 500 liiki), elupaikade 
direktiivis keskendutakse umbes 2000 liigile, mis vajavad kaitset selleks, et vältida nende 
kadumist, või põhjusel, et nad on tüüpilised Euroopa Liidus asuvatele olulistele elupaikadele. 
Umbes 230 elupaigatüüpi on kaitstud elupaikade direktiivi alusel ka iseseisvalt.  Neile 
viidatakse sageli kui ühenduse tähtsusega liikidele või elupaikadele (lisateavet leiab 
3. peatükist ja 2. lisast). 
 
Kõnealuse kahe direktiivi üldeesmärk on tagada, et direktiividega kaitstavate liikide ja 
elupaigatüüpide soodne kaitsestaatus25 säilib või taastatakse kogu nende looduslikul levilal 
ELis. Liikmesriigid peavad võtma selle eesmärgi saavutamiseks asjakohaseid meetmeid, 
võttes samal ajal arvesse majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi vajadusi ning piirkondlikke 
ja kohalikke iseärasusi. 
 
See eesmärk on sõnastatud positiivselt, võttes sihikule soodsa seisundi, mis tuleb saavutada 
ja säilitada. Seega on see enamat kui vaid seisundi halvenemise vältimine. 
 
Täpsemalt nõutakse ELi loodusdirektiivides, et liikmesriigid  
 

 määraksid, säilitaksid ja vajaduse korral taastaksid peamised alad elupaikade 
direktiivi I lisas loetletud elupaigatüüpide ja II lisas loetletud liikide ning linnudirektiivi 
I lisas loetletud liikide ja samuti rändlindude kaitseks. Need alad moodustavad osa ELi-

ülesest Natura 2000 võrgustikust; 
 

 kehtestaksid kõikide Euroopa looduslike linnuliikide ning muude elupaikade direktiivi IV 
ja V lisas loetletud ohustatud liikide jaoks liikide kaitse korra. Seda korda kohaldatakse 
ELis kogu liikide looduslikul levilal, st nii Natura 2000 aladel kui ka neist väljaspool. 

                                                 
23

 Nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ (nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ (loodusliku linnustiku kaitse kohta) 
(muudetud kujul) kodifitseeritud versioon), vt http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=ET.  
24

  Nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku 
ja taimestiku kaitse kohta (1. jaanuari 2007. aasta konsolideeritud versioon), vt http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0043-20130701.  
25

 Linnudirektiivis ei ole soodsa kaitsestaatuse mõistet kasutatud, kuid selles on kehtestatud 
samalaadsed nõuded erikaitsealadele. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=ET
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=ET
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0043-20130701
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0043-20130701
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2.3. ELi kaitstud liikide ja elupaikade kaitsestaatus  
 
Liikmesriigid annavad komisjonile iga kuue aasta tagant aru kogu oma territooriumil, mitte 
üksnes Natura 2000 aladel, esinevate ELi tähtsusega elupaigatüüpide ja liikide 

kaitsestaatuse kohta. Selleks kasutatakse standardmetoodikat,
26

 mis võimaldab komisjonil 

koondada andmed nii biogeograafilisel kui ka ELi tasandil.  
 
Viimane looduse seisundit käsitlev aruanne, milles käsitletakse kahe loodusdirektiivi alusel 
kaitstud liikide ja elupaikade kaitsestaatust, avaldati 2015. aasta mais ja see hõlmab 
ajavahemikku 2007–2012. See teave on väga kasulik selle hindamisel, kas direktiividega 
saavutatakse neis püstitatud eesmärk, kuid lisaks ka selleks, et määrata viimaseid andmeid 
arvesse võttes kindlaks uued või vaadata läbi olemasolevad kaitse-eesmärgid ja -prioriteedid.  
2015. aastal toimunud hindamise käigus leiti, et metsaelupaikade kaitsestaatus ei ole üldjuhul 
hea ning et selleks, et saavutada 2020. aastaks ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegias ja 
ELi uues metsastrateegias püstitatud eesmärgid, tuleb veel palju ära teha. 
 

Mida tähendab soodne kaitsestaatus (elupaikade direktiivi artikkel 1)  

Loodusliku elupaiga kaitsestaatus loetakse soodsaks, kui 

- selle looduslik levila ja alad, mida see levila piires katab, on muutumatud või laienemas, 
- selle pikaajaliseks säilimiseks vajalik eriomane struktuur ja funktsioonid on praegu ja tõenäoliselt 

ka lähitulevikus olemas ning 
- selle tüüpiliste liikide kaitsestaatus on soodne. 
 
Liigi kaitsestaatus loetakse soodsaks, kui 
- asjaomase liigi populatsiooni dünaamika andmed näitavad, et liik on oma looduslikus elupaigas 

elujõuline püsinud pikema aja jooksul, 
- liigi looduslik levila ei ole vähenemas ega vähene tõenäoliselt ka lähitulevikus ja 
- selle liigi populatsiooni pikaajaliseks säilimiseks on olemas piisavalt ulatuslik elupaik, mis 

tõenäoliselt ei vähene ka tulevikus. 

 
Hinnati üheksa biogeograafilise piirkonna kõikide metsaelupaigatüüpide kaitsestaatust 
ajavahemikus 2007–2012. Tulemustest on näha, et vaid 15 % hinnatud elupaikade 
kaitsestaatus oli soodne, samas kui 80 % elupaikade puhul oli see ebasoodne (joonis 5). 
 
Kui võrrelda neid näitajaid eelmise, ajavahemikku 2001–2006 hõlmanud hindamise 
tulemustega (vt joonis 6), siis on kõigepealt märgata kaitsestaatust käsitlevate teadmiste 
mõningast paranemist. Nende hinnangute arv, kus metsaelupaigatüübi kaitsestaatust 
peetakse halvaks, on vähenenud, ent üldkokkuvõttes on nende hinnangute osakaal, kus 
kaitsestaatust peetakse ebasoodsaks, suurem (80 %) kui eelmisel ajavahemikul (63 %). 
Nende kahe ajavahemiku tulemuste võrdlemisel tuleb siiski olla ettevaatlik, eeskätt teadmiste 
paranemise ja hindamismetoodika täiustumise tõttu. 
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 Vt http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal. 
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Joonis 5. Metsaelupaikade kaitsestaatus ajavahemikus 2007–2012 

Märkus: hindamiste arv on märgitud sulgudes. 
Allikas: tuletatud Euroopa keskkonnateabe ja -vaatlusvõrgu artikliga 17 seotud portaalis olevatest 
andmetest.
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Joonis 6. Metsaelupaikade kaitsestaatus ajavahemikus 2001–2006  

Märkus: hindamiste arv on märgitud sulgudes. Joonis on koostatud EL 25 andmete põhjal (ei hõlma 
Bulgaariat ega Rumeeniat). Allikas: bioloogilise mitmekesisuse Euroopa teemakeskus, 2008. 

 
 
2.4. Peamised metsas esinevatele ELi tähtsusega elupaikadele ja liikidele survet 
avaldavad tegurid ning kõnealuseid elupaiku ja liike ähvardavad ohud 

 
Järgnevalt on esitatud lühikokkuvõte peamistest ühenduse tähtsusega metsaelupaigatüüpe 
ähvardavatest ohtudest ja kõnealustele elupaikadele survet avaldavatest teguritest, millest 
liikmesriigid on seoses ajavahemikuga 2007–2012 teada andnud oma artikli 17 kohastes 
aruannetes. Kokkuvõte põhineb artikliga 17 seotud portaalis28 kättesaadavate liikmesriikide 
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  Joonise koostamisel on aluseks võetud elupaikade direktiivi 9. rühmas „Metsad“ loetletud 
81 metsaelupaigatüübi hindamise tulemused, mis on kättesaadavad aadressil 
https://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/progress/?period=3&group=Forests&conclusi
on=overall+assessment  
28

 Vt http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/Reports_2013. 

5

54

26

15

1

2

3

4

https://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/progress/?period=3&group=Forests&conclusion=overall+assessment
https://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/progress/?period=3&group=Forests&conclusion=overall+assessment
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/Reports_2013.
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aruannete esialgsel analüüsil. Selles portaalis on esitatud ka kõnealusel aruandeperioodil 
vaadeldud ohtude ja survetegurite nimekiri. 
 
Liikmesriigid on andnud aru peamistest ohtudest ja surveteguritest iga elupaigatüübi puhul 
igas biogeograafilises piirkonnas,29 kus kõnealused piirkonniti erinevad ohud ja survetegurid 
esinevad. Seepärast on neist ohtudest ja teguritest antud allpool kokkuvõtlik ülevaade 
biogeograafiliste piirkondade kaupa. 
 
Alpiinne piirkond 
 
Peamised ohud, millest anti teada selle piirkonna metsaelupaigatüüpide puhul, on seotud 
metsandusega, tulenedes eeskätt metsa majandamisest ja kasutamisest (sh surnud ja 
surevate puude kõrvaldamine, taasmetsastamine võõrliikidega, lageraie) ning metsa 
kasutamisest ilma taasmetsastamise või loodusliku taastumiseta. Selles piirkonnas 
teatatakse peamiste ohtudena sageli ka inimese põhjustatud häiringutest, mis on seotud 
eelkõige suusakeskuste rajamisega. 
 
Ohtudena tuleb arvesse võtta ka maanteede ja kiirteede ehitust, ulukite tekitatavat kahju 
(ülemäärane asustustihedus), õhusaastet (õhku paisatud saasteained), metsatulekahjusid, 
muutusi liigilises koosluses (uuenemine) ning elupaikade nihkumist ja muutumist. 
 
Atlantiline piirkond 
 
Peamiste Atlantilise piirkonna metsade puhul teatatud ohtude seas on mõned 
metsakasvatuse ja metsandusega seotud majandamisviisid, sealhulgas surnud ja surevate 
puude liigne kõrvaldamine. Paljude selle piirkonna metsaelupaikade puhul on teatatud 
peamiste surveteguritena ka invasiivsete võõrliikide esinemisest ja elupaikade ühendatuse 
halvenemisest inimtegevuse tõttu. 
 
Lammimetsade puhul peetakse peamisteks ohtudeks pinnavee saastumist (terrestriaalne ja 
limnoloogiline), üleujutustega seotud muudatusi ja veevõttu põhjaveest. 
 
Boreaalne piirkond 
 
Peamiste ohtude seas on teatatud metsa majandamisest, nagu lageraie ja puurinde 
harvendamine, ning elupaikade ühendatuse halvenemisest inimtegevuse tõttu ja koosluste 
arengust (uuenemine). Olulised on ka need ohud, mis on seotud looduslike süsteemide 
muutmisega, nagu inimese põhjustatud muudatused hüdroloogilistes tingimustes (kanalite 
rajamine ja vee kõrvalejuhtimine, üleujutuste puudumine jms). Lammimetsade kõrval 
ähvardavad need ohud ka mõnda muud boreaalse metsa liiki, näiteks soometsi ja taigasid. 
 
Veel tuleb selle piirkonna metsaelupaiku ähvardava olulise ohuna arvesse võtta taimtoiduliste 
(sh ulukiliigid) tekitatavat kahju. 
 
Kontinentaalne piirkond 
 
Peamiste ohtude sekka, millest on teada antud kontinentaalses piirkonnas asuvate 
metsaelupaikade puhul, kuuluvad õhku paisatud saaste, invasiivsed võõrliigid, elupaikade 
ühendatuse halvenemine inimtegevuse tõttu, muutused liigilises koosluses (uuenemine), 
taimtoiduliste (sh ulukiliikide) tekitatav kahju ning maanteede ja kiirteede ehitamine. Seoses 
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 Euroopa Liidus on üheksa biogeograafilist piirkonda, millel kõigil on oma iseloomulik taimekooslus, 
kliima ja geoloogia. Vt http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter1. 
 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter1.
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metsa majandamisega on peamiste kõnealuse piirkonna metsaelupaiku ähvardavate 
ohtudena teatatud ka taasmetsastamisest võõrliikidega, alusmetsa mahavõtmisest ning 
surnud ja surevate puude liigsest kõrvaldamisest. Samuti on probleemiks metsade 
hävitamine.  
 
Muude teatatud ohtude hulka kuuluvad kaitsemeetmete puudumine või ebaõige 
rakendamine, metsatulekahjud, looduslik eutrofeerumine, haigused (mikrobioloogilised 
patogeenid), põud või sademete vähenemine, elupaiga nihkumine ja muutumine ning 
inimese põhjustatud muudatused hüdroloogilistes tingimustes (peamiselt lammimetsade 
puhul). 
 
Makaroneesia piirkond 
 
Peamised Makaroneesia piirkonnas asuvaid metsaelupaiku ähvardavad ohud on seotud 
loomade karjatamise ja kasvatamisega ning taimtoiduliste (sh ulukiliikide) tekitatava kahjuga. 
Suureks ohuks peetakse ka invasiivseid võõrliike. 
 
Samuti tuleb arvesse võtta selliseid tegureid nagu vabas õhus toimuv spordi- ja 
vabaajategevus, hüdroloogiliste tingimuste muutmine, liikidevaheline konkurents (taimede 
puhul), looduõnnetused (tormid) ja temperatuurimuutused (nt temperatuuri tõus ja 
äärmuslikud temperatuurid). 
 
Vahemere piirkond 
 
Üks peamisi riske Vahemere piirkonna metsades on tuli. Muud olulised ohud on 
jätkusuutmatud karjatamistasud (nii ulukite kui ka kariloomade puhul), invasiivsed võõrliigid, 
eksootilised invasiivsed kahjurid ja haigused. Suur probleem on ka metsade hävitamine 
maakasutuse muutmiseks (linnastumine, tööstustegevus, tee-ehitus, heidete ärajuhtimine, 
spordi- ja vabaajastruktuuride rajamine jne) ning looduslike süsteemide muutmine (inimese 
põhjustatud muudatused hüdroloogilistes tingimustes). Mõni oht on seotud metsa 
majandamisega (nt metsa kasutamine ilma taasmetsastamise või loodusliku taastumiseta). 
 
Pannoonia piirkond 
 
Paljud ohud on seotud metsakasvatuse ja metsandusega, olles põhjustatud peamiselt metsa 
majandamisest ja kasutamisest (taasmetsastamine, lageraie, surnud ja surevate puude liigne 
kõrvaldamine jne). Samuti on probleemiks metsade hävitamine. Mõne selles piirkonnas 
esineva metsaelupaigatüübi puhul peetakse oluliseks ohuks ka kahju, mida tekitavad ulukid 
(ülemäärane asustustihedus) ja invasiivsed võõrliigid. 
 
Lisaks peetakse lammimetsi ning mõnda muud kivitamme (Quercus petraea) ja valge 
pöögiga (Carpinus betulus) Pannoonia metsa ähvardavaks oluliseks ohuks veekogude 
talitluse muutmist. 
 
Musta mere piirkond 
 
Peamiste selle piirkonna metsade puhul esinevate ohtude seas on mõned metsakasvatuse ja 
metsandusega seotud majandamisviisid (taasmetsastamine võõrliikidega, surnud ja surevate 
puude liigne kõrvaldamine jms). Ohtudena tuleks arvesse võtta ka metsade hävitamist, 
metsas/metsamaal toimuvat karjatamist, seente, samblike, marjade jms korjamist, 
metsatulekahjusid ja muutusi liigilises koosluses (uuenemine).  
 
Stepipiirkond 
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Selle piirkonna metsaelupaikade puhul peetakse suureks ohuks metsas ja metsamaal 
toimuvat karjatamist ning põuda ja sademete vähenemist. Mõned muud olulised ohud, millest 
liikmesriigid on teada andnud, on elupaikade nihkumine ja muutumine, muutused liigilises 
koosluses, parasitism (loomade puhul) ja konkurents (taimede puhul). 
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2.5. Natura 2000 võrgustik 
 
Natura 2000 võrgustikuga on liidetud tänaseks üle 27 000 ala, mis katavad üheskoos 
ligikaudu 18 % Euroopa maismaa-alast ja lisaks märkimisväärseid merealasid. 
 
Natura 2000 alade suurus ulatub vähem kui ühest hektarist 5000 km²-ni sõltuvalt liigist või 
elupaigast, mida neil kaitstakse. Mõni neist asub äärealadel, kuid enamik, mida ka mingil 
moel majandatakse või kasutatakse, moodustab meie maapiirkondade lahutamatu osa. 
 
Hinnangute kohaselt kuulub Natura 2000 võrgustikku umbes 375 000 km² metsi. See 
moodustab ligikaudu 50 % Natura 2000 võrgustiku kogupindalast ja ligikaudu 21 % kogu ELi 
metsaressursist (vt tabel 1). 
 
Metsade suur osakaal Natura 2000 võrgustikus kajastab lisaks metsade suurele levikule 
kõikjal Euroopas ka nende üldist tähtsust bioloogilise mitmekesisuse jaoks. Paljud metsad on 
väärtuslikud just tänu sellele, kuidas neid on seni majandatud (või majandamata jäetud). 
Oluline on säilitada see metsade seisund ka tulevikus, et neis esineks edaspidigi neid 
haruldasi ja ohustatud liike ja elupaiku, mille kaitseks nad on Natura 2000 alaks määratud. 
Teistel Natura 2000 alaks määratud metsadel on suur väärtus bioloogilise mitmekesisuse 
seisukohast, sest nad ei erine eriti looduslikult tekkinud metsast (põlismetsast) või leidub neis 
väga vähe jälgi inimese sekkumisest (põlismets). Mõned suurimad sellise metsaga kaetud 
alad asuvad boreaalses biogeograafilises piirkonnas. 
 

 

 

ELi biogeograafilised 
piirkonnad, 2012 

      Natura 2000 alad 
      (linnudirektiivi ja 
       elupaikade direktiivi 
alusel) 
      Andmed 
      puuduvad 

 

 
  Joonis 7. Natura 2000 võrgustik (2012) 

Natura 2000 võrgustik 

2012. aastal 
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Tabel 1. Natura 2000 metsaala 
 

Liikmes- 
riik 

Natura 2000 
võrgustiku 

maismaaosa 
kogupindala 

(km²)
(1)

 

Natura 2000 
metsaala* 

kogupindala 
(km²)

(2)
 

Metsa* 
osakaal 

Natura 2000 
võrgustikus 

(%) 

Mets ja muu 
metsamaa 

(km²)
(3)

 

Natura 2000 
metsa* 

osakaal (%) 

AT 12 559 4 790 38 40 060 12 

BE 3 883 2 130 55 7 060 30 

BG 38 066 22 220 58 39 270 57 

CY 1 628 880 54 3 870 23 

CZ 11 062 7 510 68 26 570 28 

DE 55 142 26 550 48 110 760 24 

DK 3 584 760 21 5 910 13 

EE 8 076 4 670 58 23 500 20 

ES 137 365 79 780 58 277 470 29 

FI 48 851 28 910 59 232 690 12 

FR 69 127 30 090 44 175 720 17 

GR 35 761 15 550 43 65 390 24 

HR 20 675 9 172 44 24 740 37 

HU 19 950 8 080 41 20 290 40 

IE 9 222 410 4 7 890 5 

IT 57 137 29 300 51 109 160 27 

LT 7 890 4 910 62 22 400 22 

LU 469 280 60 880 32 

LV 7 449 4 030 54 34 670 12 

MT 41 20 49 0 – 

NL 5 563 1 210 22 3 650 33 

PL 61 059 33 470 55 93 370 36 

PT 19 010 7 460 39 36 110 21 

RO 53 788 22 390 42 67 330 33 

SE 57 410 23 530 41 312 470 8 

SI 7 673 4 990 65 12 740 39 

SK 14 442 9 460 66 19 330 49 

UK 20 884 1 290 6 29 010 4 

Kokku 787 766 383 842 49 1 802 310 21 

Allikad:
  

(1) 
Natura 2000 baromeeter, mis põhineb kõige hilisematel liikmesriikide poolt ELile enne 2013. aasta 

detsembri lõppu esitatud andmetel.
 

(2) 
2011. aasta aruanne „State of Europe’s forests“, Forest Europe, ÜRO Euroopa Majanduskomisjon 

(UNECE) ning ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO). Keskkonna peadirektoraadi 
esitatud andmed, v.a Horvaatia puhul (mille kohta on esitanud andmed riigi ametiasutused). 
(3) 

Eurostati 2013. aasta väljaanne „Agriculture, forestry and fishery statistics“. 

Märkus: metsaala arvutamisel on kasutatud andmebaasi CORINE Land Cover 2006. aasta andmeid 
(Ühendkuningriigi ja Kreeka puhul kõnealuse andmebaasi 2000. aasta andmeid). Metsana on liigitatud 
järgmised kõnealuse andmebaasi klassid: 311 laialehelised metsad; 312 okasmetsad; 313 
segametsad; 323 jäikleheline taimestik; 324 üleminekulised metsaalad. 
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Kuidas valitakse välja Natura 2000 võrgustikuga liidetavad alad?  
 

Ala valitakse välja liitmiseks Natura 2000 võrgustikuga, kui 
sellel on olulisimad alad kahe loodusdirektiivi alusel kaitstud 
ELi tähtsusega elupaigatüüpide ja/või liikide jaoks (vt 3. ja 
4. lisa).  
Elupaikade direktiivi kohaldamisel tehakse valik direktiivi 
III lisas sätestatud teaduslike kriteeriumide alusel mitmes 
etapis – esmalt riigi tasandil, seejärel biogeograafilisel tasandil 
ja lõpuks Euroopa tasandil –, kandmaks hoolt selle eest, et 
väljavalitud aladel koosvõetuna oleksid kõik ELi 
elupaigatüübid ja liigid piisavalt esindatud.  
Linnudirektiivi kohaldamisel tegelevad alade 
klassifitseerimisega liikmesriigid ja asjaomased alad liidetakse 
pärast hindamist otse Natura 2000 võrgustikuga.   

 
 

NATURA 2000 VIEWER 
 
Natura 2000 Viewer on veebipõhine geograafiline infosüsteem, mille abil saab välja selgitada iga ELi 
Natura 2000 võrgustikku kuuluva ala täpse asukoha.  Aladega on võimalik tutvuda väga üksikasjalikult, 
nende piire ja peamisi maastikuelemente saab vaadelda väga suure resolutsiooniga.  
 
Iga ala kohta on veebis kättesaadav ka standardne andmevorm. Selles on kindlaks määratud ELi 
tähtsusega liigid ja/või elupaigatüübid, mille kaitseks ala on määratud, nende populatsiooni 
hinnanguline suurus ja säilimise aste asjaomasel alal ning ala üldine tähtsus ELis tervikuna asjaomase 
liigi või elupaigatüübi jaoks (http://natura2000.eea.europa.eu/#).   

 
 
2.6. Natura 2000 alade kaitse ja haldamine  
 
Mõlema direktiivi alusel määratud Natura 2000 alade kaitse ja haldamine on reguleeritud 
elupaikade direktiivi artikliga 630. Artiklis 6 on kolm keskset sätet, milles nõutakse, et 
liikmesriigid 

 kehtestaksid igal alal vajalikud kaitsemeetmed, mis vastavad alal esinevate ELi 
tähtsusega kaitstud elupaigatüüpide ja liikide ökoloogilistele vajadustele (artikli 6 
lõige 1); 

 võtaksid meetmeid, et vältida selliste elupaikade seisundi halvenemist või liikide 
märkimisväärset häirimist, mille kaitseks alad on määratud (artikli 6 lõige 2), ning 

 võtaksid kavade või projektide jaoks, mis tõenäoliselt avaldavad Natura 2000 alale 
olulist kahjulikku mõju, kasutusele hindamismenetluse (artikli 6 lõiked 3 ja 4). 

 
Vastavalt elupaikade direktiivi artikli 2 lõikele 3 võetakse direktiivi kohaselt võetavates 
meetmetes arvesse majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi vajadusi ning piirkondlikke ja 
kohalikke iseärasusi. Direktiivis tunnistatakse igati, et inimene on looduse lahutamatu osa 
ning et kõige parem oleks, kui looduskaitsemeetmete võtmine toimuks käsikäes sotsiaal-
majandusliku tegevusega. Natura 2000 eesmärk ei ole vältida majandustegevust, vaid pigem 
määrata kindlaks parameetrid, mille alusel majandustegevus saab toimuda samaaegselt 
Euroopa kõige väärtuslikumate liikide ja elupaigatüüpide kaitsmisega. 
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  Vt Euroopa Komisjoni juhenddokument 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_en.pdf. 

ELUPAIKADE 
DIREKTIIV

Riiklik 
kandidaatalade 

loetelu

Ühenduse 
tähtsusega alad

Loodusalad 
(erikaitsealad)

LINNUDIREKTIIV

Linnualad 
(erikaitsealad)

http://natura2000.eea.europa.eu/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_en.pdf
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Väljavõte elupaikade direktiivist: 

Artikkel 2 

1. Käesoleva direktiivi eesmärk on looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja 
taimestiku kaitsmisega kaasa aidata bioloogilise mitmekesisuse säilimisele liikmesriikide 
Euroopa territooriumil, kus kohaldatakse asutamislepingut. 

2. Käesoleva direktiivi kohaselt võetud meetmed on kavandatud ühenduse tähtsusega 
looduslike elupaikade ning looduslike looma- ja taimeliikide soodsa kaitsestaatuse 
säilitamiseks või taastamiseks. 

3. Käesoleva direktiivi kohaselt võetud meetmetes võetakse arvesse majanduslikke, 
sotsiaalseid ja kultuurilisi vajadusi ning piirkondlikke ja kohalikke iseärasusi. 

 

Artikkel 6 

1. Liikmesriigid kehtestavad erikaitsealade suhtes vajalikud kaitsemeetmed, mille hulka 
kuuluvad vajaduse korral asjakohased kaitsekorralduskavad, mis on eraldi välja töötatud või 
lisatud muudesse arengukavadesse, ning asjakohased õiguslikud, halduslikud või 
lepingulised meetmed, mis vastavad aladel esinevate I lisa looduslike elupaigatüüpide ja 
II lisa liikide ökoloogilistele vajadustele.  

2. Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, et vältida erikaitsealadel looduslike elupaikade ja 
liikide elupaikade halvenemist ning selliste liikide häirimist, mille kaitseks alad on määratud, 
kuivõrd selline häirimine võib oluliselt mõjutada käesoleva direktiivi eesmärkide täitmist. 

3. Iga kava või projekti, mis ei ole otseselt seotud ala kaitsekorraldusega või ei ole selleks 
otseselt vajalik, kuid mis tõenäoliselt avaldab alale olulist mõju eraldi või koos muude kavade 
või projektidega, tuleb asjakohaselt hinnata seoses tagajärgedega, mida see ala kaitse-
eesmärkidele avaldab. Pädevad siseriiklikud asutused annavad kavale või projektile kava või 
projekti tagajärgede hindamise järelduste alusel ning lõike 4 sätete kohaselt nõusoleku alles 
pärast seda, kui nad on kindlaks teinud, et see ei avalda asjaomase ala terviklikkusele 
negatiivset mõju, ja teevad seda vajaduse korral pärast avaliku arvamuse saamist. 

4. Kui hoolimata negatiivsest hinnangust kava või projekti tagajärgedele ala suhtes ja 
alternatiivsete lahenduste puudumisel tuleb kava või projekt üldiste huvide seisukohast eriti 
mõjuvatel põhjustel, sealhulgas sotsiaalsetel või majanduslikel põhjustel siiski ellu viia, peab 
liikmesriik võtma kõik vajalikud asendusmeetmed, et tagada Natura 2000 võrgustiku üldise 
sidususe kaitse. Liikmesriik teatab komisjonile vastuvõetud asendusmeetmetest. 

Kui asjaomasel alal esineb esmatähtsaid looduslikke elupaigatüüpe ja/või esmatähtsaid liike, 
võib kaaluda ainult neid seisukohti, mis on seotud rahva tervise või avaliku julgeolekuga, 
esmatähtsate soodsate tagajärgedega keskkonnale või komisjoni arvamuse kohaselt muude 
üldiste huvide seisukohast eriti mõjuvate põhjustega. 



32 Natura 2000 ja metsad  

 

 
2.6.1. Kaitse-eesmärkide kindlaksmääramine 
 
Selleks et rakendada kooskõlas artikli 6 lõikega 1 kaitsemeetmeid, on oluline määrata esmalt 
iga Natura 2000 ala jaoks kindlaks selged kaitse-eesmärgid31. Neis eesmärkides 
kirjeldatakse iga alal esineva ELi tähtsusega liigi ja elupaigatüübi soovitud seisundit 
(kvantitatiivsest ja/või kvalitatiivsest vaatenurgast),32 võttes arvese liikide ja elupaigatüüpide 
ökoloogilisi vajadusi ning ohte ja survetegureid, millega asjaomased liigid ja elupaigatüübid 
konkreetsel alal kokku puutuvad, ent samuti ala võimalikku panust soodsa kaitsestaatuse 
saavutamisse riigi või biogeograafilisel tasandil.  
 
Alade kaitse-eesmärgid on erinevad, isegi kui aladel esinevad liigid või elupaigad on samad. 
Seda põhjusel, et kohalikud ökoloogilised tingimused (kaitsestaatus, ohud jne) ja ala 
strateegiline tähtsus seal esinevate elupaikade ja liikide jaoks võivad eri aladel tublisti 
erineda. Samuti avaldab igale alale mõju selle sotsiaal-majanduslik kontekst, mis võib 
mõjutada teatavate kaitse-eesmärkide saavutatavust ja -meetmete elluviidavust. Seepärast 
on soovitatav teavitada ja kaasata asjakohaseid sidusrühmi ja nendega nõu pidada nii 
kaitsemeetmete kehtestamisel kui ka kaitse-eesmärkide kindlaksmääramisel. 
 
Võib eeldada, et kaitse-eesmärgid püsivad aja jooksul võrdlemisi muutumatutena, kuivõrd 
enamikul juhtudel peaksid need põhinema pikaajalistel sihtidel (nt suurendada alal 20 aasta 
jooksul musträhni populatsiooni 10 %; ajavahemik võib olla isegi märksa pikem, nt 
metsaelupaiga taastamise kavandamise korral). Kaitsemeetmed on aga seotud nende 
eesmärkide saavutamiseks vajaliku praktilise tegevusega. Neid meetmeid võib kohandada, 
pidades silmas muutuvaid ohte ja survetegureid, kohalikke huve ja sidusrühmade kaasamist 
või varasemate kaitsemeetmetega saavutatud rõõmustavaid tulemusi. 
 
Seega, kui Natura 2000 ala kaitse-eesmärgid on kindlaks määratud, on nende 
saavutamiseks vajalike kaitsemeetmete kehtestamisel ja rakendamisel ette nähtud teatud 
paindlikkus, et võtta arvesse kogu asjaomasel alal toimuvat sotsiaal-majanduslikku tegevust 
ja kõikvõimalikke alal esinevaid huve. 
 

2.6.2. Vajalike kaitsemeetmete kehtestamine 
 
Nagu eespool öeldud, hõlmavad kaitsemeetmed tegelikku praktilist tegevust, mis tuleb ellu 
viia, et saavutada alal kaitse-eesmärgid. Need meetmed ei ole siiski vabatahtlikud. Artikli 6 
lõike 1 kohaselt on alal esinevate liikide ja elupaikade ökolooglistele vajadustele vastavate 
kaitsemeetmete võtmine kohustuslik. Kaitsemeetmed võivad seisneda aktiivses majandamis- 
ja taastamistegevuses või lihtsalt selle tagamises, et olemasolevatest majandamistavadest 
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 On soovitatav, et iga liikmesriik/piirkond määratleks kõigepealt kõikide oma territooriumil esinevate 
ühenduse tähtsusega elupaigatüüpide ja liikide kaitse eesmärgid riigi või piirkonna tasandil, võttes 
arvesse nende elupaikade direktiivi artikli 17 alusel hinnatud kaitsestaatust ning vajadust aidata 
saavutada kõikide biogeograafiliste piirkondade kõikide elupaikade ja liikide soodne kaitsestaatus. 
Sellega luuakse kasulik alus, millele tugineda, et määrata kaitse-eesmärgid kindlaks ala tasandil, 
võttes samal ajal arvesse panust, mille iga ala saab anda soodsa kaitsestaatuse saavutamisse (vt 
2. lisas esitatud näited). 
32

 Komisjoni talitused on avaldanud Natura 2000 alade jaoks kaitse-eesmärkide kehtestamise kohta 
selgitava teadaande. Vt 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_
note2_ET.pdf  . 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_ET.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_ET.pdf
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peetakse jätkuvalt kinni, kui see on vajalik olemasoleva kaitstud elupaiga või liigi 
säilitamiseks, ent võivad väljenduda ka passiivses majandamises (ei astuta ühtki sammu)33. 
 
See, kuidas kaitsemeetmeid rakendatakse praktikas, on eri aladel erinev, sõltudes iga ala 
konkreetsetest tingimustest (ökoloogilised tegurid, sotsiaal-majanduslik kontekst, 
majandamistavad jne). Artikli 6 lõikega 1 võimaldatakse selles küsimuses suur paindlikkus 
ning jäetakse liikmesriikide Natura 2000 alade kaitsemeetmete kavandamine ja rakendamine 
nende endi otsustada. Liikmesriigid võivad kasutada õiguslikke, halduslikke ja/või 
lepingulisi meetmeid sõltuvalt sellest, mida nad peavad kõige asjakohasemaks. 
 

2.6.3. Natura 2000 alade kaitse korraldamise vahendid 
 
Et aidata tagada ala tõhus ja läbipaistev haldamine, soovitatakse alade haldajatel koostada 
koostöös kohalike sidusrühmadega Natura 2000 kaitsekorralduskavad. Ala tasandil (ühe 
ala või alade rühma jaoks) koostatavaid kavu saab kasutada ala kaitse-eesmärkide ja nende 
saavutamiseks vajalike meetmete sõnastamiseks. Samuti saab neid kasutada vahendina, 
milles määrata kindlaks eri osalejate (pädevad asutused, maaomanikud ja -haldajad, muud 
sidusrühmad, sh vabaühendused) rollid ja ülesanded vajalike kindlakstehtud kaitsemeetmete 
rakendamisel. 
 
Natura 2000 kaitsekorralduskava võib koostada eraldi konkreetse ala jaoks või selle võib 
lõimida mõnda muusse arengukavva, näiteks metsamajandamiskavva, tingimusel, et 
Natura 2000 kaitse-eemärgid on sellises kavas selgelt esitatud. Teisisõnu võib üks dokument 
sisaldada nii konkreetset ala käsitlevaid üldiseid metsamajandamissätteid kui ka asjaomase 
ala puhul vajalikke Natura 2000 kaitse-eesmärke ja -meetmeid. 
 
Natura 2000 kaitsekorralduskavas on tavaliselt selgitatud üksikasjalikult ka seda, miks ala on 
määratud, milline on ühenduse tähtsusega liikide ja elupaikade praegune kaitsestaatus ning 
millised on peamised ohud ja survetegurid. Samuti annab see kava võimaluse analüüsida 
maakasutust ja sotsiaal-majanduslikku tegevust asjaomasel alal ning selle tegevuse ja ala 
kaitse-eesmärkide vahelist seost (sh võimalikku koostoimet). 
 

2.6.4. Seisundi halvenemise ja kahjuliku mõju vältimine 
 
Peale selle, et liikmesriigid peavad kehtestama Natura 2000 alade jaoks vajalikud 
kaitsemeetmed, tuleb neil võtta ka vajalikke meetmeid, et vältida selliste looduslike 
elupaikade ja liikide elupaikade seisundi halvenemist ning liikide märkimisväärset häirimist, 
mille kaitseks ala on määratud (elupaikade direktiivi artikli 6 lõige 2). Kaitse-eesmärgid on 
võrdlusalus, millele tuginedes hinnata, kas tegevus tõenäoliselt toob kaasa ala seisundi 
halvenemise. 
 
Arendustegevusega seoses nähakse elupaikade direktiivi artikli 6 lõikega 3 ette 
hindamismenetlus, et tagada Natura 2000 alade kaitse igasuguste märkimisväärset kahju 
põhjustavate kavade või projektide eest. Seega tuleb iga kava või projekti, mis ei ole otseselt 
seotud ala kaitsekorraldusega või ei ole selleks otseselt vajalik, kuid mis tõenäoliselt avaldab 
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 Vt selgitav teatis Natura 2000 alade jaoks kaitsemeetmete kehtestamise kohta: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/comNote%20
conservation%20measures_ET.pdf ja suunised Natura 2000 alade jaoks kaitsemeetmete 
kehtestamise kohta: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/conservation%20measures.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/comNote%20conservation%20measures_ET.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/comNote%20conservation%20measures_ET.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/conservation%20measures.pdf
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alale olulist mõju, asjakohaselt hinnata seoses tagajärgedega, mida see ala kaitse-
eesmärkidele toob.  
 
Pädevad asutused võivad kavale või projektile nõusoleku anda alles pärast seda, kui nad on 
kindlaks teinud, et see ei avalda asjaomase ala terviklikkusele kahjulikku mõju. Teinekord 
tuleb võimaliku kahju kõrvaldamiseks või selle vähendamiseks väheolulisele tasemele 
rakendada eraldi meetmeid. 

 

Koostöö Natura 2000 võrgustikus – Natura 2000 biogeograafiline protsess 
 
Komisjon lõi 2011. aastal protsessi, et julgustada kõiki Natura 2000 alade haldamisse 
kaasatud osalisi osalema võrgustikus ja tegema koostööd. Eesmärk on saavutada võrgustiku 
haldamisel sidusus biogeograafilisel tasandil ja kogu ELis. Samuti võimaldab protsess 
edendada piiriülest koostööd, vahetada parimaid tavasid ning parandada ühist arusaama 
kaitsestaatusest, -eesmärkidest ja -meetmetest. Täielik teave on esitatud Natura 2000 
teabeplatvormil: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm.  
 

 

2.6.5. Natura 2000 võrgustiku alade ühendatuse parandamine  
 
Paljud Euroopa elupaigad, sealhulgas metsad, on metsade hävitamise ning muu varasema ja 
toimuva arengu, maakasutuse ja maakatte muudatuste tõttu väga killustatud. See vähendab 
oluliselt elupaikade suutlikkust pakkuda ühiskonnale väärtuslikke ökosüsteemi teenuseid. 
Elupaikade direktiivi artiklis 10 on ette nähtud, et liikmesriigid soodustavad eelkõige 
Natura 2000 võrgustiku ökoloogilise sidususe parandamiseks looduslikule loomastikule ja 
taimestikule ülioluliste maastikuvormide kaitse korraldust. 
 
2013. aasta mais võttis Euroopa Komisjon vastu uue strateegia, et edendada kõikjal 
Euroopas rohelist taristut,34 mis muu hulgas aitab saavutada ka kõnealust eesmärki. 
Strateegiaga luuakse raamistik rohelise taristu projektide toetamiseks olemasolevate ELi 
seadusandlike, poliitika- ja rahastamisvahenditega. 
 
Metsaelupaikade ühendatuse parandamine on väga oluline eesmärk, kuna killustatus on üks 
kõige suuremaid metsaelupaiku ähvardavaid ohte. Selleks võib näiteks suurendada 
sobivates piirkondades taasmetsastamise teel mõne metsaelupaiga pindala või parandada 
olemasolevate metsaelupaikade ökoloogilist kvaliteeti. 
 

2.7. Natura 2000 alade haldamise rahastamine 
 
Ehkki Natura 2000 rahastamise eest vastutavad eeskätt liikmesriigid, on elupaikade direktiivi 
artiklis 8 vajalike kaitsemeetmete võtmine seostatud ELi poolse kaasrahastamisega. 
Punktis 1.2.2 on juba antud ülevaade metsade ja Natura 2000 jaoks kõige olulisematest ELi 
fondidest. 
 
Neid fonde on kirjeldatud põhjalikumalt Natura 2000 rahastamist käsitlevas käsiraamatus,35 
mille eesmärk on aidata ametiasutustel, haldajatel ja omanikel kasutada praegusel 

                                                 
34

 Komisjoni teatis „Roheline taristu – Euroopa looduskapitali suurendamine“ (COM(2013) 249 final), vt 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0249&from=ET.  
35

 Vt Natura 2000 rahastamise käsiraamat, mis on kättesaadav aadressil 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/financing_natura2000_et.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013DC0249:ET:NOT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52013DC0249&from=ET
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/financing_natura2000_et.pdf.
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rahastamisperioodil (2014–2020) olemas olevaid arvukaid Natura 2000 alade haldamise, 
sealhulgas Natura 2000 metsade majandamise meetmete rahastamise võimalusi. 
 
Selleks et kasutada võimalikult hästi ära olemasolevad ELi rahalised vahendid, on komisjon 
julgustanud liikmesriike rakendama Natura 2000 rahastamisega seoses strateegilisemat 
mitmeaastast kavandamist. Selleks koostatakse tähtsusjärjestatud tegevuskavad, milles 
määratakse riigi või piirkonna tasandil kindlaks Natura 2000 rahastamisvajadused ja 
strateegilised prioriteedid ajavahemikus 2014–2020. Need tegevuskavad on mõeldud selleks, 
et hõlbustada sobivate kaitsemeetmete lõimimist ELi eri rahastamisvahendite uutesse 
rakenduskavadesse36. Uus programm LIFE aastateks 2014–2020 annab võimaluse 
rahastada integreeritud projekte, mille eesmärk on hõlbustada tähtsusjärjestatud 
tegevuskavade täielikku elluviimist tulevikus. 
 
Üksiku ala tasandil tuleb lisaks vajalike kaitsemeetmete kindlaksmääramisele 
(majandamiskavas või mõnes muus dokumendis) hinnata nende rakendamiseks 
vajaminevaid rahalisi vahendeid. Sellega seoses on oluline võtta meetmete rakendamise 
kulude kõrval arvesse ka nende rakendamise tagajärgi, eriti kui meetmetega on kavas piirata 
või muuta olemasolevaid metsamajandamistavasid, mille tõttu võib mõnel juhul tulu saamata 
jääda37. 
 

2.8. Liikide kaitse ELi territooriumil 
 
Teises peamises kahe ELi loodusdirektiivi sätete kogumis käsitletakse teatavate liikide kaitset 
kogu ELis, st nii Natura 2000 aladel kui ka neist väljaspool. Liikide kaitsele keskenduvad 
sätted hõlmavad kõiki ELis looduslikult esinevaid linnuliike ning muid elupaikade direktiivi IV 
ja V lisas loetletud liike. 
 
Sisuliselt nõutakse neis sätetes,38 et liikmesriigid keelaksid ära 
- kaitstud liikide tahtliku tapmise või püüdmise mis tahes viisil; 
- munade või pesade tahtliku hävitamise või võtmise ning kaitstud taimede tahtliku 

korjamise, kogumise, lõikamise, juurimise või hävitamise; 
- paljunemis- või puhkepaikade kahjustamise või hävitamise; 
- lindude tahtliku häirimise, eelkõige paljunemise, järglaste kasvatamise, talvitumise ja 

rände ajal; 
- loodusest võetud isendite pidamise, müümise ja vedamise. 
 
Teatud asjaoludel (nt et ära hoida tõsise kahju tekkimine põllukultuuridele, kariloomadele, 
metsadele, kalavarudele ja veele) on lubatud teha kõnealustest sätetest erandeid, tingimusel 
et ühtki teist rahuldavat lahendust (nt kavandatud tööde edasilükkamine) ei leidu ja erandi 
tegemise tagajärjed ei ole vastuolus direktiivide üldeesmärkidega. Erandite tegemise 
tingimused on sätestatud linnudirektiivi artiklis 9 ja elupaikade direktiivi artiklis 16. 
 

                                                 
36

 SEC(2011) 1573 final. Vt 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/financing_natura2000.pdf. 
37

  Igat võimalikku tulust ilmajäämist ei ole vaja ega saa hüvitada, näiteks juhul, kui see on põhjustatud 
kohaldatavast õiguslikust nõudest, millega hoitakse ära uuest majandamisviisist tingitud seisundi 
halvenemine (elupaikade direktiivi artikli 6 lõige 2) (nt ei maksta hüvitist seoses kohustusega hoida ära 
pöögimetsa muutumine okaspuumetsaks).  
38

 Täpsed tingimused on sätestatud linnudirektiivi artiklis 5 (lindude puhul) ning elupaikade direktiivi 
artiklis 12 (taimede puhul) ja 13 (loomade puhul), vt „Guidance document on the strict protection of 
animal species of Community interest under the Habitats Directive 92/43/EEC“, 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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2.9. Võõrliikide ohjamine ELis 

 
Elupaikade direktiivi artikli 22 punkti b kohaselt tagavad liikmesriigid, et kõikide liikide tahtlik 
asustamine nende territooriumile, kus need liigid on võõrliigid, oleks reguleeritud, nii et see ei 
kahjustaks looduslikke elupaiku nende looduslikul levilal ega kohalikku looduslikku 
loomastikku ja taimestikku, ning keelavad niisuguse asustamise, kui nad peavad seda 
vajalikuks. 
 
On oluline juhtida tähelepanu üha suurenevale invasiivsete võõrliikide probleemile, kuivõrd 
sellised liigid kujutavad endast suurt ohtu Euroopa kohalikele looduslikele liikidele ja 
elupaikadele, tekitades igal aastal miljonitesse eurodesse ulatuvat kahju. 
 
2014. aastal võtsid Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu nõukogu vastu uue invasiivseid 
võõrliike käsitleva määruse,39 mille eesmärk on luua ELi-ülene kooskõlastatud õigusraamistik 
tegevuse jaoks, millega välditakse, vähendatakse nii palju kui võimalik ja leevendatakse 
invasiivsete võõrliikide kahjulikku mõju bioloogilisele mitmekesisusele ja ökosüsteemi 
teenustele ning piiratakse kahju, mida nad tekitavad majandusele ja inimese tervisele. 
 
Määrus sisaldab kolme liiki meetmeid, mille väljatöötamisel on lähtutud invasiivsete 
võõrliikide vastases võitluses rakendatavast rahvusvaheliselt kokkulepitud hierarhilisest 
lähenemisviisist. 

 Ennetamine: sätestatud on hulk karme meetmeid, et eelkõige ära hoida uute invasiivsete 
võõrliikide tahtlik või tahtmatu sissetoomine ELi. 

 Varajane hoiatamine ja kiire reageerimine: liikmesriigid peavad sisse seadma varajase 
hoiatamise süsteemi, et avastada invasiivse võõrliigi esinemine võimalikult vara, ning 
võtma kiireid meetmeid, et ära hoida invasiivse võõrliigi püsimajäämine. 

 Juba püsima jäänud invasiivsete võõrliikide ohjamine: mõni invasiivne võõrliik on ELi 
territooriumile juba püsima jäänud. Selliste liikide ohjamiseks viisil, et nad ei leviks enam 
edasi, ja nende tekitatava kahju miinimumini viimiseks on vaja kooskõlastatud tegevust.  

 
Viimati nimetatud meede on eriti oluline metsaökosüsteemide puhul, kus invasiivsete 
võõrliikide majanduslik, sotsiaalne ja ökoloogiline mõju võib olla eriti märkimisväärne. 

                                                 
39

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1417443504720&uri=CELEX:32014R1143. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1417443504720&uri=CELEX:32014R1143.
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3. NATURA 2000 METSADE ÜLEVAADE 

 
 
 
3.1. Euroopa metsad ja nende tähtsus bioloogilise mitmekesisuse seisukohast  
 
Euroopa metsad on ELi maismaaelupaikade seas ühed bioloogiliselt mitmekesiseimad. Tänu 
oma struktuurilisele keerukusele, mitmekesisusele ja dünaamilisusele on metsad olnud 
sajandeid üks peamisi Euroopa bioloogilise mitmekesisuse varasalvi. Seda nii nende liikide 
puhul, kes elavad üksnes nn suletud metsades, kui ka seoses muude liikidega, eriti 
selgrootute ja lindudega, kes vajavad suletud metsa ja muu metsamaa, sealhulgas avatud 
põõsastike ja metsalagendike kooslust. 
 
Euroopa eri piirkondades on kujunenud välja oma metsaliigid, mis on kohanenud kohalike 
keskkonnatingimustega. Kesk-Euroopas on levinud pöögimetsad, mägipiirkondades ja Põhja-
Euroopas on kõige tavalisemad okaspuumetsad. Vahemere piirkonnas on ülekaalus tamme-
segametsad ja okaspuumetsad.  Hinnangute kohaselt on ELis 14 kategooriat ja 79 liiki 
metsaelupaiku (Barbati et al., 2014)40. 

 
Sajandite jooksul on muu maakasutus või poollooduslikud metsad, mida on majandatud ja 
kasutatud suuremal või vähemal määral eri otstarvetel, nagu puidu hankimiseks, loomade 
karjatamiseks jne, loodusliku metsataimestiku enamikus Euroopa piirkondades välja tõrjunud. 
Täiesti puutumatuid metsi on jäänud Euroopasse muude maailmaosadega võrreldes väga 
vähe (umbes 5 %; EEA, 2010)41. Ehkki laiemalt levinud poollooduslike metsade 
majandamisel jäljendatakse mõnda loodusliku dünaamika mustrit, on metsa uuenemistsükkel 
lühenenud umbes poole võrra, millega on vähenenud vanade puude, puistute ja seonduvate 
mikroelupaikade arv ning kannatanud mõned bioloogilise mitmekesisuse elemendid. 
Sellegipoolest on mõned metsad bioloogilise mitmekesisuse seisukohast endiselt ülitähtsad, 
sageli just tänu sellele, kuidas neid on seni majandatud. Bioloogilise mitmekesisuse kaitse 
Euroopa metsandusse lõimimise vallas on saadud ulatuslikke kogemusi42. 
 
 
3.2. Natura 2000 alaks määratud metsad 
 
Eelpool öeldut arvesse võttes ei ole üllatav, et Natura 2000 võrgustikust poole moodustavad 
metsad, ehkki erinevused eri riikide ja biogeograafiliste piirkondade vahel on suured:  
Natura 2000 metsadega kaetud ala ulatub 6,4 %st Ühendkuningriigis 53,1 %ni Bulgaarias. 
 
 

                                                 
40

 Barbati et al. läbi vaadatud EEA tehniline aruanne nr 9/2006 „European forest types – Categories 
and types for sustainable forest management reporting and policy“. „European Forest Types and 
Forest Europe SFM indicators: Tools for monitoring progress on forest biodiversity conservation“, 
Forest Ecology and Management, Volume 321, 1. juuni 2014. 
41

 10 messages for 2010 – Forest ecosystems, EEA, 2010, kättesaadav aadressil 
http://www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010-2014-3. 
42

 Vt Kraus, D., ja Krumm, F. (toim.), Integrative approaches as an opportunity for the conservation of 
forest biodiversity, Euroopa metsainstituut, 2013, 284 lk. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03781127/321/supp/C
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   mets  mets, sh üleminekulised metsaalad 

 
Joonis 8. Natura 2000 metsade osakaal liikmesriikide kaupa (2012) 

Märkus: Natura 2000 metsade osakaalu hindamisel on kasutatud andmebaasi CORINE Land Cover 
klasse. Kõik metsaalad ei lange kokku I lisa elupaigatüüpidega. 

Allikas: 2013. aasta aruanne „Rural Development in the EU – Statistical and economic information“. 
 

 
Metsa liitmiseks Natura 2000 võrgustikuga on kolm peamist põhjust. 
 

 Mets sisaldab olulist ala ühe või enama elupaikade direktiivi I lisas loetletud Euroopa 

tähtsusega metsaelupaigatüübi jaoks. I lisas on kokku 85 metsaelupaigatüüpi,43 

sealhulgas 29 esmatähtsat elupaigatüüpi44 (lisateavet leiab 2. lisast). Direktiivi I lisas on 

metsaelupaigatüübid määratletud kui looduslikus seisundis metsad, mille moodustavad 

kohalikud suured puud koos tüüpilise alustaimestikuga ning mis on haruldased või 

jäänukkooslused ja/või milles kasvab ühenduse tähtsusega liike. 

 

Ühenduse tähtsusega metsaelupaigatüüpide suur arv ei tähenda ilmtingimata seda, et 

tegemist on rikkaliku ressursiga. Vastupidi, paljud elupaigatüübid on haruldased või oma 

olemuselt jäänukkooslused ning enam kui pooled – näiteks pöögimetsad Apenniini 

mäestikus (9210*, 9220*), datlipalmi (Phoenix) salud (9370*), Kaledoonia metsad 

(91C0*) ja Makaroneesia loorberimetsad (9360*) – esinevad võrdlemisi piiratud levilal 

vaid ühes või kahes riigis. On olemas siiski ka mõned laiemalt levinud metsad, nagu 

läänetaiga (9010*), Asperula-Fagetum’i kooslustega pöögimetsad (9130) ning 

iilekstamme (Quercus ilex) ja Quercus rotundifolia metsad (9340).  

 Mets sisaldab üht või enamat elupaika, mis on oluline (nt paljunemiseks, puhkamiseks 

või toitumiseks) ühele või mitmele elupaikade direktiivi II lisas või linnudirektiivi I lisas 

loetletud Euroopa tähtsusega liigile (metsadega on seotud 121 elupaikade direktiivi 

                                                 
43

  Sealhulgas 81 elupaigatüüpi, mis on määratletud elupaikade direktiivi I lisa 9. rühmas „Metsad“, ja neli muud 
direktiivis nimetatud elupaigatüüpi, mida käsitatakse käesolevas dokumendis metsaelupaigana (sh puisniidud ja 
luited). 
44

  Kadumisohus elupaigatüübid, mille kaitsmisel on ühendusel eriline vastutus; need esmatähtsad looduslikud 
elupaigatüübid on I lisas tähistatud tärniga (*). 
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II lisa liiki, sealhulgas 11 kahepaiksete, 23 imetajate ja 44 selgrootute liiki ning 

43 taimeliiki;45 metsadega leitakse olevat tihedalt seotud ka 63 linnudirektiivi I lisas 

loetletud liiki (lisateavet leiab käesoleva dokumendi 2. lisast)). Paljud neist liikidest on 

piiratud levikuga, sest nad on eriti ohustatud või nende levila on piiratud. 

 Mets ise ei ole ELi kaitstud liigi või elupaigatüübi põhiasukoht, kuid on oluline 
Natura 2000 ala üldise ökoloogilise sidususe seisukohast (nt olles kaitstud liikide 
põhielupaiku ühendav ökoloogiline koridor, põhiala ümbritsev puhvervöönd vms).  

 
Oluline on meelde tuletada, et metsa Natura 2000 võrgustikuga liitmise põhjus mõjutab 
otseselt elupaikade direktiivi artikli 6 lõike 1 alusel nõutavate kaitsemeetmete liiki.   

 

 

Fennoskandia puiskarjamaad (9070) Lõuna-Rootsis. 

Foto: Vikki Bengtsson 

 

Luzulo-Fagetum’i kooslustega pöögimetsad (9110) 

Söderåsensi rahvuspargis Rootsis. Foto: Oddvar 

Fiskesjö 

 

 

 

Makaroneesia loorberimetsad (9360*) Barranco de 

Nietos Tenerifel (Hispaania). Foto: Andy Gillison 

 

 

 

(Lähis)vahemerelised männikud endeemse musta 

männiga (9530*) Alpides (Itaalia). Foto: P. Susmel 

 

 
 

                                                 
45

  EEA tehnilise aruande nr 12/2010 „EU 2010 Biodiversity Baseline“ 3. lisa, kus käsitletakse liikide jagunemist 
ökosüsteemide kaupa. Näitajad ei hõlma liike, mis lisati pärast Bulgaaria, Rumeenia ja Horvaatia ELiga ühinemist. 
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4.  KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED 

4.1. Sissejuhatus 
 
Selle peatüki eesmärk on anda vastus mitmele Natura 2000 metsade kohta sageli esitatavale 
küsimusele. Küsimused on aidanud välja selgitada ajutine töörühm, mille komisjon lõi 
käesoleva dokumendi koostamiseks. Neil, kes ei ole Natura 2000 võrgustikuga tuttav, 
soovitame tungivalt lugeda kõigepealt käesoleva dokumendi I osa, et saada selge ülevaade 
elupaikade direktiivis ja linnudirektiivis sätestatud eesmärkidest ja kõnealustest direktiividest 
tulenevatest kohustustes ning eeskätt Natura 2000 alade kaitsest.  
 
Kasutamise lihtsustamise huvides on korduma kippuvad küsimused rühmitatud järgmiste 
pealkirjade alla:  

 Natura 2000 alade määramine;  

 Natura 2000 alade kaitse-eesmärkide kindlaksmääramine; 

 metsades esinevate elupaikade ja liikide kaitse meetmete rakendamine Natura 2000 
aladel; 

 Natura 2000 alade seisundi halvenemise vältimine; 

 metsamajandamistavad ja Natura 2000 nõuded; 

 Natura 2000 alade kaitse ja haldamise rahastamine; 

 uus tegevus Natura 2000 aladel; 

 seire ja hindamine; 

 teabevahetus, koostöö, sidusrühmade aktiivne kaasamine; 

 ELi tähtsusega liikide ja elupaikade kaitse väljaspool Natura 2000 alasid.  
 

Iga vastuse alguses on märgitud 

 kas vastuses käsitletakse seadusest (elupaikade direktiivist või linnudirektiivist) tulenevat 
kohustust, või sisaldab see lihtsalt soovitust või teavet; 

 peamine sihtrühm (nt metsaomanikud, metsamajandajad, ametiasutused, üldsus (sh 
vabaühendused)); 

 III osas kirjeldatud seotud juhtumiuuringute viitenumber. 
 
Seadusest tulenev kohustus tähendab konkreetset loodusdirektiivides sätestatud 
kohustust. See võib olla kohustus, mis on määratud ametiasutustele ja/või metsaomanikule 
või -majandajale. Liikmesriigid peavad võtma loodusdirektiivide sätted üle oma 
õigussüsteemi. Seejärel peavad asjaomased osalejad (nt metsamajandajad või -omanikud) 
teatavaid neid ülevõetud sätteid rakendama. Vastustes püütakse selgitada seadusest 
tulenevate kohustuste tähendust, viidates võimaluse korral olemasolevale kohtupraktikale. 
Soovituste eesmärk on pakkuda välja võimalikud viisid, kuidas käsitleda loodusdirektiivide 
teatavaid aspekte. Soovitused on vaid teavitamiseks, nendega ei kaasne ühtegi kohustust. 

Teave on esitatud selleks, et parandada arusaamist Natura 2000 võrgustikust ning 
linnudirektiivist ja elupaikade direktiivist. Sellesse kategooriasse kuuluvad kõik vastustes 
toodud näited.  
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4.2. Natura 2000 alade määramine 

 
 

Küsimused:  
1. Miks moodustavad peaaegu poole Natura 2000 võrgustikust metsad?  
2. Mis liiki metsad on liidetud Natura 2000 võrgustikuga? 
3. Kust leiab rohkem teavet Natura 2000 alaks määratud alade kohta? 

 
 

1. Miks moodustavad peaaegu poole Natura 2000 võrgustikust metsad?  

Teave 
Sihtrühm: üldsus, 
metsamajandajad/-omanikud, 
ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr):  

Metsad on koduks väga suurele osale Euroopa bioloogilisest mitmekesisusest, sealhulgas 
paljudele elupaikade direktiivis ja linnudirektiivis loetletud haruldastele ja ohustatud liikidele ja 
elupaigatüüpidele. Kõige sobivamad alad on määratud Natura 2000 võrgustiku osaks, et 
tagada nende pikaajaline säilimine ELis. Selle tulemusel hõlmab Natura 2000 võrgustik 
praegu ligikaudu 375 000 km2 metsi 28 riigis. Liikmesriigid, kelle Natura 2000 võrgustikuga 
liidetud metsade pindala on suurim, on Hispaania (umbes 79 800 km2), Poola (umbes 
33 500 km2) ja Prantsusmaa (30 090 km2). 

Metsade suur osakaal Natura 2000 võrgustikus kajastab ka asjaolu, et metsad on Euroopas 
oluline maakate, kattes ligikaudu 42 % ELi pindalast. Peale selle on paljusid metsi 
majandatud viisil, millega on säilinud linnudirektiivi või elupaikade direktiivi alusel kaitstud 
elupaigad ja liigid, mis seletab seda, miks metsade väärtus bioloogilise mitmekesisuse jaoks 
on võrreldes muu maakasutusega suhteliselt suur. Sel viisil majandatud metsade kõrval 
leidub Natura 2000 võrgustikus ka märkimisväärseid alasid, mis on kaetud põlismetsaga. 
Metsa määramisega Natura 2000 alaks tunnistatakse asjaomase metsa suurt väärtust 
linnudirektiivi või elupaikade direktiivi eesmärkide saavutamise seisukohast. See ei pruugi 
siiski tähendada, et kõikide nende alal esinevate elupaigatüüpide või liikide seisund, mille 
kaitseks ala määrati, on juba hea. Mõnel juhul võib olukord olla vastupidine ja selle 
parandamiseks võib vaja minna erilisi kaitsemeetmeid. Nende meetmete hulka võib kuuluda 
range kaitse, ent samuti aktiivne majandamine, nagu karjatamine, vanade puude säilitamine, 
soovimatute puuliikide kõrvaldamine jne. 

 

2. Mis liiki metsad on liidetud Natura 2000 võrgustikuga?  

Teave 
Sihtrühm: üldsus, 
metsamajandajad/-omanikud, 
ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr): 

Metsaalad liidetakse Natura 2000 võrgustikuga, sest neil asuvad kahe ELi loodusdirektiivi 
alusel kaitstud liikide ja metsaelupaigatüüpide jaoks parimad ELi alad. Alade väljavalimisel 
lähtutakse teaduslikest põhjendustest. 

Elupaikade direktiivi kohaldamisel hõlmab valikuprotsess mitut etappi, millest esimene on 
kõige sobivamate alade kindlaksmääramine riigi tasandil, nagu on kirjeldatud direktiivi 
III lisas. Seejärel vaatab komisjon liikmesriikide nimekirjad koos liikmesriikide esindajate ja 
teadusekspertidega läbi kandmaks hoolt selle eest, et neis nimekirjades koosvõetuna oleksid 
kõik ELi elupaigatüübid ja liigid kogu oma loodusliku levila ulatuses piisavalt esindatud ning 
et tekiks sidus võrgustik. Linnudirektiivi kohaldamisel tegelevad alade klassifitseerimisega 
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liikmesriigid ja asjaomased alad liidetakse pärast teaduslikku hindamist otse Natura 2000 
võrgustikuga.  

Elupaikade direktiivi alusel kaitstud 85 metsaelupaigatüübi46 jaoks Natura 2000 alade 
valimisel peavad liikmesriigid kohaldama direktiivi III lisas loetletud kriteeriume. Nende 
kriteeriumide kohaselt valitakse ala välja muu hulgas seetõttu, et alal esineb hea näide 
konkreetsest elupaigatüübist ning ala iseloomustab asjaomase elupaigatüübi struktuuri ja 
funktsioonide hea kaitse või see, et nende taastamiseks on head võimalused. See suur 
elupaigatüüpide arv kajastab ELi metsade väga suurt mitmekesisust.  

Samuti määratakse mets Natura 2000 alaks siis, kui selles esineb olulisi elupaiku, mis 
sobivad elupaikade direktiivi II lisas või linnudirektiivi I lisas loetletud ühe või enama Euroopa 
tähtsusega liigi või linnudirektiivi I lisas nimetamata, kuid reeglipäraselt esineva rändliigi 
paljunemiseks, puhkamiseks või toitumiseks. Elupaikade direktiivis kuuluvad selliste liikide 
hulka 43 taime-, 44 selgrootute, 23 imetajate ja 11 kahepaiksete liiki, kes on seotud metsaga, 
ning linnudirektiivis 63 metsaga tihedalt seotud linnuliiki. Paljud neist liikidest on piiratud 
levikuga, sest nad on eriti ohustatud või nende levila on piiratud. 

Konkreetne ala võidakse välja valida ka seoses alal esinevate liikide populatsiooni suuruse ja 
tihedusega ning ala üldise väärtusega asjaomase elupaigatüübi või liigi kaitse seisukohast. 
Linnudirektiivi alusel valitakse ala välja põhjusel, et ala on kindlaks tehtud kui linnudirektiivi 
I lisas loetletud liikide või reeglipäraselt esinevate rändliikide kaitseks kõige paremini sobivam 
ala (alal esinevate lindude arvu ja ala suuruse poolest). 

Mets võidakse liita Natura 2000 võrgustikuga, isegi kui mets ise ei ole ELi kaitstud liigi või 
elupaigatüübi põhiasukoht, kuid on sellegipoolest elutähtis Natura 2000 ala või võrgustiku 
üldise ökoloogilise sidususe seisukohast (nt olles kaitstud liikide põhielupaiku ühendav 
ökoloogiline koridor, põhiala ümbritsev puhvervöönd vms). 

Natura 2000 võrgustikuga ei liideta sugugi iga ala, kus esineb ELi tähtsusega elupaigatüüp 
või liik. Eesmärk on määrata Natura 2000 alaks üksnes kõige sobivamad ja olulisemad alad, 
et tagada nende kaitse. Nii on mõne elupaikade direktiivi alusel kaitstud laiemalt levinud 
metsa, nagu läänetaiga (9010*), Asperula-Fagetum’i kooslustega pöögimetsade (9130) või 
iilekstamme (Quercus ilex) ja Quercus rotundifolia metsade (9340) puhul liidetud Natura 2000 
võrgustikuga vaid osa kogu metsaelupaigast. Sarnane lugu on mitme metsas esineva liigiga, 
nagu musträhn (Dryocopus martius) või laanepüü (Bonasia bonasia)47.  

Sellegipoolest esineb olukordi, kus võib tekkida vajadus määrata konkreetse liigi või 
elupaigatüübi kaitseks Natura 2000 alaks ka kõik ülejäänud alad, et tagada asjaomase liigi 
või elupaigatüübi säilimine. Eelkõige on see nii äärmiselt haruldaste või piiratud levilaga 
liikide või elupaigatüüpide puhul, nagu Möösia valge nulu metsad (91BA; 18 ala 
kogupindalaga umbes 15 000 km2).  

Oluline on olla teadlik metsa Natura 2000 võrgustikuga liitmise põhjusest, sest see mõjutab 
otseselt kaitse-eesmärke ja nõutavate kaitsemeetmete liiki ning samuti kavade või projektide 
poolt alale avalduda võiva mõju hindamist (elupaikade direktiivi artikkel 6). 
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 Sh metsaelupaigatüübid, puisniidud, karjatatavad metsad (deesad) ja metsastunud luited. Bulgaaria 

ja Rumeenia ühinemisel lisati elupaikade direktiivi I lisasse (rühma 9 „Metsad“) üheksa uut 
metsaelupaigatüüpi. Rumeenia ühinemisel ei lisatud elupaikade direktiivi ühtki uut metsaelupaigatüüpi. 
47

  Läänetaiga (9010*): 2848 Natura 2000 ala, mis katavad ligi 2 miljonit hektarit ja moodustavad 49 % 
elupaiga kogupindalast; Asperula-Fagetum’i kooslustega pöögimetsad (9130): 2236 Natura 2000 ala, 
mis katavad umbes 800 000 hektarit ja moodustavad 54 % elupaiga kogupindalast;  iileksitamme 
(Quercus ilex) ja Quercus rotundifoliametsad (9340): 1163 Natura 2000 ala, mis katavad ligi miljon 
hektarit ja moodustavad 64 % elupaiga kogupindalast.  Andmed on pärit EEA 2010. aasta aruandest 
„EU 2010 Biodiversity baseline report“. Need ei hõlma elupaigatüüpe, mis lisati pärast Rumeenia, 
Bulgaaria ja Horvaatia ühinemist. 
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3. Kust leiab rohkem teavet Natura 2000 alaks määratud alade kohta? 

Teave 
Sihtrühm: üldsus, 
metsamajandajad/-omanikud 

Seotud juhtumiuuringud (nr): 

Iga Natura 2000 ala kohta on koostatud standardne andmevorm, kuhu on märgitud ELi 
tähtsusega liigid ja elupaigatüübid, mille kaitseks ala on määratud, ning nende populatsiooni 
hinnanguline suurus ja säilimise aste asjaomasel alal ala määramise ajal või hiljem, kui alal 
on täheldatud uute liikide või elupaigatüüpide esinemist ja kui standardset andmevormi on 
vastavalt ajakohastatud. Kõnealused andmevormid on avalikult kättesaadavad dokumendid. 
Nendega saab tutvuda Natura 2000 Vieweris48 ( http://natura2000.eea.europa.eu/).  

Natura 2000 Viewer on veebipõhine geograafiline infosüsteem, mille abil on võimalik välja 
selgitada iga ELi Natura 2000 võrgustikku kuuluva ala täpne asukoht.  Infosüsteemi kasutaja 
saab teha päringu ükskõik millise ala kohta ükskõik kus ELis. Tänu kaartide ulatuslikkusele 
on hõlpsasti nähtavad alade piirid ja peamised maastikuelemendid. 

Üksikasjalikumat teavet ala kohta leiab ka Natura 2000 ala kaitsekorralduskavast, kui see 
olemas on, või muudest asjakohastest dokumentidest (kaitse-eesmärke käsitlevad 
dokumendid, alade määramise aktid jne).  

Liikmesriigid annavad oma Natura 2000 alade kohta tavaliselt üksikasjalikku teavet, esitades 
muu hulgas alade määramise põhjused, kaitse-eesmärgid, kaitsekorralduskavad ja 
kaitsemeetmed, mis tehakse veebisaitide ja muude vahendite abil (nt kohalike omavalitsuste 
kaudu) avalikkusele kättsaadavaks. Mõnes riigis antakse konkreetset ja üksikasjalikku teavet 
ka iga Natura 2000 ala maaomanikele ja peamistele maakasutajatele (nt kasutades 
spetsiaalseid teateid (nt Ühendkuningriigis) või luues kohalikke rühmi või komiteesid, mille 
kaudu peamised sidusrühmad kaasatakse kohe algusest alade haldamisse (nt Prantsusmaal 
ja muudes ELi liikmesriikides)). Maaomanikud ja maakasutajad võivad pöörduda ka kohalike 
looduskaitseasutuste poole, et saada rohkem teavet konkreetsete Natura 2000 alade kohta. 

 
 
 
4.3. Natura 2000 alade kaitse-eesmärkide kindlaksmääramine 
 

Küsimused:  
4. Miks ja kuidas määratakse kindlaks Natura 2000 alade kaitse-eesmärgid?  
5. Kes vastutab kaitse-eesmärkide kindlaksmääramise eest? Kas nõu peetakse ka maa 

omanike/haldajatega või muude sidusrühmadega?  
6. Kust leiab teavet konkreetse ala kaitse-eesmärkide kohta? 
7. Kuidas ma tean, milline tegevus on või ei ole kooskõlas Natura 2000 põhimõtetega, kui 

kaitse-eesmärke ei ole kehtestatud? 

                                                 
48

 Natura 2000 Vieweris esitatud standardsed andmevormid ei pruugi olla täielikud, sest teave mõne 
tundliku liigi kohta võib olla välja jäetud. Juhul kui maa omanik või haldaja vajab üksikasjalikku teavet, 
tuleb tal ühendust võtta oma piirkonna või riigi pädeva looduskaitseasutusega. 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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4. Miks ja kuidas määratakse kindlaks Natura 2000 alade kaitse-eesmärgid?  

Teave Sihtrühm: ametiasutused 
Seotud juhtumiuuringud (nr): 
1, 2, 5, 6, 8, 10 ja 18 

Vastavalt elupaikade direktiivi artikli 6 lõikele 1 tuleb alal esinevate elupaikade ja liikide jaoks 
kehtestada kaitsemeetmed. Seepärast on oluline määrata ka iga asjaomasel alal esineva 
elupaigatüübi ja liigi jaoks kindlaks selged kaitse-eesmärgid. Kaitse-eesmärgid on mõeldud 
selleks, et määratleda võimalikult täpselt konkreetsel alal saavutatav säilimise aste või 
kaitsestaatus. 

Sageli esitatakse need kvantitatiivsete eesmärkidena, näiteks kui eesmärk säilitada teatud 
liigi populatsioon teatud arvu üksikisendite tasemel või eesmärk tõsta teatud elupaiga 
säilimise aste kümne aasta jooksul ühest kategooriast teise. 

Natura 2000 alade jaoks selgete kaitse-eesmärkide kindlaksmääramine on tähtis selle 
tagamiseks, et iga võrgustikku kuuluv ala aitaks võimalikult hästi kaasa kahe loodusdirektiivi 
üldeesmärgi saavutamisele, st aitaks saavutada kõikide kõnealuste direktiivide alusel kaitstud 
elupaigatüüpide ja liikide soodsa kaitsestaatuse49 kogu nende levilal ELis. 

Kaitse-eesmärgid on igale alale eriomased ning peaksid põhinema põhjalikel teadmistel 
asjaomase ala ja seal esinevate liikide/elupaikade kohta, liikide/elupaikade ökoloogilistel 
vajadustel ning alal esinevate liikide/elupaikade säilimist ähvardavatel ohtudel ja 
surveteguritel. Seda põhjusel, et biootiliste, abiootiliste ja sotsiaal-majanduslike tingimuste 
kogum on igal Natura 2000 alal kordumatu ning võib olla eri aladel väga erinev, isegi kui alal 
esinevad liigid ja elupaigad on samad. 

Samuti on soovitatav määrata kindlaks laiemad kaitse-eesmärgid kogu alade rühma või 
konkreetses piirkonnas või riigis esinevate teatud liikide või elupaikade jaoks (piirkondlikud 
või riiklikud kaitse-eesmärgid). See lihtsustab kaitse-eesmärkide kindlaksmääramist 
konkreetse ala tasandil ning lisaks aitab määratleda eri alade piires ja üleselt strateegilised 
kaitseprioriteedid. Sel viisil saab seada esikohale meetmed, mille võtmisel on kõige 
suuremad väljavaated säilitada asjaomases piirkonnas või riigis esineva konkreetse liigi või 
elupaiga kaitsestaatus või seda parandada. 

Komisjon on avaldanud suunised Natura 2000 alade jaoks kaitse-eesmärkide kehtestamise 
kohta,50 kus on esitatud põhjalikumad selgitused. 

(Vt ka vastus punkti 4.4 kahele esimesele küsimusele.) 

 
 

5. Kes vastutab kaitse-eesmärkide kindlaksmääramise eest? Kas nõu peetakse ka maa 
omanike/haldajatega või muude sidusrühmadega? 

Teave Sihtrühm: ametiasutused 
Seotud juhtumiuuringud (nr):   
1, 8 ja 10 

Kaitse-eesmärkide kindlaksmääramine on iga liikmesriigi pädevate asutuste ülesanne. 
Loodusdirektiivides ei ole ette nähtud, kuidas seda teha tuleks, sest loodusdirektiivide sätete 
rakendamise vorm ja meetodid on iga liikmesriigi enda otsustada. Küll aga on 
loodusdirektiivides sätestatud eesmärk saavutada ühenduse tähtsusega liikide ja elupaikade 

                                                 
49

 Linnudirektiivi eesmärk on sõnastatud pisut teistmoodi, kuid mõte on sama.  
50

 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_
note2_ET.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_ET.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_ET.pdf
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soodne kaitsestaatus ning kasutada selle eesmärgi saavutamiseks Natura 2000 võrgustikku. 

Lisaks selle tagamisele, et kaitse-eesmärgid põhinevad põhjalikel teadmistel, on soovitatav 
kaasata nende kindlaksmääramisse kõik huvitatud isikud, olgu tegemist metsa majandajate 
või omanike või loodukaitse valdkonnas tegutsevate vabaühendustega. See aitab määratleda 
realistlikud ja saavutatavad kaitse-eesmärgid.  

Peale selle, et metsaomanikel ja -majandajatel on üldjuhul väga hea ettekujutus metsa 
majandamise viisidest, mis on toonud minevikus kaasa edu või läbikukkumise metsade 
kaitsmisel, on oluline võimaldada pädevate asutuste ning metsaomanike ja -majandajate 
vahelist ulatuslikku arutelu selle üle, kuidas alapõhised kaitse-eesmärgid saaks määratleda 
kõige paremini. Arutelu ja selge teabe edastamine konkreetse ala tähtsuse, rolli ja kaitse-
eesmärkide küsimuses aitab ka suurendada kõikide asjaosaliste teadlikkust ja kaasatust.  

 
 

6. Kust leiab teavet konkreetse ala kaitse-eesmärkide kohta? 

Teave 
Sihtrühm:  üldsus, 
metsamajandajad/-omanikud 

Seotud juhtumiuuringud (nr): 
1 

Igal riigil on oma mehhanism oma alade kaitse-eesmärkide avaldamiseks. Need võidakse 
kindlaks määrata õiguslikes alade määramise otsustes või aktides või nendele lisatud 
dokumentides. Need võidakse avaldada pädeva asutuse veebisaidil. Tavaliselt on kaitse-
eesmärgid esitatud ja põhjalikumalt lahti seletatud ka Natura 2000 alade 
kaitsekorralduskavades või sarnastes dokumentides, kui need on olemas. On soovitatav, et 
liikmesriigid annaksid Natura 2000 kaitse-eesmärkide kohta kergesti kättesaadavat teavet 
viisil, mis on asjakohane ning metsaomanikele ja -majandajatele hõlpsasti arusaadav. 

 
 

7. Kuidas ma tean, milline tegevus on või ei ole kooskõlas Natura 2000 põhimõtetega, 
kui kaitse-eesmärke ei ole kehtestatud? 

Teave 
Sihtrühm:  üldsus, 
metsamajandajad/-omanikud 

Seotud juhtumiuuringud (nr): 

Pädevad asutused peaksid kehtestama kaitse-eesmärgid kõigi Natura 2000 alade jaoks. 
Sellegipoolest võib juhtuda, et protsess on viibinud ja kaitse-eesmärke veel ei ole.  

Sellisel juhul on pädevate asutuste ülesanne teavitada sidusrühmi sellest, mida toob endaga 
kaasa ala määramine Natura 2000 alaks.  Eelkõige peaksid pädevad asutused teada andma, 
kas teatavat metsakasvatustegevust või muud tegevust tuleks kohandada või tuleks see 
lõpetada, et vältida ala seisundi halvenemist, või millist tegevust tuleks edendada, et 
parandada ala säilimise tingimusi. Standardne andmevorm on kasulik teabeallikas, et mõista, 
miks konkreetne ala on määratud Natura 2000 alaks. Ala haldamisega seotud otsuste 
tegemisel (nt kaitsekorraldusdokumentide koostamisel või uute investeeringute 
kavandamisel) tuleks sellega alati tutvuda.  

Liikmesriikidele esitatav miinimumnõue on astuda asjakohaseid samme, et vältida kõikide 
selliste elupaikade ja liikide seisundi halvenemist, mida standardse andmevormi andmetel 
esineb alal märkimisväärselt. Teadusliku teabe puudumise korral tuleks kohaldada 
ettevaatuspõhimõtet. (Vt ka vastus 3. küsimusele.) 
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4.4. Metsades esinevate elupaikade ja liikide kaitse meetmete rakendamine 
Natura 2000 aladel 
 

Küsimused: 
8. Kuidas määratakse kindlaks ja kehtestatakse Natura 2000 ala kaitsemeetmed? Mis ajaks 

peaksid need kehtestatud olema? 
9.  Mida kujutavad endast Natura 2000 kaitsekorralduskavad ja kas need on kohustuslikud? 
10. Kas leidub vahendeid, mis aitavad koostada Natura 2000 kaitsekorralduskavu? 
11. Kuidas tehakse kindlaks elupaigatüüpide ja liikide ökoloogilised vajadused?  
12. Kas pelk ELi tähtsusega liigi/elupaigatüübi esinemine alal toob kaasa muudatused 

Natura 2000 alal asuva metsa majandamises?  
13. Natura 2000 aladel asuvates metsades esineb sageli linnudirektiivi ja elupaikade 

direktiiviga hõlmamata liike ja elupaiku. Kas spetsiaalsed kaitsemeetmed tuleks 
kehtestada ka selliste liikide ja elupaikade jaoks?   

14. Kas kõik Natura 2000 alade kaitsemeetmed on kohustuslikud? 
15. Kuidas kaitsemeetmed sõnastada? 
16. Kes otsustab, milliseid kaitsemeetmeid on vaja? Kas nõu peetakse ka sidusrühmadega? 
17. Mis liiki kaitsemeetmeid on vaja Natura 2000 metsade jaoks? 
18. Mida ette võtta kaitsemeetmetega, millel on teatavale elupaigale või liigile tõenäoliselt 

soodne mõju, ent mis võib samal ajal halvendada mõne teise elupaigatüübi või liigi 
seisundit? 

19. Kas eri Natura 2000 alade kaitsemeetmed võivad olla sarnased?   
20. Miks on lagupuit, vanad puud, põlismets ja struktuuri mitmekesisus Natura 2000 

metsaaladel nii tähtsad? 
21. Kas sekkumatajätmine on võimalik kaitsemeede Natura 2000 aladel kaitse-eesmärkide 

saavutamiseks?   
22. Kuidas toimub vajalike kaitsemeetmete rakendamine ja kes selle eest vastutab? 
23. Kas metsakinnistu omandiline kuuluvus ja suurus mõjutavad selle majandamist 

Natura 2000 alal? 
24. Kuidas saavad kaasa lüüa või anda oma panuse metsaomanikud/-majandajad?  
25. Kas on olemas vahendid, mis aitavad rakendada kaitsemeetmeid või suurendada 

sidusrühmade hulgas teadlikkust ja suutlikkust? 

 
 

8. Kuidas määratakse kindlaks ja kehtestatakse Natura 2000 ala kaitsemeetmed? Mis 
ajaks peaksid need kehtestatud olema?  

Seadusest tulenev kohustus 
Sihtrühm: ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr): 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17, 18, 
19, 20, 22 ja 23 

Kaitsemeetmed hõlmavad praktilist tegevust, mis tuleb ellu viia, et saavutada alal kaitse-
eesmärgid. Nad peavad vastama alal esinevate elupaigatüüpide ja liikide ökoloogilistele 
vajadustele. Kaitsemeetmete kehtestamisel tuleb arvesse võtta ka majanduslikku, sotsiaalset 
ja kultuurilist konteksti ning piirkondlikke ja kohalikke iseärasusi. See põhimõte on sätestatud 
elupaikade direktiivis (artikkel 2). 

Vajalike kaitsemeetmete kindlaksmääramiseks on ülioluline omada usaldusväärset teavet 
alal valitsevate tingimuste kohta, samuti teavet, mis käsitleb alal esinevate liikide ja 
elupaigatüüpide kaitsestaatust, neid ähvardavaid ohte, neile survet avaldavaid tegureid ja 
nende vajadusi ning üldist sotsiaal-majanduslikku konteksti (maakasutus ja omandiline 
kuuluvus, sidusrühmade huvid, toimuv majandustegevus jne).  

Kaitsemeetmed on nii nagu kaitse-eesmärgid igale alale eriomased ja tuleks kehtestada iga 
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ala jaoks eraldi. Seda põhjusel, et biootiliste, abiootiliste ja sotsiaal-majanduslike tingimuste 
kogum on igal Natura 2000 alal kordumatu ning võib olla eri aladel väga erinev, isegi kui alal 
esinevad liigid ja elupaigad on samad. 

Liikmesriikidel on pärast ala ühenduse tähtsusega alaks nimetamist aega kuni kuus aastat, et 
kehtestada vajalikud kaitsemeetmed ja määrata ala erikaitsealaks.  Neid kuut aastat tuleks 
kasutada lisaks ala kohta kogu vajaliku teabe kogumisele selleks, et arutada ja rääkida 
kõikide huvirühmadega läbi, milliste meetmete rakendamine oleks ala jaoks kindlaks 
määratud kaitse-eesmärkide saavutamiseks kõige asjakohasem. 
 
 

9. Mida kujutavad endast Natura 2000 kaitsekorralduskavad ja kas need on 
kohustuslikud? 

Soovitus  Sihtrühm: ametiasutused 
Seotud juhtumiuuringud (nr):  
10 ja 17 

Et aidata tagada ala tõhus ja läbipaistev haldamine, soovitatakse liikmesriikidel koostada 
tihedas koostöös kohalike sidusrühmadega Natura 2000 kaitsekorralduskavad. Nende 
kavade kehtestamine on Natura 2000 pädevate asutuste ülesanne. Kaitsekorralduskava on 
kindel ja tõhus raamistik kaitsemeetmete rakendamiseks ja nende rakendamise jälgimiseks.  

Ehkki Natura 2000 kaitsekorralduskava ei ole elupaikade direktiivi alusel kohustuslik, on see 
väga kasulik, sest 

 selles antakse täielik ülevaade alal esinevate elupaikade ja liikidega seotud kaitse-
eesmärkidest ning ökoloogilistest tingimustest ja vajadustest, mistõttu on kõigile selge, 
mida kaitstakse ja miks seda tehakse;  

 selles analüüsitakse ala sotsiaal-majanduslikku ja kultuurilist konteksti, samuti eri 
maakasutusviiside ning alal esinevate liikide ja elupaikade vahelisi seoseid;  

 sellega luuakse raamistik avatud aruteluks kõikide huvirühmade seas ning see aitab 
kujundada välja ühise seisukoha ala pikaajalise majandamise küsimuses ja tekitada 
lõpptulemuse huvides ühise vastutuse tunde; 

 see aitab leida praktilisi kaitsekorralduslahendusi, mis on jätkusuutlikud ja paremini 
lõimitud teistesse maakasutustavadesse; 

 selles saab kindlaks määrata eri sotsiaal-majanduslike sidusrühmade, ametiasutuste ja 
vabaühenduste ülesanded kindlaks tehtud vajalike kaitsemeetmete rakendamisel. 

Natura 2000 kaitsekorralduskava võib koostada eraldi konkreetse ala jaoks või selle võib 
lõimida mõnda muusse arengukavva, näiteks metsamajandamiskavva, tingimusel, et 
Natura 2000 kaitse-eemärgid on sellises kavas selgelt esitatud. Teisisõnu võib üks dokument 
sisaldada nii konkreetset ala käsitlevaid üldiseid metsamajandamissätteid kui ka asjaomase 
ala puhul vajalikke Natura 2000 kaitse-eesmärke ja -meetmeid. (Teemat on käsitletud 
põhjalikumalt 34. küsimusele antud vastuses.) 
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10. Kas leidub vahendeid, mis aitavad koostada Natura 2000 kaitsekorralduskavu? 

Teave Sihtrühm:  ametiasutused 
Seotud juhtumiuuringud (nr):    
10, 18 ja 19 

Suunised Natura 2000 kaitsekorralduskavade koostamise, kaitsemeetmete sõnastamise ja 
Natura 2000 alade kaitsekorralduse kavandamise kohta on olemas Euroopa Komisjoni 
veebisaidil51 ning need on olemas ka paljudes liikmesriikides.  

Lisaks võib nii Natura 2000 alade kaitsekorralduskavade koostamiseks kui ka 
ajakohastamiseks saada rahalist toetust ELi struktuurifondidest (ERF, Ühtekuuluvusfond) ja 
EAFRDst (määruse (EL) nr 1305/2013 artikkel 20), sõltuvalt riiklikest 

rakendusprogrammidest, samuti programmist LIFE.  

Neid Euroopa rahastamisvahendeid on Natura 2000 kaitsekorralduskavade koostamisel 
tublisti kasutatud – nt EAFRDd Prantsusmaal, Itaalias, Hispaanias, Portugalis ja mõnel 
Saksamaa liidumaal, ERFi Kreekas, Poolas, Ungaris ja Itaalias, Ühtekuuluvusfondi Leedus 
ning programmi LIFE Küprosel, Ungaris, Leedus ja mitmes teises riigis. Tõenäoliselt 
kasutatakse neid vahendeid kaitsekorralduskavade läbivaatamisel ja ajakohastamisel ka 
tulevikus (vt I osa punkt 1.2.2, mis sisaldab ülevaadet võimalikest ELi rahastamisallikatest). 
 
 

11. Kuidas tehakse kindlaks elupaigatüüpide ja liikide ökoloogilised vajadused? 

Teave Sihtrühm: ametiasutused 
Seotud juhtumiuuringud (nr): 
12 ja 13 

Elupaigatüüpide ja liikide ökoloogilised vajadused hõlmavad kõiki ökoloogilisi tegureid, 
sealhulgas abiootilisi ja biootilisi tegureid, mida peetakse vajalikuks, et tagada alal esinevate 
elupaigatüüpide säilimine (st elupaigale omane struktuur ja elupaiga pikaajaliseks säilimiseks 
vajalikud funktsioonid, elupaiga tüüpilised liigid jne) või alal esinevate liikide säilimine, 
sealhulgas nende seoseid füüsilise keskkonnaga (õhk, vesi, muld, taimestik jne).  

Need vajadused põhinevad teaduslikel teadmistel ja tuleks kindlaks määrata iga juhtumi 
puhul eraldi, mis tähendab, et eri liikide või elupaigatüüpide ökoloogilised vajadused võivad 
olla ühe ala piires erinevad ning samuti võivad erineda sama liigi või elupaigatüübi 
ökoloogilised vajadused erinevatel aladel. Need vajadused ei sõltu ühestki sotsiaal-
majanduslikust kaalutlusest.  

ELi tähtsusega elupaigatüüpide ja liikide haldamisel võib otsida tuge riiklikest ja piirkondlikest 
allikatest, et koguda sealt asjakohast ja üksikasjalikku teavet kõnealuste elupaigatüüpide ja 
liikide ökoloogiliste vajaduste kohta. Asjakohast teavet selle kohta leiab ka 
haldamissuunistest, mille komisjon on avaldanud seoses mõne elupaiga ja liigiga (nt 
Fennoskandia puiskarjamaad (9070), Luzulo-Fagetum’i kooslustega pöögimetsad (9110), 
Makaroneesia loorberimetsad (Laurus, Ocotea) (9360*), (lähis)vahemerelise männikud 
endeemse musta männiga (9530*) ning Cerambyx cerdo ja Tetrao urogallus52). 

 

12. Kas pelk ELi tähtsusega liigi/elupaigatüübi esinemine alal toob kaasa muudatused 
Natura 2000 alal asuva metsa majandamises?  

                                                 
51

 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm. 
52

 Vt http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm; vt ka 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Cerambyx cerdo factsheet - 
SWIFI.pdf ja http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Tetrao urugallus 
factsheet - SWIFI.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Cerambyx%20cerdo%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Cerambyx%20cerdo%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Tetrao%20urugallus%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Tetrao%20urugallus%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf
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Teave  
Sihtrühm:  ametiasutused, 
metsamajandajad/-omanikud 

Seotud juhtumiuuringud (nr):   
2, 8, 9, 19 ja 20 

Ei pruugi. Liigi või elupaigatüübi säilimise aste võib olla teatud alal hea just tänu sellele, 
kuidas asjaomast ala on seni majandatud, ja sellisel juhul on tähtis tagada, et olemasolevate 
majandamistavade rakendamist jätkatakse ka tulevikus.  

Samas tuleb ette ka olukordi, kus liik või elupaigatüüp on alal esindatud, kuid tema säilimise 
aste seal ei ole hea. Kui asjaomase ala kaitse-eesmärkides on ette nähtud selle 
parandamine, võib tekkida vajadus teha teatavaid majandamismuudatusi. Näiteks võib olla 
vaja täiustada metsaelupaiga struktuuri ja funktsioone, sealhulgas liigilist kooslust, või 
laiendada ebasoodsa kaitsestaatusega elupaigatüübi pindala või parandada konkreetse liigi 
elupaika või laiendada ebasoodsa kaitsestaatusega liigi elupaika.  

Nende eesmärkide saavutamiseks võib vaja minna teatavaid meetmeid, näiteks võib olla 
vajalik säilitada või taastada teatavad metsa põhiomadused, nagu liigiline mitmekesisus, eri 
vanusega puistud, mikroelupaigad, säilitada piisav arv vanu ja kõdunevaid puid ja 
asjakohane kogus lagupuitu, istutada puid juurde või ala taasmetsastada, säilitada avatud 
alad loodusliku uuenemise jaoks, kõrvaldada puude seast võõrliigid, teha valikuline 
harvendusraie, kaitsta mineraalmulla kihti, keelata pestitsiidide ja biotsiidide kasutamine, 
säilitada vanad ja/või õõnsad puud, säilitada puude juurepaljandid ja tüükad, kaitsta 
metsaservi jne. Mõnel konkreetsel juhul võib vajalik olla ka range kaitse. Vajaminevate 
meetmete täpne laad tuleb kindlaks määrata jällegi iga ala puhul eraldi, et see vastaks alal 
esinevate liikide ja elupaigatüüpide ökoloogilistele vajadustele. (Vt ka vastus 8. ja 
11. küsimusele.)  

 
 

13. Natura 2000 aladel asuvates metsades esineb sageli linnudirektiivi ja elupaikade 
direktiiviga hõlmamata liike ja elupaiku. Kas spetsiaalsed kaitsemeetmed tuleks 
kehtestada ka selliste liikide ja elupaikade jaoks?   

Teave 
Sihtrühm:  
metsamajandajad/-omanikud, 
ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr):   
2 ja 12 

Tavaliselt ei ole see vajalik. Vastavalt linnudirektiivile ja elupaikade direktiivile tuleb 
kaitsemeetmed kehtestada vaid nende kahe direktiivi alusel kaitstud ja Natura 2000 alal 
esinevate liikide ja elupaigatüüpide jaoks. Tähelepanu võivad siiski vajada ka liigid, mis ei ole 
küll elupaikade direktiivi alusel kaitstud, kuid on direktiivi I lisa elupaigatüübi puhul tüüpilised 
või vajalikud ühenduse tähtsusega liigi kaitseks (nt sipelgapesad lindude jaoks). Asjakohast 
teavet peaks olema võimalik saada pädevate asutuste käest. 

Metsa majandamisel võidakse arvestada ka nende liikide ja elupaikadega, mis ei ole ELi 
loodusdirektiivide alusel kaitstud. Liikmesriikidel ning metsaomanikel ja -majandajatel on 
täielik vabadus koostada kaitse-eesmärke ja/või -meetmeid ka näiteks selliste kõnealuste 
direktiividega hõlmamata elupaikade ja liikide jaoks, mis on kaitstud või mida ähvardab oht 
riigi või piirkonna tasandil.  
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14. Kas kõik Natura 2000 alade kaitsemeetmed on kohustuslikud? 

Seadusest tulenev 
kohustus / soovitus / teave 

Sihtrühm:  ametiasutused, 
metsamajandajad/-omanikud 

Seotud juhtumiuuringud (nr): 
4, 5 ja 7 

(Kohustus) Vajalike kaitsemeetmete kehtestamine iga Natura 2000 ala jaoks ei ole 
vabatahtlik, vaid on kõikidele liikmesriikidele kohustuslik. See tähendab, et vajalikuks 
peetavad kaitsemeetmed tuleb kehtestada iga Natura 2000 ala jaoks ja seal ellu viia (vt 
Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-508/04)53. 

(Soovitus) Kasulik on siiski vahet teha meetmetel, mida peetakse vajalikuks alal esinevate 
liikide ja elupaigatüüpide kaitseks ja taastamiseks, ning meetmetel, mida peetakse 
soovitatavaks ja mida oleks hea rakendada, kui selleks on olemas vahendid ja võimalused.  
Viimati nimetatud meetmed oleks parim määratleda Natura 2000 kaitsekorralduskavas heade 
tavadena, mille eesmärk on suurendada kohustuslikest nõuetest kaugemale minnes alal 
üldist bioloogilist mitmekesisust. 

(Teave) Kaitsemeetmete rakendamine ei tähenda alati aktiivsete majandamis- või 
taastamismeetmete võtmist, näiteks invasiivsete võõrliikide kõrvaldamist või puistute 
vanuselise struktuuri mitmekesistamist. See võib hõlmata ka ennetusmeetmeid, nagu liigi 
häirimise vältimine pesitsushooajal.  

 
 

15. Kuidas kaitsemeetmed sõnastada? 

Soovitus Sihtrühm:  ametiasutused 
Seotud juhtumiuuringud (nr): 
2, 9, 11, 17 ja 18 

On soovitatav kirjeldada kaitsemeetmeid piisavalt üksikasjalikult, et tagada nende tõhus 
rakendamine. Levinud tava on nimetada meetmete võtmise koht ja kirjeldada nende 
rakendamiseks vajalikke vahendeid ning esitada teave eri osalejate rollide ja ülesannete 
kohta. Soovitatav on kirjeldada kaitsemeetmeid selges keeles, et meetmed oleksid laialdaselt 
arusaadavad. 

Soovitatav on vaadata kaitsemeetmed läbi ja neid vajaduse korral kohandada, näiteks 
lähtudes juba võetud meetmete tegelikest tulemustest. Samuti on oluline nimetada 
hinnangulised kulud ja olemasolevad rahalised vahendid ning määrata kindlaks tähtaeg, 
milleks tuleks läbi vaadata kaitsemeetmete tegelik rakendamine ja nende sobivus kaitse-
eesmärkide saavutamiseks. 

 
 

16. Kes otsustab, milliseid kaitsemeetmeid on vaja? Kas nõu peetakse ka 
sidusrühmadega?  

Soovitus 
Sihtrühm:  üldsus, 
metsamajandajad/-omanikud, 
ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr): 

  2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 19, 20 ja 
24 

Otsuse selle kohta, milliseid kaitsemeetmeid on vaja, teevad iga liikmesriigi pädevad 
asutused. Loodusdirektiivides ei ole ette nähtud rakendatavate kaitsemeetmete liiki, neis on 
vaid kindlaks määratud, et need meetmed peavad vastama alal esinevate liikide ja 
elupaigatüüpide ökoloogilistele vajadustele. Iga liikmesriik peab ise välja töötama ja ellu viima 

                                                 
53

 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&num=c-508/04. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&num=c-508/04
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meetmed, mida ta peab oma Natura 2000 alade puhul kõige asjakohasemateks ja 
tõhusamateks.  

Lisaks selle tagamisele, et kaitsemeetmed põhinevad põhjalikel teadmistel, on soovitatav 
aktiivselt kaasata vajalike kaitsemeetmete kindlaksmääramisse ja Natura 2000 
kaitsekorralduskavade koostamisse metsamajandajad või -omanikud ja muud asjakohased 
huvitatud isikud, olgu tegemist kohalike kogukondade või looduskaitse valdkonnas 
tegutsevate vabaühenduste esindajatega.  

Eelkõige on soovitatav kaasata metsaomanikud ja -majandajad juba varajases etapis 
alapõhiste kaitsemeetmete väljatöötamisse. Metsaomanike ja -majandajate osalemine 
Natura 2000 ala kaitsemeetmete kavandamises ja koostamises võimaldab ära kasutada 
nende ekspertteadmisi ja annab ühtlasi suurepärase võimaluse kaasata nad aktiivselt 
kõnealuste kaitsemeetmete rakendamisse. Hea tava on tagada kõikide asjakohaste 
sidusrühmade aktiivne panustamine, näiteks moodustatud juhtrühmade või -komiteede 
kaudu. 

Algusest peale sisse seatud hea teabevahetus aitab ka leida kompromisse ja tekitada 
koostoimet selle vahel, mis on juba tehtud, ja selle vahel, mida on võimalik parandada. 
Tulemuseks on suure tõenäosusega kulutõhusam ja vähem aega nõudev protsess. Samuti 
suureneb sellega tublisti edu saavutamise tõenäosus, sest sellega julgustatakse eri 
sidusrühmi aktiivsemalt kaasa lööma oma Natura 2000 ala haldamises ja sellele rohkem 
pühenduma. 

On soovitatav, et kehtestatud kaitsemeetmetest teavitataks ka üldsust (nt veebisaitidel, 
kohalikus ajakirjanduses, kohalike ametiasutuste ametlikes registrites).  

 
 

17. Mis liiki kaitsemeetmeid on vaja Natura 2000 metsade jaoks? 

Soovitus 
Sihtrühm:  
metsamajandajad/-omanikud, 
ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr): 
2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 19, 20, 
21 ja 23 

Nagu eespool öeldud, on kaitsemeetmete liik väga alapõhine, sõltudes iga alaga seotud 
konkreetsetest asjaoludest ning alal esinevate liikide ja elupaigatüüpide ökoloogilistest 
vajadustest. 

Seepärast ei ole võimalik üldiselt öelda, mis liiki meetmeid võib vaja minna. Võib juhtuda, et 
vaja ei ole ühtki lisameedet, st ala tuleb hallata ka edaspidi nii nagu seda on tehtud seni, või 
on tarvis n-ö lihtsaid meetmeid, näiteks vältida häirimist teatud puude ümber pesitsushooajal 
või tekitada puude võrastikku väikesed avaused, et lasta läbi suurem kogus päikesevalgust, 
või suurendada metsas lagupuidu kogust. Ent vajalikuks võib osutuda ka suurem 
taastamistegevus, mille käigus kõrvaldatakse kõik võõrliigid või kujundatakse metsaala 
ümber, et mitmekesistada vanuselist struktuuri ja killustatud elupaigad omavahel uuesti 
ühendada. Mõnel juhul võidakse käsitada kaitsemeetmena ka sekkumatajätmist ja ranget 
kaitset, eriti inimtegevusest peaaegu puutumata põlismetsade puhul. (Vt ka vastus 
21. küsimusele.) 

Käesoleva dokumendi III osas kirjeldatud juhtumiuuringutes ja muudes olemasolevates 
uuringutes54 on esitatud suur hulk näiteid eri kaitsemeetmetest, mida on ELis mitmesugustes 
tingimustes rakendatud.  
 
 

                                                 
54

 Näiteks: Kraus, D., ja Krumm, F. (Toim.), Integrative approaches as an opportunity for the 

conservation of forest biodiversity, Euroopa metsainstituut, 2013, 284 lk.  
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18. Mida ette võtta kaitsemeetmetega, millel on teatavale elupaigale või liigile 
tõenäoliselt soodne mõju, ent mis võib samal ajal halvendada mõne teise 
elupaigatüübi või liigi seisundit? 

Soovitus 
Sihtrühm: metsamajandajad/-
omanikud, ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr):    

Võib juhtuda, et teatud kaitsemeede toob ühele liigile või elupaigale kasu, teistele võib aga 
avaldada kahjulikku mõju. Näiteks otsus jätta kõrvale teatud osa metsast võib aidata kaasa 
invasiivsete liikide levikule ja tammikute uuendamisel võib olla kahjulik mõju mõne linnuliigi 
elupaigale. Väiksemaid kompromisse tuleb teha sageli, kuid hästi läbi mõeldud kaitse-
eesmärgid aitavad langetada õige otsuse. Need eesmärgid on soovitatav läbi vaadata, et 
näha, millised on kaitsemeetmete puhul alapõhised prioriteedid, ning hinnata, milline on 
kavandatavate meetmete tõenäoline soodne ja kahjulik mõju kõnealustele prioriteetidele.   

Sageli on võimalik kompromisse vältida või viia nende arv miinimumini, ajastades meetmed 
arukalt ja võttes nendega sihikule ala teatud osad või isegi korvates ala ühele osale avalduva 
mõju kaitsemeetmetega, mis võetakse sama elupaiga või liigi suhtes ala teises osas. 
 
 

19. Kas eri Natura 2000 alade kaitsemeetmed võivad olla sarnased?   

Soovitus 
Sihtrühm:  
metsamajandajad/-omanikud, 
ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr):   
2, 4, 19 ja 21 

Kaitsemeetmed vastavad iga ala jaoks kindlaks määratud kaitse-eesmärkidele ja on tavaliselt 
alapõhised. Sarnaste tunnusjoonte ja eesmärkidega Natura 2000 aladel võib siiski vaja 
minna sarnaseid meetmeid. Sellisel juhul võib kaitsemeetmeid kohaldada ka ühiselt (nt 
Natura 2000 kaitsekorralduskava võib hõlmata mitut ala, mis vajavad sarnaseid meetmeid).  

 
 

20. Miks on lagupuit, vanad puud, põlismets ja struktuuri mitmekesisus Natura 2000 
metsaaladel nii tähtsad?   

Teave 
Sihtrühm:  üldsus, 
metsamajandajad/-omanikud 

Seotud juhtumiuuringud (nr): 
2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 17 ja 
19 

Lagupuit on sobilik elupaik paljudele metsas esinevatele ohustatud liikidele. Eriti oluline on 
lagupuit saproksüülsetele putukatele (liigid, kes toituvad puidust) ja liikidele, kes rajavad 
sellesse pelgupaiku või pesaauke (nt rähnid ja mõned väikesed imetajad). Suur hulk 
saproksüülseid liike ja lagupuidust sõltuvaid liike – näiteks Cerambyx cerdo, Lucanus Cervus, 
Osmoderma eremita, Rosalia alpinaja  Dendrocopos major – on kaitstud elupaikade direktiivi 
ja linnudirektiivi alusel. Selle kohta on koostatud ka mitu teaduslikku ülevaadet5556. Lagupuidu 
kaitsmine on tihti väga oluline, kuid iga selles küsimuses tehtava otsuse puhul tuleb arvesse 
võtta ka tundlikes piirkondades esinevat tuleriski.  

Majandatavates metsades vanu puid (st puid, mis on vanemad kui 160–200 aastat, tuntud ka 
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 Nt Stockland, J. N., Siitonen, J., ja Jonsson, B. G., Biodiversity in dead wood, Cambridge University 
Press, 2012, 509 lk. 
56

  Põhjalik ülevaade Euroopa lagupuidu piirmääradest on esitatud järgmises artiklis: Müller, J., ja 
Bütler, R., „A review of habitat thresholds for dead wood: a baseline for management 
recommendations in European forests“, European Journal of Forest Reserarch, 129, 6, 2010. 

http://www.springerlink.com/content/?Author=J%c3%b6rg+M%c3%bcller
http://www.springerlink.com/content/?Author=Rita+B%c3%bctler
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kui „veteranpuud“) sageli ei leidu, sest tavapärane raiering on üldjuhul lühem kui puude 
eluiga ja looduslik metsatsükkel. Vanades puudes leidub elutähtsaid mikroelupaiku teatud 
ohustatud mardikatele, samblikele, seentele jms. Säilitades metsades sellised puud ja andes 
vähemalt üksikutele puudele või puurühmadele võimaluse jõuda sellisesse vanusesse, saab 
seega kaasa aidata eespool nimetatud liikide kaitse parandamisele. 

Struktuuri poolest mitmekesises metsas, kus leidub eri vanuses puistuid, valgusrikkamaid ja 
hämaramaid alasid, lagupuitu jms, leiavad omale elupaiga paljud liigid. 

Põlismetsaga kaetud aladele pööratakse Natura 2000 võrgustikus üldjuhul erilist tähelepanu. 
Neis esineb palju metsale tüüpilisi liike, mis on vähe suutlikud asuma ümber uutesse endisele 
põllumajandusmaale kasvanud metsatukkadesse (nt paljud selgrootute rühmad, mõned 
taimed ja sammal). Mõnes Euroopa osas leidub endiselt väga looduslikke metsi (nt põlistaiga 
Põhja-Euroopas). Mujal ELis esineb selliseid metsi siiski vaid väikeste tukkadena 
majandatavatel aladel või teatud konkreetsete ökoloogiliste ja sotsiaalsete tingimustega 
piirkondades, näiteks Karpaatides või Alpides. Need metsad on metsas esinevate ühenduse 
tähtsusega elupaigatüüpide ja liikide kaitsmisel iseäranis tähtsad. Seepärast julgustatakse 
ametiasutusi ning metsaomanikke ja -majandajaid neid alasid aktiivselt kaitsma, 
keskendudes neist tulenevale puiduga mitteseotud kasule ja vajaduse korral kasutades ala 
kaitsmiseks igati olemasolevaid rahalisi stiimuleid. On soovitatav, et nii nagu kõik muud 
Natura 2000 metsade majandamise kohta tehtavad otsused oleksid ka lagupuidu, vanade 
puude jms esinemist mõjutavad majandamisotsused kooskõlas Natura 2000 alade alapõhiste 
hästi määratletud kaitse-eesmärkidega, mis kajastavad alal esinevate elupaikade ja liikide 
ökoloogilisi vajadusi. 

 
 

21. Kas sekkumatajätmine on võimalik kaitsemeede Natura 2000 aladel kaitse-
eesmärkide saavutamiseks? 

Soovitus 
Sihtrühm:  üldsus, 
metsamajandajad/-omanikud, 
ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr): 
4, 5, 7, 12, 16, 18, 19 ja 22 

Teatud asjaoludel võib olla kasulik mittesekkuv majandamine kui võimalik majandamisviis. 
Oluliste alade jätmist vaid looduskaitse jaoks tuleks kaaluda iga ala puhul eraldi, näiteks kui 
alal esinevad eriti haruldased või väärtuslikud elupaigad ja tõsiselt ohustatud liigid ning 
mittesekkuv majandamine aitaks neid säilitada. Nii nagu iga teine võimalik Natura 2000 
kaitsemeede, peaks ka mittesekkuv majandamine olema kooskõlas alapõhiste hästi 
määratletud kaitse-eesmärkidega.  

Mittesekkuva majandamise jaoks sobivad vaid sellised metsaelupaigad, mille taimestik on 
võrdlemisi puutumata ja on edasijõudnud põlvnemisetapis. Ühenduse tähtsusega 
metsaelupaikades, mis on tekkinud varasema ja praeguse majandamise tulemusel ning mis 
mittesekkuva majandamise korral kaoksid või muutuksid muudeks metsaelupaigatüüpideks, 
tuleb jätkata aktiivset majandamist. 

Kui mittesekkuv majandamine kaitsemeetmena säilitatakse, tuleb põhjalikult hinnata selle 
tagajärgi, sealhulgas majanduslikke.  

 



Natura 2000 ja metsad   55 

 

 

22. Kuidas toimub vajalike kaitsemeetmete rakendamine ja kes selle eest vastutab?  

Soovitus 
Sihtrühm:  
metsamajandajad/-omanikud, 
ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr): 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 
17, 18, 20, 21, 22 ja 23 

See, kuidas on kõige parem rakendada Natura 2000 alade jaoks kindlaks määratud vajalikke 
kaitsemeetmeid, on pädevate asutuste otsustada.  Direktiivis on vaid öeldud, et need 
meetmed võivad hõlmata asjakohaseid õiguslikke, halduslikke või lepingulisi meetmeid. Valik 
nende meetmete vahel tuleb teha liikmesriikidel, kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega.  

Valides vähemalt ühe neist kolmest meetmekategooriast saavad liikmesriigid tagada, et nad 
saavutavad oma Natura 2000 alade puhul kaitse-eesmärgid.  
- Õiguslikes meetmetes järgitakse tavaliselt menetlusõiguses sätestatud mustrit ning 

nendega võib kehtestada erinõuded alal lubatud, piiratud või keelatud tegevuse suhtes.  
- Haldusmeetmed võivad sisaldada asjakohaseid sätteid kaitsemeetmete rakendamise 

kohta või muu tegevuse lubamise kohta asjaomasel alal. 
- Lepingulised meetmed hõlmavad tavaliselt korraldusasutuste ja maaomanike või ala 

kasutajate vaheliste lepingute või kokkulepete sõlmimist.  

Nende kolme kategooria seas puudub hierarhia. Seega on liikmesriikidel võimalus kasutada 
Natura 2000 alal vaid ühe kategooria meetmeid (nt üksnes lepingulisi meetmeid) või eri 
kategooria meetmete kombinatsiooni (nt õiguslikke meetmeid ja lepingulisi meetmeid). 
Ainsad siduvad tingimused on, et meetmed on asjakohased vältimaks nende elupaikade 
seisundi halvenemist või liikide märkimisväärset häirimist, mille kaitseks ala on määratud 
(elupaikade direktiivi artikli 6 lõige 2), ning et meetmed vastavad alal esinevate elupaikade ja 
liikide ökoloogilistele vajadustele (elupaikade direktiivi artikli 6 lõige 1). Sellised ökoloogilised 
vajadused võivad ulatuda lihtsast seisundi halvenemist ära hoidvast kaitsest kuni soodsate 
ökosüsteemistruktuuride ja -funktsioonide aktiivse taastamiseni, sõltudes asjaomaste liikide 
ja elupaikade tegelikust säilimise astest. 

Ennetavate kaitse- või taastamismeetmete võtmine on võimalik saavutada metsaomanike ja -
majandajatega sõlmitavate lepinguliste kokkulepete kaudu, mis hõlmavad muu hulgas seda, 
kuidas tuleks katta nende meetmete kulud, millega minnakse seadusest tulenevate 
kohustuste täitmisest kaugemale. Võimaluse korral võib lisakulude katmiseks ette näha 
piisavad vahendid ja hüvitada kasutamispiirangute tõttu saamata jäänud tulu. Hüvitamise 
ulatus sõltub kehtestatud piirangute laadist ja tegelikust kahjust ning kohalikest oludest. 

Maaelu arengu poliitika Natura 2000 võrgustikku ja metsakeskkonda käsitlevad meetmed on 
hea näide sellest, kuidas sõlmida metsaomanikega lepinguid ja kokkuleppeid metsa 
majandamise kohta, et tagada elupaikade ja liikide säilimine. Kui Natura 2000 meetmete 
raames saab katta Natura 2000 võrgustikuga seotud kohustuste tõttu tekkinud lisakulud ja 
saamata jäänud tulu, siis metsakeskkonna meetmete raames võib katta lisaväljaminekud, 
mis tekivad väljaspool neid kohustusi. 
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23. Kas metsakinnistu omandiline kuuluvus ja suurus mõjutavad selle majandamist 
Natura 2000 alal? 

Seadusest tulenev 
kohustus / soovitus / teave 

Sihtrühm:  metsaomanikud/-
majandajad, ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr): 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 ja 20 

(Kohustus) Loodusdirektiividest tulenevad kohustused on kaudselt kohaldatavad igat liiki 
metsaomanike ja -majandajate suhtes, olenemata nende staatusest ja nende omandi 
suurusest Natura 2000 võrgustikus, kui liikmesriigi õigusaktides, millega kõnealused 
direktiivid on üle võetud, ei ole sätestatud teisiti.  

(Teave) Kasutatava kaitsemeetme liiki võib siiski kohandada, et võtta arvesse metsa 
omandilist kuuluvust ja suurust. Näiteks, seni kuni on võimalik saavutada kaitse-eesmärgid, 
võivad liikmesriigid eelistada erametsade puhul lepingulisi kokkuleppeid ja riigimetsade puhul 
haldusmeetmeid või poliitikaga seotud meetmeid. 

(Teave) Teinekord võib Natura 2000 metsaalade suurus mõjutada ka taotletavate kaitse-
eesmärkide liiki ja kaugeleulatuvust. Riigi omandis olevate suurte metsade puhul on näiteks 
märksa suurema tõenäosusega olemas õiguslikud vahendid ja meetodid 
metsamajandamistavade kohandamiseks, et rakendada kõrgelennulisemaid kaitsemeetmeid. 
Selliste metsade omanikest avalik-õiguslikud asutused võivad pöörata oma avaliku sektori 
ülesannete täitmise raames suuremat tähelepanu metsa mitmeotstarbelisusele kui seda 
teevad väikesed metsaomanikud.  

(Teave) Samuti võimaldavad suured alad kaitsemeetmete rakendamisel sageli suuremat 
paindlikkust, sest selle otsustamisel, kus ja kui jõuliselt tuleb konkreetseid kaitsemeetmeid 
võtta, on üldjuhul rohkem mänguruumi. 

(Soovitus) Väikeste erasektori ja avaliku sektori maaomanike puhul (nt omavalitsused) tuleb 
kasutada piisavaid ressursse, et maaomanikke teavitada, suurendada nende teadlikkust ning 
kaasata nad sobivate meetmete ja metsandustavade rakendamisse. Väikemetsaomanike 
rühma kooskõlastatud tegevus võib anda võimaluse koostoimeks ja kokkuhoiuks. 

 
 

24. Kuidas saavad kaasa lüüa või anda oma panuse metsaomanikud/-majandajad?  

Soovitus 
Sihtrühm:  
metsamajandajad/-omanikud, 
ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr): 

2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 20, 
21 ja 23 

Metsaomanikel ja kohalikel metsamajandajatel on Natura 2000 rakendamises keskne roll. 
Nad tunnevad oma metsa ja omavad ulatuslikke kogemusi seoses praktiliste meetmete 
rakendamisega kohapeal. Seepärast on nad Natura 2000 võrgustiku arendamisel ja edukal 
rakendamisel üliolulised partnerid.  

Natura 2000 võrgustikus tunnistatakse, et inimesed on looduse lahutamatu osa ja et kaitse-
eesmärkide saavutamiseks on väga oluline partnerlus. Natura 2000 edu tagamisel on oma 
osa igaühel, olgu tegemist avaliku sektori asutuse, eraõigusliku maaomaniku või -kasutaja, 
arendaja, looduskaitse valdkonnas tegutseva vabaühenduse, teaduseksperdi või kohaliku 
kogukonnaga või kodanikega üldiselt. 

Partnerlussuhete loomisel ja inimeste kokkuviimisel on ka praktiline väärtus. Paljusid 
Natura 2000 alasid on juba mingil moel pikka aega aktiivselt kasutatud ja neist on saanud 
laiema maapiirkonna lahutamatu osa. Paljud alad on looduse jaoks väärtuslikud just tänu 
viisile, kuidas neid senini on hallatud, ning oluline on tagada, et selline tegevus jätkuks ka 
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kaugemas tulevikus.  

Sel viisil toetab elupaikade direktiiv kestliku arengu ja tervikliku majandamise põhimõtet. Selle 
eesmärk ei ole kõrvaldada Natura 2000 aladelt sotsiaal-majanduslik tegevus, vaid tagada, et 
sellega tegeletakse viisil, mis kaitseb ja toetab sealseid väärtuslikke liike ja elupaiku ning 
säilitab looduslike ökosüsteemide üldise seisundi. 

Märkida tuleb siiski ka seda, et mõnda Natura 2000 võrgustikuga liidetud metsa on 
kujundanud looduslikud protsessid ja inimese mõju on olnud väga väike või olematu. Selliste 
metsade majandamisel tuleks eesmärgiks võtta nende looduslikkuse säilitamine. 

Elupaikade direktiiviga on loodud tegevusele raamistik ja sätestatud saavutatavad 
üldeesmärgid, kuid sellega on jäetud iga liikmesriigi enda otsustada, kuidas koostöös 
kohalike sidusrühmadega kõige paremini hallata üksikuid Natura 2000 alasid. Eeskätt 
pannakse rõhku kohalikele haldusprobleemidele kohalike lahenduste leidmisele, ent samal 
aja peetakse silmas ühist üldeesmärki säilitada või taastada ühenduse tähtsusega 
elupaigatüüpide ja liikide soodne kaitsestaatus. 

 
 

25. Kas on olemas vahendid, mis aitavad rakendada kaitsemeetmeid või suurendada 
sidusrühmade hulgas teadlikkust ja suutlikkust? 

Soovitus Sihtrühm:  ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr): 

3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 18, 
19, 21, 23 ja 24 

Natura 2000 alade haldamise alase suutlikkuse suurendamine kohapeal on oluline 
Natura 2000 edukaks rakendamiseks. Pädevatel riiklikel või piirkondlikel asutustel on 
soovitatav pakkuda nõustamisteenuseid, mis on kättesaadavad kõikidele Natura 2000 
kaitsekorralduskavade või kaitsemeetmete rakendamisse kaasatud isikutele. Mõnes 
liikmesriigis juba pakutakse selliseid teenuseid. 

Kaasav kavandamine hõlmab kõikidele huvitatud isikutele asjakohase teabe andmist ja 
tehniliselt hästi põhjendatud valdkonnaüleste meetmete võtmist. Teadlikkus sõltub 
kättesaadava teabe kogusest ja kvaliteedist. Teadlikkuse suurendamiseks tuleb teha kindlaks 
sihtrühmad ja kavandada teabe andmine sihtotstarbeliselt, kasutades iga rühma jaoks 
sobivaid vahendeid ja materjale. Oluline on arvesse võtta seda, kuidas sihtrühmad 
Natura 2000 ja metsadega seotud küsimustest aru saavad, ning kõrvaldada võimalikud 
vääritimõistmised. 

Natura 2000 biogeograafiline protsess „Koostöö Natura 2000 võrgustikus“ on loodud 
eesmärgiga lihtsustada Natura 2000 alade haldamisega seotud teabe ja parimate tavade 
vahetamist ning arendada liikmesriikides ja piirkondades koostööd57. ELi fondidest, eelkõige 
EAFRDst, ent ka programmi LIFE ja muude rahastamisprogrammide raames, on võimalik 
saada rahalisi vahendeid, et suurendada suutlikkust rakendada sobivaid kaitsemeetmeid, 
mille võtmisse on kaasatud peamised kohalikud sidusrühmad, nagu põllumajandusettevõtjad 
ja metsaomanikud.  
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  Rohkem teavet selle protsessi kohta leiab Natura 2000 teabeplatvormilt: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm. 
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4.5. Natura 2000 alade seisundi halvenemise vältimine 
 

Küsimused:  
26.  Mida see praktikas tähendab, et ala seisundil ei tohiks lasta halveneda?  
27. Kas toimuv metsa majandamine peab olema kooskõlas Natura 2000 ala kaitse-

eesmärkidega? 
28. Kes vastutab seisundi halvenemise vältimise kohustuse täitmise eest ja kes selle 

kohustuse täitmist kontrollib?  

 
 

26. Mida see praktikas tähendab, et ala seisundil ei tohiks lasta halveneda? 

Seadusest tulenev 
kohustus / soovitus / teave  

Sihtrühm:  metsaomanikud/-
majandajad, ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr): 
7, 13, 17, 19, 20 ja 22 

(Kohustus) Elupaikade direktiiviga (artikli 6 lõige 2) kohustatakse liikmesriike võtma vajalikke 
meetmeid, et vältida selliste looduslike elupaikade seisundi halvenemist ja liikide 
märkimisväärset häirimist, mille kaitseks ala on määratud. Linnudirektiivis (artikli 4 lõige 4) 
nõutakse linnuliikide elupaikade seisundi halvenemise üldist vältimist. 

Metsaomanikud ja -majandajad peavad loomulikult kinni pidama kõikidest selles küsimuses 
riigi, piirkonna või kohalikul tasandil vastu võetud õiguslikult siduvatest sätetest (nt 
loamenetlus). 

 Liikmesriikide võetavad vajalikud meetmed ei pruugi hõlmata üksnes tahtlikku tegevust. 
Tavaliselt käsitletakse neis ka juhuslikke sündmusi (tulekahju, üleujutus jne), seni kui 
sellist sündmust on võimalik ette näha ja riskide leevendamiseks asjaomasel alal on 
võimalik rakendada ettevaatusabinõusid. Häiringuid, mis on loodusliku 
ökosüsteemidünaamika osa, ei tuleks tõlgendada seisundi halvenemisena. 

 Samuti ei ole liikmesriikidele kehtestatud nõue võtta vajalikke meetmeid seotud üksnes 
inimtegevusega, vaid hõlmab ka teatavaid looduses toimuvaid muudatusi, mis võivad 
kaasa tuua alal esinevate liikide ja elupaikade kaitsestaatuse halvenemise.  Näiteks 
poollooduslikes elupaikades tuleks võtta meetmeid loodusliku uuenemise protsessi 
peatamiseks, kui see tõenäoliselt kahjustab liike või elupaigatüüpe, mille kaitseks 
asjaomane ala on määratud (Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-6/0458). Seda sätet ei 
kohaldata, kui kõnealust protsessi ei ole võimalik aktiivse majandamisega mõjutada (nt 
seisundi kliimamuutustest tingitud halvenemise korral). 

 Nõuet kohaldatakse ka tegevuse suhtes, mis toimus alal juba enne selle liitmist 
Natura 2000 võrgustikuga. See võib tähendada vajadust alal toimuv tegevus keelustada 
või seda muuta, kui see on asjaomasele alale kahjulik (Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas 
C-404/0959) 

 Liikmesriikidelt oodatakse selle tagamist, et vajaduse korral rakendatakse seisundi 
halvenemise vältimiseks meetmeid ka väljaspool Natura 2000 alasid, kui neil aladel võib 
olla Natura 2000 aladel esinevatele elupaikadele või liikidele kahjulik mõju. 

 Meetmeid, mis on vajalikud ala seisundi halvenemise vältimiseks, tuleks rakendada enne 
ilmsete halvenemistunnuste avaldumist (Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-355/9060 ja 
kohtuasjas C-117/0061). 
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 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&num=C-6/04. 
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 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&num=C-404/09. 
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 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61990CJ0355. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&num=C-6/04
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&num=C-404/09
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61990CJ0355
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Praktikas tähendab see seda, et Natura 2000 metsades tuleb vältida igasugust tegevust, 
millel on kahjulik mõju kaitstud elupaikade ökoloogilisele struktuurile ja funktsioonidele või 
elupaikade sobilikkusele kaitstud liikide jaoks (nt toitumis-, puhke- või pesitsemispaigana), 
ning igasugust tegevust, mis võib kaitstud liike märkimisväärselt häirida, eriti nende 
pesitsemise, puhkamise või toitumise ajal.  

(Teave/soovitus) See, kas konkreetne tegevus toob või ei too kaasa ala seisundi 
halvenemise, sõltub ka ala üldisest ökoloogilisest seisundist ning seal esinevate liikide ja 
elupaigatüüpide säilimise astmest. Kui on tõenäoline, et tegevus avaldab neile kahjulikku 
mõju, tuleb võtta ennetusmeetmeid. Kui konkreetse meetme mõju osas esineb kahtlusi, 
tuleks kohaldada ettevaatuspõhimõtet. 

(Soovitus) Seepärast tuleks alati kasutada juhtumipõhist analüüsi.  

Näiteks lageraie tammikute kaitseks määratud väikesel Natura 2000 alal loetaks tõenäoliselt 
ala seisundit halvendavaks tegevuseks, samal ajal kui sama tegevus suurel Natura 2000 alal, 
mis koosneb peamiselt suurtest tammepuistutest, ilmselt ei põhjusta olulist kahju või võib 
isegi olla mõne liigi jaoks, mille kaitseks asjaomane ala on määratud, soodne.  

Alati tuleb arvesse võtta ka metsandusmeetmete võimalikku kaudset mõju. Raie võib mõjuda 
ühes kohas soodsalt – näiteks jõuab selle tulemusel mullani rohkem valgust või 
kõrvaldatakse soovimatud liigid –, kuid võib olla teises kohas probleemiks, sest see võib 
kaasa tuua kaitstud elupaigatüübi struktuuri ja funktsioonide halvenemise (põhjustades 
pinnase tihenemise, kahjustades hüdroloogilisi tingimusi, mõjutades looduslikke uuenemis- 
või lagunemisprotsesse jne). 

(Teave) Must-toonekure pesa kandva puu langetamine, siirdesoo- ja rabametsade 
kuivendamine ning kevadine raie kotkapesa vahetus läheduses on näited tegevusest, mida 
tuleb vältida.  

(Soovitus) Asjakohaseid meetmeid, kitsendusi või piiranguid võib kirjeldada näiteks 
koostatavates metsamajandamiskavades kandmaks hoolt selle eest, et metsandustegevus 
toimub viisil, millega hoitakse ära ELi tähtsusega liikide häirimine ja elupaikade seisundi 
halvenemine.  

(Teave) Peale selle võib mõnda ennetusmeedet vaja minna selleks, et vältida seisundi 
halvenemist välistegurite või riskide, näiteks metsatulekahjude või haiguste tõttu. Mõnes 
boreaalses metsas, kus metsatulekahjudel on bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel eriline 
roll, ei tuleks metsatulekahjusid käsitada seisundi halvendajana. 

(Teave) Mõnes ELi riigis ja piirkonnas on olemas suunised selle kohta, kuidas vältida 
metsandusmeetmete võimalikku kahjulikku mõju ELi tähtsusega elupaikadele ja liikidele. 
Sellised suunised on kasulikud metsade majandamisel nii Natura 2000 aladel kui ka neist 
väljaspool (vt eespool nimetatud juhtumiuuringud). 

(Soovitus) Pädevad kohalikud, piirkondlikud ja riiklikud asutused peaksid tagama, et 
metsaomanikud ja -majandajad on hästi informeeritud konkreetse ala jaoks kavandatud või 
kehtestatud meetmetest. Natura 2000 metsade omanikud ja majandajad peaksid olema 
teadlikud sellest, et mõnda tegevust võidakse reguleerida. Nad peaksid end olemasolevate 
meetmetega kurssi viima. Kahtluse korral tuleks ühendust võtta pädeva asutusega.   
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27. Kas toimuv metsa majandamine peab olema kooskõlas Natura 2000 ala kaitse-
eesmärkidega? 

Seadusest tulenev 
kohustus / soovitus  

Sihtrühm:  metsaomanikud/-
majandajad, ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr): 

1, 2, 3, 5, 8, 17, 18 ja 20 

(Kohustus) Jah. Vastavalt elupaikade direktiivi artikli 6 lõikele 2 tuleb vältida igasugust selliste 
elupaikade seisundi halvenemist ja liikide märkimisväärset häirimist, mille kaitseks ala on 
määratud. Seda nõuet kohaldatakse ka tegevuse suhtes, mis ajal, mil ala liideti Natura 2000 
võrgustikuga, juba toimus. Kui taoline Natura 2000 alal toimuv tegevus halvendab selliste 
looduslike elupaikade seisundit või häirib selliseid liike, mille kaitseks ala on määratud, tuleb 
rakendada asjakohaseid meetmeid, et seisundi halvenemine elupaikade direktiivi artikli 6 
lõike 2 kohaselt peatada, ja/või võtta kõnealuse direktiivi artikli 6 lõike 1 kohaselt kehtestatud 
ennetavaid kaitsemeetmeid. Sellega seoses võib tekkida vajadus kaotada kahjulik mõju 
tegevuse peatamise või leevendusmeetmete võtmise teel. Juhul kui metsaomanikelt 
nõutakse jõupingutusi, mis väljuvad tavapärastest metsa säästva majandamise tavadest, 
võib ette näha teatavad majanduslikud stiimulid või hüvitised. 

Näiteks võib juhtuda, et teatavate alal pesitsevate linnuliikide tõttu tuleb muuta metsatööde 
ajastust, et vältida liikide häirimist tundlikel perioodidel, või on kehtestatud eriti tundlikes 
piirkondades teatavale metsandustegevusele piirang, et vältida ala elupaikade seisundi 
halvenemist ja looduslike iseärasuste vähenemist. 

(Soovitus) Samas, kui toimuval metsa majandamisel on soodne mõju, tuleks seda edendada 
või optimeerida, et suurendada võimalikult palju selle võimalikku panust kaitse-eesmärkide 
saavutamisse. 
 

 

28. Kes vastutab seisundi halvenemise vältimise kohustuse täitmise eest ja kes selle 
kohustuse täitmist kontrollib? 

Seadusest tulenev 
kohustus 

Sihtrühm: ametiasutused 
Seotud juhtumiuuringud (nr): 

 

Vastavalt elupaikade direktiivi artikli 6 lõikele 2 on liikmesriikide ülesanne võtta vajalikke 
meetmeid, et vältida Natura 2000 aladel elupaigatüüpide halvenemist ja liikide 
märkimisväärset häirimist. Liikmesriigid peaksid kehtestama spetsiaalse, sidusa ja täieliku 
õiguskorra, millega on võimalik tagada asjaomaste alade tõhus kaitse. Selleks ei pruugi 
piisata puhtalt halduslikest või vabatahtlikest meetmetest. 

Samuti on riiklike või piirkondike pädevate asutuste ülesanne kontrollida, et tagatakse 
meetmete, millega välditakse elupaiga seisundi halvenemist ja liikide häirimist, piisav 
rakendamine. Halvenemise või häirimise hindamisel võetakse aluseks elupaiga või liigi 
säilimise aste ajal, mil esitati ettepanek määrata ala ühenduse tähtsusega alaks. Seda tuleb 
hinnata Natura 2000 standardses andmevormis kirjeldatud algsete tingimuste taustal. 
Vajaduse korral võivad liikmesriigid teavitada Euroopa Komisjoni vajadusest ala standardset 
andmevormi teatud põhjustel (nt teaduslike teadmiste paranemine või looduses toimunud 
muudatused) ajakohastada. Kui komisjon on sellega nõus, tuleks võimaliku halvenemise või 
häirimise hindamisel aluseks võtta ajakohastatud standardses andmevormis kajastatud 
olukord. Seisundi halvenemise korral nõutakse seisundi taastamist. 
 
 

4.6. Metsamajandamistavad ja Natura 2000 nõuded  
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Küsimused:  
29.  Kas Natura 2000 alal asuvaid metsi tuleb majandada vaid looduskaitse eesmärgil? 
30. Kas Natura 2000 nõuete täitmiseks piisab, kui metsa majandatakse kooskõlas metsa 

säästva majandamise kriteeriumidega?  
31. Kas Natura 2000 alaks määramine tähendab alati olemasolevate 

metsamajandamistavade muutmist?  
32. Kas Natura 2000 nõuete täitmiseks piisab, kui mets on sertifitseeritud? 
33.  Kas Natura 2000 kaitsekorralduskava võib hõlmata ka metsakasvatusmeetmeid?  
34. Kas Natura 2000 kaitse-eesmärke ja -meetmeid võib lõimida olemasolevatesse 

metsamajandamiskavadesse? 
35. Mis kasu on Natura 2000 kaitsekorralduskavade ja metsamajandamiskavade 

lõimimisest? 
36. Kas olemasolevaid metsamajandamiskavu tuleks kohandada, et võtta arvesse 

olemasolevaid Natura 2000 kaitsekorralduskavu? 
37. Kõikide metsade jaoks ei ole koostatud metsamajandamiskava või samaväärset 

dokumenti. Kas Natura 2000 ala puhul on pädeva asutuse heaks kiidetud 
metsamajandamiskava kohustuslik? 

38. Metsad on dünaamilised ökosüsteemid, mida majandatakse pika aja jooksul. Kuidas 
sobitub see asjaolu Natura 2000 kaitse-eesmärkidega? 

39. Metsa majandamisel kasutatakse teinekord ka võõrliike. On see kooskõlas Natura 2000 
nõuetega? 

40. Kliimamuutustel on metsadele tõenäoliselt suur mõju. Kas kliimamuutuste mõjuga 
kohanemiseks tohib võtta metsamajandamismeetmeid, kui tegemist on Natura 2000 
elupaigaga? 

41. Kuidas tuleks arvesse võtta muu metsamaa (võserikud, kaljused alad jne) või väljaspool 
metsi asuvate elupaikade olemasolu? 

42.  Mis juhtub, kui samal alal esinevate ELi tähtsusega eri elupaigatüüpide või liikide jaoks 
kindlaks määratud kaitse-eesmärgid on omavahel vastuolus? 

43. Kuidas toimida selliste Natura 2000 aladel esinevate haiguspuhangute korral, millel võib 
olla märkimisväärne majanduslik mõju (nt ürask, männi nematood)?  

44. Kas Natura 2000 alale saab ehitada metsateid? 
45. Kas Natura 2000 aladel on lubatud lageraie?  
46. Kuidas toimida juhul, kui Natura 2000 alal tekib uus I lisa elupaik? 
47. Kuidas toimida juhul, kui I lisa kohane sekundaarne elupaik asendub looduslikul teel 

mõne muu metsaelupaigaga? 

 
 

29. Kas Natura 2000 alal asuvaid metsi tuleb majandada vaid looduskaitse eesmärgil?  

Teave Sihtrühm: üldsus, 
metsamajandajad/-omanikud, 
ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr): 

 

Ei. Looduskaitse kõrval võib Natura 2000 metsi majandada mõistagi ka mitmel muul 
otstarbel, näiteks puidu tootmiseks, jahipidamiseks või puhkamiseks. Küll aga tuleb 
Natura 2000 aladel asuva metsa majandamisel alati järgida alapõhiseid kaitse-eesmärke ja 
aidata aktiivselt kaasa nende saavutamisele. Kui Natura 2000 ala kattub riikliku 
looduskaitseala või rahvuspargiga, majandatakse sellel kasvavat metsa peamiselt säilitamise 
eesmärgil kooskõlas asjakohaste riigisiseste õigusaktidega. 

Natura 2000 alade tõhus haldamine eeldab pädevate looduskaitse- ja metsandusasutuste, 
avaliku ja erasektori metsaomanike ning muude huvirühmade ja vabaühenduste tihedat 
koostööd. Natura 2000 metsade edukal majandamisel on väga tähtis saavutada asjakohased 
kokkulepped, samal ajal austades sidusrühmade õigustatud huve ja avaldades tunnustust 
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kaitse-eesmärkide saavutamisse vabatahtliku panuse andmise eest. 

 
 

30. Kas Natura 2000 nõuete täitmiseks piisab, kui metsa majandatakse kooskõlas 
metsa säästva majandamise kriteeriumidega?  

Soovitus Sihtrühm:  
metsamajandajad/-omanikud, 
ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr): 

 

Ei pruugi. Ehkki Forest Europe’i kriteeriumid, mida kohaldatakse metsa säästvast 
majandamisest aru andmisel, hõlmavad metsa ökosüsteemide bioloogilise mitmekesisuse 
säilitamist, kaitset ja nõuetekohast suurendamist, ei pruugi need olla piisavalt üksikasjalikud, 
et hõlmata üksikute Natura 2000 alade konkreetseid kaitse-eesmärke. Sellistel juhtudel võib 
tekkida vajadus täiendada metsa säästva majandamise üldiseid põhimõtteid ja kriteeriume 
Natura 2000 täpsemalt sõnastatud erinõuetega. 
 
 

31. Kas Natura 2000 alaks määramine tähendab alati olemasolevate 
metsamajandamistavade muutmist?  

Soovitus Sihtrühm: metsamajandajad/-
omanikud, ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr):  
8, 9, 19 ja 20 

Ei pruugi. Ala määramine Natura 2000 alaks ei eelda alati toimuva metsandustegevuse 
muutmist. See sõltub suuresti konkreetsest alast.  

Paljude alade puhul võivad just olemasolevad majandamistavad olla põhjus, miks konkreetne 
elupaik või liik on hästi säilinud. Sellistel juhtudel on oluline tagada, et neid tavasid 
rakendatakse ka tulevikus ja võimalik et isegi laiendatakse teistele aladele. Paljud 
poollooduslikud metsaelupaigad, nagu deesad või Fennoskandia puiskarjamaad, on välja 
kujunenud tänu traditsioonilistele majandamistavadele ja seetõttu tuleks need tavad säilitada. 

Muudel juhtudel võib siiski tekkida vajadus toimuvat tegevust mõnevõrra kohandada või 
piirata, et viia see vastavusse alapõhiste kaitse-eesmärkidega. Muudatuste tegemine metsa 
majandamisse võib olla vajalik näiteks selleks, et parandada elupaikade ökoloogilist kvaliteeti 
(lagupuidu kogust, vanade puude arvu jne) või suurendada taastamise teel teatud elupaiga 
pindala. (Vt ka vastused 12. ja 27. küsimusele.)  

Paljude metsaelupaigatüüpide kaitsestaatus on praegu vilets (vt 2. lisa) ja selle 
parandamiseks võib olla vajalik muuta metsamajandamistavasid. Natura 2000 alad on ELis 
elupaigatüüpide ja liikide soodsa kaitsestaatuse saavutamisel keskse tähtsusega ning on 
väga oluline, et neid hallatakse viisil, mis võimaldab selle eesmärgini jõuda. Alapõhised 
kaitse-eesmärgid ja -meetmed on vajalikud selle tagamiseks, et iga ala annab selle eesmärgi 
saavutamisse oma panuse parimal võimalikul viisil. 
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32. Kas Natura 2000 nõuete täitmiseks piisab, kui mets on sertifitseeritud? 

Teave  Sihtrühm:  
metsamajandajad/-
omanikud, ametiasutused 

 Seotud juhtumiuuringud (nr): 

 

Metsa sertifitseerimise kriteeriumides (FSC, PEFC), mis on vabatahtlik turupõhine vahend, 
nõutakse metsade bioloogilise mitmekesisuse ja kõrge kaitseväärtuse säilitamist ja/või 
edendamist, võttes arvesse metsas esinevaid kaitstud liike ja kohaldades asjakohaseid 
meetmeid (nt jättes laugupuidu ja vanad puud metsa). Kuna neis nõutakse kinnipidamist 
muudest maakasutuskavadest, kaitsevahenditest ja õigusaktidest, võivad need kaasa aidata 
ka Natura 2000 ala kaitse-eesmärkide edendamisele. Samas on sellised kriteeriumid 
tavaliselt sõnastatud väga üldiselt (mitte alapõhiselt). Seepärast ei taga need korrakindlalt 
Natura 2000 alapõhiste kaitse-eesmärkide järgimist. 

 
 

33. Kas Natura 2000 kaitsekorralduskava võib hõlmata ka metsakasvatusmeetmeid?  

Soovitus  Sihtrühm:  metsaomanikud/-
majandajad, ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr):  
8, 10 ja 11  

Jah. Kui metsamajandamiskava ei ole olemas, näiteks mitmeks omandiks jagatud 
metsaaladel, võib Natura 2000 kaitsekorralduskava hõlmata teatavaid 
metsakasvatusmeetmeid, samuti muid asjaomase ala funktsioone ja teenuseid, nagu 
puhkamisvõimalused, veekaitse, maastikuga seotud aspektid jne. Sellisel juhul peaksid kõik 
kaitsekorralduskavva lisatud meetmed, mis ei ole ala kaitsekorralduse jaoks rangelt vajalikud, 
olema kavandatud nii, et neil tõenäoliselt ei ole alale mingit olulist kahjulikku mõju. Ideaalis 
tuleks need seda silmas pidades põhjalikult läbi vaadata ja läbivaatamise tulemused tuleks 
dokumenteerida kaitsekorralduskavas. 

Ja vastupidi, metsamajandamiskava võib kasutada Natura 2000 kaitsekorralduskavana, kui 
sellesse on lõimitud Natura 2000 eesmärgid (vt vastus 34. küsimusele). Ka sel juhul tuleks 
ala kaitsekorralduse jaoks mittevajalikud metsandusmeetmed läbi vaadata, et välistada alale 
kahjuliku mõju avaldamise tõenäosus, ja selle läbivaatamise tulemused tuleks 
dokumenteerida majandamiskavas. Nii Natura 2000 kaitsekorralduskavade puhul, kuhu on 
lõimitud tavapärased metsamajandamismeetmed, kui ka metsamajandamiskavade puhul, 
kuhu on lõimitud Natura 2000 kaitsemeetmed, on vajalik pädevate looduskaitse- ja 
metsandusasutuste ning huvitatud metsaomanike ja -majandajate tihe koostöö. 

 
 

34. Kas Natura 2000 kaitse-eesmärke ja -meetmeid võib lõimida olemasolevatesse 
metsamajandamiskavadesse? 

Soovitus  Sihtrühm: metsamajandajad/-
omanikud, ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr): 
2, 4, 5, 6, 8, 10, 17, 19 ja 20 

Metsamajandamiskavadel ja Natura 2000 kaitsekorralduskavadel ei ole alati samad 
eesmärgid ning tavaliselt on neil ka erinev õiguslik alus. Natura 2000 kaitsekorralduskavade 
koostamise eest vastutavad pädevad looduskaitseasutused, metsamajandamiskava 
koostamise eest vastutab aga metsaomanik või -majandaja. Sõltuvalt asjakohastest 
riigisisestest õigusaktidest võidakse nõuda, et pädevad asutused peavad 
metsamajandamiskavad ametlikult heaks kiitma. Kui metsamajandamiskava on juba olemas 
või kui seda nõutakse metsa puhul, mis on määratud osaliselt või täielikult Natura 2000 alaks, 
võib – juhul kui see on õiguslikult võimalik ja praktiliselt teostatav – olla väga kasulik ja tõhus 
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lõimida asjakohased Natura 2000 kaitse-eesmärgid ja -meetmed sellesse kavva. 

Metsamajandamiskava, milles on üldjuhul strateegiat käsitlev osa ja tegevust käsitlev osa, 
võib hõlmata paljusid küsimusi, alates majanduslikest aspektides, nagu puidu ja muude 
toodete tootmine, kuni puhkamisvõimaluste ja looduskaitseni. Selles ulatuslikus ja paindlikus 
eesmärkide ja tegevuste kogumis leidub tavaliselt piisavalt ruumi Natura 2000 eesmärkide ja 
meetmete lõimimiseks, eriti suurte riigimetsade või ühele üksusele kuuluvate valduste puhul.  

Metsamajandamiskavad võivad olla ka metsakinnistu puhul kasutatavaks äriplaaniks ja 
sisaldada isikuandmeid, mis ei kuulu avaldamisele. Sellisel juhul võib asjakohase teabe 
Natura 2000 kohta esitada metsamajandamiskava eraldi lisas. 

Lõimimine on keerulisem, kui tegemist on suure arvu eri omandilise kuuluvusega (väikeste) 
metsaomanditega (millest paljude puhul ei nõuta metsamajandamiskava) või kui Natura 2000 
piirid ja omandi piirid ei kattu. Igal juhul tuleb selleks, et vältida ala seisundi halvenemist, 
majandada metsa viisil, mis on kooskõlas ala jaoks kehtestatud ja Natura 2000 
kaitsekorralduskava olemasolu korral seal esitatud kaitse-eesmärkide ja -meetmetega. 

Mitu liikmesriiki on koostanud suunised, eeskirjad või muud juhendid, et hõlbustada 
Natura 2000 vajaduste lõimimist metsamajandamise kavandamisse. (Vt ka vastus 
33. küsimusele ja seotud juhtumiuuringud.) 

 
 

35. Mis kasu on Natura 2000 kaitsekorralduskavade ja metsamajandamiskavade 
lõimimisest? 

Soovitus  Sihtrühm:  
metsamajandajad/-omanikud, 
ametiasutused  

Seotud juhtumiuuringud (nr): 
2, 4, 5, 6, 8, 10, 17, 19 ja 20 

Natura 2000 kaitse-eesmärkide ja -meetmete lõimimine metsamajandamiskavva võib tuua 
asjaosalistele mitmesugust kasu, ehkki alguses võib selleks vaja minna teatavaid 
lisauuringuid ja -konsultatsioone. Kõige olulisem on see, et selline lõimimine võimaldab 
metsaomanikel ja -majandajatel tugineda oma metsa igapäevasel majandamisel vaid ühele 
dokumendile, selle asemel, et ajada näpuga järge nii Natura 2000 kaitsekorralduskavas kui 
ka metsamajandamiskavas. Samal ajal aitab see tagada suurema sidususe eri 
poliitikaeesmärkide vahel, kuivõrd sellega välditakse võimalikke konflikte rakendusetapis ja 
tarbetuid kulusid. Küsimust, kas kasutada üht kava, kuhu on lõimitud kõik aspektid, või pigem 
kaht kava, on käsitletud põhjalikumalt allpool. 

Metsamajandamiskavad, kuhu on lõimitud Natura 2000 eesmärgid, on samuti väga kasulik 
vahend selleks, et meelitada kavade rakendamiseks ligi ülivajalikke rahalisi vahendeid, kuna 
iga kavaga taotletakse mitut poliitikaeesmärki. Seda eeskätt struktuurifondide, maaelu arengu 
fondide või programmi LIFE raames olemas olevate ELi rahastamisvõimaluste kasutamise 
korral (vt I osa punkt 1.2.2, mis sisaldab ülevaadet võimalikest ELi rahastamisallikatest). 

Teine lõimitud majandamiskava suur eelis on asjaolu, et see aitab vältida igasugust 
tõenäolist olulist kahjulikku mõju asjaomasele Natura 2000 alale. Kui seda on võimalik 
tulemuslikult saavutada ning kavva lisatud meetmete objektiivse läbivaatamise teel tõestada 
ja dokumenteerida, ei ole ei kava ega ühegi kavas sisalduva üksiku majandamismeetme 
mõju vaja elupaikade direktiivi artikli 6 lõike 3 kohaselt täielikult hinnata. 

Näiteks kui ülestöötamisprojekt ei ole ala kaitsekorralduse seisukohast rangelt vajalik, võib 
sel olla eraldi või koos muude kavade või projektidega oluline kahjulik mõju ning kui sellise 
mõju tõenäosust ei saa välistada, tuleb seda elupaikade direktiivi artikli 6 lõike 3 kohaselt 
asjakohaselt hinnata. Lõimitud metsamajandamiskavad hõlmavad tavaliselt puidu 
ülestöötamist, mis ei pruugi olla vajalik ala kaitse-eesmärkide saavutamiseks, ent mida 
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vajatakse seoses muude eesmärkidega (nt puidu tootmine, jahikorraldus, 
puhkamisvõimalused, tulekahjude ennetamine, mullakaitse). Kui lõimitud 
metsamajandamiskava sisaldab selliseid meetmeid, on need eeldatavasti kavandatud nii, et 
igasugust võimalikku kahjulikku mõju alale on välditud või on see vähendatud väheolulisele 
tasemele. Nende ettevaatusabinõude rakendamise korral on tavaliselt väga väike võimalus, 
et võimalikku kahjulikku mõju, sealhulgas mõju, mis avaldub koostoimes muude kavade või 
projektidega, ei ole võimalik välistada ja et on siiski vaja artikli 6 lõikes 3 määratletud täielikku 
asjakohast hindamist. Mõnel juhul võib puidu ülestöötamine mõjuda ala kaitse-eesmärkide 
saavutamisele isegi hästi (nt hõlbustatakse sellega ühenduse tähtsusega elupaigatüübi 
looduslikku uuenemist või kõrvaldatakse soovimatud puuliigid). 

On oluline rõhutada, et kõik lõimitud majandamiskavva lisatud meetmed, mis ei ole ala 
kaitsekorralduse jaoks rangelt vajalikud, peaksid olema kavandatud nii, et meetmel üksinda 
või koos muude kavade või projektidega tõenäoliselt ei ole alale olulist kahjulikku mõju. 
Samuti tuleks sellised meetmed seda silmas pidades põhjalikult läbi vaadata ja läbivaatamise 
tulemused tuleks dokumenteerida majandamiskavas. (Vt ka vastused 33. ja 34. küsimusele.) 

Parim lahendus oleks üks lõimitud kava, mis hõlmab nii Natura 2000 kaitse-eesmärke kui ka 
metsa majandamist. Erandjuhtudel (nt üks metsakinnistu vastab ühele Natura 2000 alale) 
saab Natura 2000 kaitsekorralduskava ja metsamajandamiskava liita hõlpsasti üheks 
dokumendiks. Kui pädev looduskaitseasutus sellise dokumendi heaks kiidab, saab seda 
kasutada Natura 2000 kaitsekorralduskavana. Enamikul muudel juhtudel on kasutusel siiski 
kaks eraldi dokumenti: ühelt poolt Natura 2000 kaitsekorralduskava (kogu Natura 2000 ala 
jaoks), mis üldjuhul hõlmab mitut metsakinnistut, ja teiselt poolt iga asjaomase metsaomandi 
jaoks koostatud metsamajandamiskava. Neis metsamajandamiskavades tuleb kõikidel 
juhtudel kinni pidada elupaikade direktiivi artikli 6 lõikes 2 sätestatud seisundi halvenemise 
vältimise nõudest. Ideaalis tuleks lõimida nendesse kavadesse ka Natura 2000 ala 
ennetavamad kaitse-eesmärgid (lõimitud metsamajandamiskavad). Natura 2000 aladel 
elluviidavad ülestöötamisprojektid peaksid alati olema kavandatud nii, et igasugust võimalikku 
kahjulikku mõju alale on välditud või on see vähendatud väheolulisele tasemele. Kui olulist 
kahjulikku mõju alale ei saa välistada, tuleb alati korraldada asjakohane hindamine. 
 
 

36. Kas olemasolevaid metsamajandamiskavu tuleks kohandada, et võtta arvesse 
olemasolevaid Natura 2000 kaitsekorralduskavu?  

Soovitus  Sihtrühm:  
metsamajandajad/-omanikud, 
ametiasutused  

Seotud juhtumiuuringud (nr):  
4, 6, 7, 8, 17, 18, 19 ja 20 

Põhimõtteliselt ei ole mingit kohustust olemasolevaid metsamajandamiskavu kohandada, 
seni kuni kava meetmed ei halvenda selliste looduslike elupaikade või liikide elupaikade 
seisundit ega häiri märkimisväärselt selliseid liike, mille kaitseks Natura 2000 ala on 
määratud. 

Olemasolevate kavade kohandamise vajadus võib aga tekkida siis, kui nad sisaldavad 
metsakasvatusmeetmeid või muid meetmeid, mis ei ole kooskõlas alapõhiste kaitse-
eesmärkidega. Kui olemasolevas metsamajandamiskavas ei ole arvesse võetud sama 
metsa hõlmava Natura 2000 kaitsekorralduskava raames vastu võetud kaitse-eesmärke ja -
meetmeid, oleks parem kava läbi vaadata. Võimaluse korral tuleks luua koostoime, et 
metsakasvatusmeetmed saaksid aidata saavutada Natura 2000 kaitse-eesmärke. 
Natura 2000 eesmärkide ja meetmete lõimimisega olemasolevasse metsamajandamiskavva 
võib sellegipoolest oodata kuni kava järgmise ette nähtud ajakohastamiseni, tingimusel et 
olemasoleva kava kohase tegevusega ei halvendata Natura 2000 ala kaitstud elupaikade 
seisundit ega häirita sealseid kaitstud liike. 
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Kui asjaomased kaitsenõuded koos ala kaitse-eesmärkidega on lõimitud täielikult 
metsamajandamiskavva nii, et välditud on mis tahes võimalikku mõju kaitstud liikidele ja 
elupaikadele, ning kui kava metsandusmeetmed isegi aitavad ennetavalt saavutada ala 
kaitse-eesmärke, peaks olema tavaliselt võimalik järeldada, et kava tõenäoliselt ei avalda 
alale olulist kahjulikku mõju. Sellise järelduse võib teha üksnes objektiivsete argumentide 
põhjal ning pärast kava läbivaatamist, silmas pidades selle kõikvõimalikku mõju asjaomasele 
Natura 2000 alale. Läbivaatamise tulemused on soovitatav dokumenteerida kava lisana. 
Sellisel juhul ei ole vaja kava asjakohaselt hinnata. (Vt ka vastus 57. küsimusele, milles 
käsitletakse vajadust kohaldada metsamajandamiskava puhul artikli 6 lõikes 3 sätestatud 
menetlust.)  

 
 

37. Kõikide metsade jaoks ei ole koostatud metsamajandamiskava või samaväärset 
dokumenti. Kas Natura 2000 ala puhul on pädeva asutuse heaks kiidetud 
metsamajandamiskava kohustuslik?  

Soovitus Sihtrühm:  
metsamajandajad/-omanikud, 
ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr):  

ELi direktiivide alusel ei ole kohustust kehtestada Natura 2000 metsade jaoks 
metsamajandamiskava. Metsamajandamiskava koostamise kohustus sõltub suuresti igas 
liikmesriigis kohaldatavatest riigisisestest eeskirjadest. Mitmes liikmesriigis nõutakse seda 
teatavat suurust ületavate või teatavat liiki metsade puhul. 

ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegias julgustatakse liikmesriike sellegipoolest kandma 
hoolt selle eest, et „2020. aastaks on kõigi riigimetsade ja selliste teatava suurusega (määrab 
kindlaks liikmesriik või piirkond ning see esitatakse maaelu arengukavas) 
metsandusettevõtete jaoks, mida rahastatakse ELi maaelu arengupoliitika raames, 
kehtestatud metsamajandamiskavad või samaväärsed vahendid, mis on kooskõlas metsade 
säästva majandamisega, et parandada mõõdetavalt selliste liikide ja elupaikade 
kaitsestaatust, mis sõltuvad metsandusest või mida see tegevusala mõjutab, ning 
ökosüsteemi teenuste pakkumist võrreldes ELi 2010. aasta võrdlustasemega“62.  

Peale selle tuleb EAFRD (2014–2020) määruse ((EL) nr 1305/2013) alusel majapidamiste 
puhul, mis on suuremad teatud suurusest (nagu on märgitud eespool), esitada teatud 
metsandusmeetmete jaoks toetuse saamiseks metsamajandamiskavas või samaväärses 
dokumendis sisalduv asjakohane teave kooskõlas metsa säästva majandamise põhimõttega. 
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 Nagu on määratletud dokumendis SEC(2006) 748. 
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38. Metsad on dünaamilised ökosüsteemid, mida majandatakse pika aja jooksul. 
Kuidas sobitub see asjaolu Natura 2000 kaitse-eesmärkidega?   

Soovitus  Sihtrühm:  
metsamajandajad/-omanikud, 
ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr): 
22 

Natura 2000 kaitse-eesmärgid on üldjuhul kehtestatud arvesse võttes metsaökosüsteemide 
dünaamilisust. Sageli aitab just see dünaamika tagada kõikvõimalike metsaga seotud liikide 
säilimise, eriti suurtel püsimetsaladel.  

Seepärast ei püüta metsa Natura 2000 alaks määramisega järjekindlalt säilitada konkreetses 
metsas teatud kuupäeval valitsenud olukorda, ehkki mõned poollooduslikud metsad sõltuvad 
aktiivsest majandamisest, et ära hoida looduslik uuenemine. Kaitse-eesmärkide mõte ei ole 
säilitada teatud olukord iga hinnaga, hoolimata looduslikust arengust. Looduslik areng peab 
olema kaitse-eesmärkide ja -meetmete kehtestamisel aluseks võetavate ökoloogiliste tegurite 
lahutamatu osa. Metsakasvatustsükkel (uuendamine, harvendamine ja küpsete puude või 
puistute ülestöötamine) võib olla sellise dünaamilise lähenemisviisiga kooskõlas, ehkki sageli 
on soovitatav olemasolevaid tavasid mõnevõrra kohandada (nt säilitada vanad puud või 
puistud).  

Mõnikord võib olukorra n-ö külmutamine olla siiski vajalik, et säilitada pikaks ajaks 
konkreetsetest majandamismeetmetest sõltuv poollooduslik elupaik.  

Nende ökoloogiliste tegurite ning kaitstavate liikide ja elupaikade säilimise astme korrapärane 
seire ja hindamine võimaldab ala kaitse-eesmärke ja -meetmeid vajaduse korral kohandada. 

Dünaamilist lähenemisviisi on metsa majandamisel siiski lihtsam rakendada suurtel 
Natura 2000 aladel kui väiksematel aladel, mis sageli piirduvadki vaid kaitstud elupaikade alla 
jääva alaga. Samuti on oluline, et oleks olemas maastiku tasandil koostatud seirekava, mis 
võimaldab avastada nende looduslike protsesside puhul esinevad problemaatilised 
suundumused konkreetse piirkonna kõikidel asjassepuutuvatel Natura 2000 aladel samal 
ajal. 

 
 

39. Metsa majandamisel kasutatakse teinekord ka võõrliike. On see kooskõlas 
Natura 2000 nõuetega? 

Soovitus Sihtrühm:  
metsamajandajad/-omanikud, 
ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr): 
4, 11, 14 ja 15 

Puuliikide valik Natura 2000 alal ja see, mil määral võidakse pidada soodsaks või 
ebasoodsaks teatud liikide esinemist, sõltub nende liikide ja elupaigatüüpide ökoloogilistest 
vajadustest, mille kaitseks ala on määratud, ja ala kaitse-eesmärkidest. Aladel, kus kaitse-
eesmärk on parandada konkreetse elupaigatüübi või liigi säilimise astet, võib kaitsemeede 
seisneda võõrliikide all oleva ala vähendamises eesmärgiga taastada loodusliku elupaiga 
järjepidevus või struktuur. 

Teisalt aladel, kus eesmärk on säilitada metsad olemasolevas seisundis ja olemaoleval 
levilal, võib olla võimalik olemasolevad võõrliigid säilitada, seni kuni see ei takista 
saavutamast ala kaitse-eesmärke. See võib olla nii näiteks suurtel Natura 2000 aladel, mis 
on olnud püsivalt kaetud loodusliku metsaga, mille piisavalt dünaamiline olemus ja 
struktuurne mitmekesisus võimaldab säilitada ühenduse tähtsusega liikide ja elupaigatüüpide 
hea seisundi. 
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Üldiselt tuleks Natura 2000 aladel kasvavate puude seas esinevatesse võõrliikidesse suhtuda 
siiski ettevaatlikkusega ja hinnata tuleks nende võimalikku mõju. Kvaliteetse metsaelupaiga 
asendamine võõrliikide istandusega ei ole tõenäoliselt kooskõlas ala kaitse-eesmärkidega. 

 
 

40. Kliimamuutustel on metsadele tõenäoliselt suur mõju. Kas kliimamuutuste mõjuga 
kohanemiseks tohib võtta metsamajandamismeetmeid, kui tegemist on Natura 2000 
elupaigaga? 

Soovitus Sihtrühm:  
metsamajandajad/-omanikud, 
ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr): 

Metsaelupaikade säilimise astme või kaitsestaatuse parandamisel metsa asjakohase 
majandamise teel on otsene soodne mõju ka metsaökosüsteemide vastupanuvõimele, seega 
ka nende suutlikkusele toime tulla kliimamuutuste mõjuga (kohanemine). Seepärast püütakse 
kohanevate majandamisstrateegiatega suurendada metsade võimet vastu panna ees 
ootavatele muutustele, näiteks parandades metsa struktuuri, kaotades killustatuse ja 
teinekord eelistades puuliike, mis sobivad prognoositavate tingimuste jaoks kõige paremini. 
Metsad saavad kaasa aidata kliimamuutuste leevendamisele, talletades süsinikdioksiidi. 
Seda on võimalik saavutada puistute mahu, olemasoleva lagupuidu koguse ja mulda 
koguneva süsiniku koguse suurendamise teel. Veetingimuste kaitsmine või vajaduse korral 
taastamine rabametsades aitab ära hoida turba seisundi halvenemise ja CO2-heite metsa all 
olevatest turbamuldadest. Selliseid majandamisstrateegiaid tuleks aga kohaldada alati 
ettevaatlikult, et mitte muuta neid metsaelupaikade looduslikke omadusi ja seda looduslikku 
kooslust, mis tuleb säilitada.  

Kliimamuutuste leevendamisele ja kliimamuutustega kohanemisele on hakatud rõhku 
panema uute ELi vahendite raames, nagu EAFRD ning uus keskkonna- ja kliimaprogramm 
LIFE, millega edendatakse ses suhtes võetavaid metsandusmeetmeid. Liikmesriigid peaksid 
kasutama EAFRDst iga maaelu arengu programmi toetuseks antavast kogusummast 
vähemalt 30 % kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise ning 
keskkonnaküsimuste jaoks. See eesmärk tuleks saavutada põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetustega ning mahepõllumajanduse toetustega, samuti looduslike või muude 
konkreetsete piirangutega alade toetustega, metsandustoetustega, toetustega Natura 2000 
aladele ning kliima ja keskkonnaga seotud investeeringutoetustega. 

 
 

41. Kuidas tuleks arvesse võtta muu metsamaa (võserikud, kaljused alad jne) või 
väljaspool metsi asuvate elupaikade olemasolu?  

Soovitus Sihtrühm:  
metsamajandajad/-omanikud, 
ametiasutused  

Seotud juhtumiuuringud (nr):  

4 ja 18 

Natura 2000 metsad hõlmavad sageli ka muud metsamaad (puiskarjamaad, võserikud, 
nõmmed jne) ja mõnel neist esineb ka I lisa elupaigatüüpe, mille säilitamiseks tuleb määrata 
Natura 2000 alad. Kui ala on määratud selliste elupaigatüüpide kaitseks või kui tegemist on 
muude metsaga mitteseotud ELi tähtsusega liikide tähtsa elupaigaga, on vaja kehtestada ka 
nende jaoks konkreetsed kaitse-eesmärgid ja -meetmed. 

Kui see nii ei ole, ei tule nende elupaikade majandamisel ilmtingimata püüda säilitada või 
parandada alal elupaiga säilimise astet, tingimusel et majandamine ei kahjusta ala kaitse-
eesmärkide saavutamist ega ühtegi kaitse korda riigi, piirkonna või kohaliku tasandil.  
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42. Mis juhtub, kui samal alal esinevate ELi tähtsusega eri elupaigatüüpide või liikide 
jaoks kindlaks määratud kaitse-eesmärgid on omavahel vastuolus? 

Soovitus Sihtrühm: metsamajandajad/-omanikud 

 ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr): 

 

Võib esineda olukordi, kus ühe elupaigatüübi või liigi kaitse eesmärgid on vastuolus samal 
ala esineva teise ELi tähtsusega elupaiga või liigi kaitse eesmärkidega. Näiteks võib olla 
soovitav laiendada teatud metsaelupaigatüübi ulatust, kuid see võib kaasa tuua Natura 2000 
alaks määratud nõmme kadumise. 

Sellised võimalikud vastuolud tuleb läbi vaadata ja lahendada ala kaitse-eesmärkide 
kindlaksmääramisel, võttes arvesse iga alal esineva elupaigatüübi või liigi suhtelist tähtsust 
üldise eesmärgi – saavutada soodne kaitsestaatus ELis ja liikmesriikide biogeograafilistes 
piirkondades – saavutamisel. Kaaluda tuleks kõiki võimalusi leida mõlemale kasulik 
kompromiss. (Vt ka vastus 18. küsimusele.) 

 
 

43. Kuidas toimida selliste Natura 2000 aladel esinevate haiguspuhangute korral, millel 
võib olla märkimisväärne majanduslik mõju (nt ürask, männi nematood)? 

Seadusest tulenev 
kohustus / soovitus / teave 

Sihtrühm:  
metsamajandajad/-omanikud, 
ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr): 

(Soovitus) Natura 2000 aladel võetavate fütosanitaarmeetmete kavandamisel tuleks arvesse 
võtta ala kaitse-eesmärke ning meetmed tuleks kavandada nii, et kahjulikku mõju kaitstud 
liikidele ja elupaikadele on välditud või on see vähendatud väheolulisele tasemele. 

(Kohustus) Iga fütosanitaarmeedet, mis ei ole vajalik ala kaitsekorralduse jaoks, kuid 
tõenäoliselt omab alale olulist mõju, tuleb elupaikade direktiivi artikli 6 lõike 3 kohaselt 
asjakohaselt hinnata (vt ka vastus 57. küsimusele). Negatiivse hinnangu korral võib meetme 
võtmist lubada üksnes kooskõlas elupaikade direktiivi artikli 6 lõikega 4 (puudub alternatiivne 
lahendus; üldiste huvide seisukohast eriti mõjuvad põhjused; võetavatest 
asendusmeetmetest tuleb teavitada Euroopa Komisjoni; kui alal esineb esmatähtsaid liike või 
elupaigatüüpe, on vajalik komisjoni arvamus). 

(Teave) Looduslikes metsades võib mõni haiguspuhang või putukate puhanguline esinemine 
olla osa metsas toimuvatest olulistest ökoloogilistest protsessidest ning selle tulemusel 
võivad tekkida sealsete liikide jaoks elutähtsad struktuurid ja funktsioonid. Selliseid häiringuid 
ei tuleks alati süstemaatiliselt ära hoida, eriti suurtel Natura 2000 aladel, välja arvatud juhul, 
kui nende kahjulik ökoloogiline või sotsiaal-majanduslik mõju varjutab selgelt võimaliku 
soodsa ökoloogilise mõju. Märkida tuleks ka seda, et looduslikud häiringud on tavaliselt 
ulatuslikud ja võivad mõjuda kohalikul tasandil kahjulikult, isegi kui nad maastiku tasandil on 
soovitatavad. 

(Kohustus) Kui Natura 2000 metsas tuleb võtta selleks, et vältida taimedele või taimsetele 
saadustele kahjulike organismide levimist liidus, kooskõlas nõukogu 8. mai 2000. aasta 
direktiiviga 2000/29/EÜ,63 eriti selle artikli 16 lõike 3 neljanda lausega, erakorralisi meetmeid, 
tuleb kasutada asjakohaseid riskijuhtimisvõimalusi, mille hulka võib kuuluda vastuvõtlikumate 
puude väiksemahuline raie. Sellisel juhul tuleks alati ette näha kaitsemeetmed, et maandada 

                                                 
63

 ELT L 169, 10.7.2000, lk 1. 



70 Natura 2000 ja metsad  

 

vastava rakendusmeetme tasemega võrreldes samaväärselt vastavate kahjulike organismide 
leviku riski64. 

(Soovitus) Fütosanitaarmeetemete ja võimalike asendusmeetmete kavandamist tuleks 
arutada eelnevalt liikmesriigi pädevate asutustega. Erandjuhtudel – kui fütosanitaarmeetmed 
tuleb Natura 2000 kaitse-eesmärkide tõttu võtmata jätta ja see toob metsaomanikule kaasa 
märkimisväärse majandusliku kahju – on liikmesriikidel soovitatav kaaluda asjakohastest ELi 
või riigisisestest vahenditest asjakohase rahalise hüvitise andmist. 

 
 

44. Kas Natura 2000 alale saab ehitada metsateid? 

Teave / seadusest tulenev 
kohustus 

Sihtrühm: metsamajandajad/-
omanikud, ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr): 

19 

(Teave) Metsateed on elujõulise metsamajandamise võimaldamiseks sageli üliolulised. 
Mõnel juhul võib neist olla isegi abi ala kaitsmisel (juurdepääs kaitsemeetmete 
rakendamiseks, kaitse tulekahjude eest jne). Samas võib neil teinekord olla oluline otsene või 
kaudne mõju liikidele ja/või elupaikadele, mille kaitseks ala on määratud. 

(Kohustus) Nagu muude sarnaste projektide puhul, tuleb lähtuda ala kaitse-eesmärkidest. On 
väga soovitatav kavandada mis tahes tee-ehitus kohe algusest nii, et välditud või 
leevendatud on igasugust võimalikku kahjulikku mõju elupaikadele ja liikidele, mille kaitseks 
on ala määratud. Kui pärast selliste ettevaatusabinõude rakendamist võib põhjendatult 
eeldada, et tee-ehitus ei mõjuta oluliselt asjaomase ala terviklikkust, võttes arvesse ala 
kaitse-eesmärke, või et see isegi aitab neid eesmärke saavutada, võib tee ehitada ilma, et 
sellega seoses oleks vaja korraldada täielik asjakohane hindamine. Sellise järelduse võib 
teha üksnes objektiivsete argumentide põhjal ning pärast projekti läbivaatamist, silmas 
pidades selle kõikvõimalikku mõju asjaomasele Natura 2000 alale. 

(Soovitus) Läbivaatamise tulemused on soovitatav dokumenteerida, et neile oleks võimalik 
vajaduse korral alati osutada. Samu ettevaatusabinõusid tuleb rakendada seoses mis tahes 
metsatee ehitamise projektiga, mis on osa metsamajandamiskavast (lõimitud või mitte), mida 
ei ole tervikuna juba läbi vaadatud või asjakohaselt hinnatud, silmas pidades selle mõju 
asjaomasele Natura 2000 alale. 

(Kohustus) Kui ehitatava tee tõenäolist olulist mõju alale ei ole võimalik välistada, tuleb alati 
teha elupaikade direktiivi artikli 6 lõike 3 kohane asjakohane hindamine. (Vt ka vastus 
57. küsimusele.) 

 
 

45. Kas Natura 2000 aladel on lubatud lageraie? 

Soovitus Sihtrühm: metsamajandajad/-
omanikud, ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr): 

4 ja 19 

Siingi tuleb lähtuda ala kaitse-eesmärkidest. Lageraie võib olla teatavatele metsas 
esinevatele elupaikadele ja liikidele, eriti neile, mis sõltuvad püsivast kattest, kahjulik, ent 
samas võib see võimaldada muudel linnudirektiivi või elupaikade direktiivi alusel kaitstud 
liikidel või elupaikadel jõudsalt areneda. Vajalik on juhtumipõhine analüüs. Arvesse tuleks 
võtta alapõhiseid kaitse-eesmärke; elupaiku ja liike, mida kavandatav lageraie mõjutab; 
kaotatava(te) elupaigatüübi (elupaigatüüpide) asemele tulevaid uusi elupaigatüüpe (sh 
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 Vt näiteks komisjoni 26. septembri 2012. aasta rakendusotsus 2012/535/EL erakorraliste meetmete 
võtmise kohta Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (männi nematood) leviku 
takistamiseks liidus (ELT L 266, 2.10.2012, lk 42). 



Natura 2000 ja metsad   71 

 

olemasoleva(te) elupaiga (elupaikade) eri arenguetappe või struktuuri); lageraieala suhtelist 
tähtsust jne. Ühenduse tähtsusega elupaikades, kus näitajad juba jäävad artikli 17 kohaste 
aruannete andmetel riigi või biogeograafilise piirkonna tasandil allapoole soodsa 
kaitsestaatuse kontrollväärtusi, oleks lageraie tõenäoliselt vastuolus alapõhiste kaitse-
eesmärkidega, mis sellises olukorras tavaliselt kajastavad üldist eesmärki saavutada soodne 
kaitsestaatus ulatuslikumal tasandil. 

Menetluslikust vaatenurgast nõutakse – nagu ka muude kavade ja projektide puhul – artikli 6 
lõike 3 kohast asjakohast hindamist, kui Natura 2000 alale avalduva olulise mõju tõenäosust 
ei saa välistada. (Vt ka vastused 44. ja 57. küsimusele.) 

 
 

46. Kuidas toimida juhul, kui Natura 2000 alal tekib uus I lisa elupaik? 

Soovitus Sihtrühm:  
metsamajandajad/-omanikud, 
ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr):  

Metsa majandamine on pikaajaline dünaamiline protsess. Mõne metsamajandamismeetme 
rakendamise tulemusel võib tekkida uus I lisa elupaik. Näiteks pärast lageraie tegemist 
Natura 2000 alal happelisel mullal kasvavas kuusepuistus võib kujuneda välja Euroopa kuiv 
nõmm (elupaik 4030). Kas seda uut elupaika tuleks kaitsta või tohib sel lasta kujuneda mõne 
aasta jooksul uueks puistuks (nt kasepuistuks või kuuseistanduseks)? Sellele küsimusele 
leiab vastuse ala kaitse-eesmärkidest.  

Kui ala on algselt määratud ka kuivade nõmmede kaitseks, tuleb lisaelupaiga tekkimist 
arvesse võtta kooskõlas vastavate kaitse-eesmärkidega kas dünaamiliselt (lageraie 
nõuetekohase kavandamise raames kandmaks hoolt selle eest, et alal jääb sellise elupaiga 
jaoks piisavalt ruumi) või staatiliselt (võttes konkreetseid meetmeid, et vältida metsastamist ja 
säilitada selles kohas kuiv nõmm), kui sellest elupaigast on suur puudus. Kui tekkinud 
elupaigatüüp ei kuulu (kas loodusliku elupaiga või liigi elupaigana) nende elupaikade hulka, 
mille kaitseks ala algselt määrati, tuleks see elupaik (või vastavad liigid) lisada ala 
standardsesse andmevormi ja selle elupaiga või vastavate liikide jaoks tuleks välja töötada 
eraldi kaitse-eesmärgid. Nende kaitse-eesmärkide laadist sõltub, kas vaja on ka konkreetseid 
kaitsemeetmeid.  Kui uue elupaigatüübi või liigi elupaiga tekkimine ei ole ala põhieesmärkide 
või Natura 2000 võrgustiku sidususe seisukohast oluline, kajastub see ala kaitse-
eesmärkides. Sellisel juhul ei ole uue elupaiga jaoks vaja eraldi kaitsemeetmeid. (Vt ka 
vastus 18. ja 42. küsimusele.) 
 
 

47. Kuidas toimida juhul, kui I lisa kohane sekundaarne elupaik asendub looduslikul 
teel mõne muu metsaelupaigaga? 
Soovitus Sihtrühm:  metsaomanikud/-

majandajad, ametiasutused 
Seotud juhtumiuuringud (nr): 

Paljud Natura 2000 elupaigad sõltuvad inimese sekkumisest. Selle puudumisel muutuvad 
sellised sekundaarsed elupaigad iseeneslikult mõneks muuks elupaigatüübiks (kas ühenduse 
tähtsusega või mitte), mille taimestik võib olla võimaliku loodusliku taimestiku 
väljakujunemisele lähemal, kuid mis ei vasta ala määramise ajal alal esinenud elupaigale. 
Näiteks mõni I lisa elupaik (nt mõned tammikud – 9160, 9170, 9190) on välja kujunenud tänu 
teatavatele metsakasvatusmeetmetele (nt madalmetsa rajamine). Seoses muudatustega 
majandamistavades (nt madalmetsa rajamisest loobumine) võib juhtuda, et algse elupaiga 
asendab järk-järgult uus elupaik (nt pöögimets). Samamoodi võib mõnest puiskarjamaast 
saada karjatamise lõpetamisel mets. 

Tehes otsust selliste elupaikade kohtlemise kohta, tuleb arvesse võtta vastava ala jaoks 
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kindlaks määratud kaitse-eesmärke. Need eesmärgid on kehtestatud ideaalis pärast seda, 
kui on analüüsitud asjaomase ala suhtelist tähtsust ja potentsiaali alal tegelikult esinevate 
elupaigatüüpide kaitse seisukohast, võttes arvesse nende kaitsestaatust piirkondlikul, riigi või 
biogeograafilisel tasandil.  

Kui on kindlaks tehtud, et teatav elupaigatüüp vajab alal säilitamist või isegi taastamist, on 
pädeva asutuse ülesanne kehtestada vajalikud kaitsemeetmed, et ära hoida muu 
elupaigatüübi väljakujunemine. 

Kui kaitse-eemärgid hõlmavad mõne muu elupaigatüübi väljakujunemist, näiteks kuna 
elupaigatüübi taimestik on sama kui alal esinev looduslik taimestik, ei ole selle elupaigatüübi 
(mis võib teinekord isegi olla I lisa elupaik) väljakujunemise peatamiseks vaja mingit 
sekkumist. Teisisõnu, kui uue elupaigatüübi väljakujunemine on kooskõlas alapõhiste kaitse-
eesmärkidega, ei käsitata seda tavaliselt elupaikade ja liikide seisundit halvendava arenguna 
elupaikade direktiivi artikli 6 lõike 2 tähenduses. (Vt ka vastused 18., 26., 42. ja 
46. küsimusele.) 

 
 
 

4.7. Natura 2000 alade kaitse ja haldamise rahastamine 
 

Küsimused:  
48.  Kas Natura 2000 kaitsemeetmetega kaasnevad alati kulud?  
49. Kui palju läheb Natura 2000 võrgustiku haldamine kokku maksma?  
50.  Kes vastutab võrgustiku rahastamise eest? Kas on olemas mõni ELi fond, millest 

toetatakse Natura 2000 alade kaitsekorraldust? 
51.  Kas ELi maaelu arengu määrus sisaldab Natura 2000 võrgustikku toetavaid 

erimeetmeid? 
52. Kas ELi maaelu arengu valdkonnas leidub muid meetmeid, millest võib samuti abi olla 

Natura 2000 rahastamisel? 
53.  Kas tekkinud lisakulu või saamata jäänud tulu on metsaomanike/-majandajate enda 

mure? 
54.  Kas Natura 2000 haldusmeetmetega kaasnevad kulud tuleks alati rahaliselt hüvitada? 
55.  Millised meetmed on olemas ELi programmi LIFE raames, et toetada Natura 2000 aladel 

asuvate metsade puhul võetavate kaitsemeetmete rahastamist? 
56.  Kas Natura 2000 jaoks on olemas muud rahastamisvõimalused ja stiimulid riigi või 

piirkonna tasandil? 

 
NB! Palun tutvuge ka käesoleva dokumendi I osa punktiga 1.2.2, et saada täielik 
ülevaade Natura 2000 alade jaoks olemas olevatest ELi rahastamisvõimalustest. 
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48. Kas Natura 2000 kaitsemeetmetega kaasnevad alati kulud? 

Soovitus Sihtrühm: metsamajandajad/-
omanikud, ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr):  
3, 4, 5, 8, 10, 11, 14, 18, 20, 
21, 22 ja 23 

Mitte alati. See sõltub suuresti meetmete liigist ja konkreetsest piirkonnast, kus neid 
rakendatakse. Teatavate kaitsemeetmetega ei kaasne mingit lisakulu ega saamata jäänud 
tulu või saab meetmed ilma lisakulude või tulust ilmajäämiseta kergesti lõimida 
igapäevasesse majandamistegevusse (nt puistu liigilise koosluse muutmine, kui senine 
kooslus on majanduslikult ja ökoloogiliselt jätkusuutmatu, tuues sisse tootlikud puuliigid, mis 
on kooskõlas loodusliku taimestikuga, või lihtsalt seniste metsamajandamistavade jätkuva 
rakendamise tagamine, kui need tavad on osutunud kasulikuks alal esinevate liikide ja 
elupaigatüüpide kõrge säilimise astme saavutamiseks või säilitamiseks). 

Mõni kaitsemeede võib tuua lühikeses või pikemas plaanis isegi teatavat majanduslikku kasu 
(nt paremad tingimused teatud liiki ulukite jahtimiseks, ulukite tekitatud kahju vähenemine, 
paremad kalastamisvõimalused tänu jõgedele soodsamale metsakasvatusele, turistide 
suurenenud huvi, loodussõbralikumad ja vähem kulukad metsakasvatusmeetodid, paremad 
mullatingimused).  

Samas tuleb paratamatult võtta ka hulk selliseid kaitsemeetmeid, millega kaasnevad kulud, 
sest nende rakendamiseks on vaja lisatööjõudu või investeeringuid uude taristusse või 
uutesse seadmetesse, või millega vähenevad omaniku ärivõimalused. Neid kulusid tuleks 
vaadelda iga juhtumi puhul eraldi. 

On väga soovitatav esitada Natura 2000 kaitsekorralduskavades hinnang iga asjaomase ala 
jaoks kindlaks määratud iga kaitsemeetme rakendamise kulude kohta ning samuti uurida 
võimalikke avaliku ja erasektori rahastamisallikaid kohalikul, riigi ja ELi tasandil. Samuti on 
soovitatav uurida võimalust kasutada uuenduslikke isefinantseerimise võimalusi (nt 
Natura 2000 toodete müük, ökoturism, maksed vee kvaliteedi säilitamise eest jms – vt näited, 
mis on esitatud vastuses 49. küsimusele). 

 
 

49. Kui palju läheb Natura 2000 võrgustiku haldamine kokku maksma?  

Teave Sihtrühm: üldsus, 
metsamajandajad/-omanikud, 
ametiasutused  

Seotud juhtumiuuringud (nr): 

Natura 2000 võrgustikku kuuluvate alade tõhusaks haldamiseks ja taastamiseks kogu EL 28s 
tuleb teha märkimisväärseid rahalisi investeeringuid. 2007. aastal hindas komisjon, et EL 27 
vajab võrgustikku kuuluvate alade haldamiseks ja taastamiseks aastas ligikaudu 5,8 miljardit 
eurot. ELi eri vahendite senine kasutamine on olnud oluliselt tagasihoidlikum kui seda on 
liikmesriikide kindlaks määratud Natura 2000 rahalised vajadused – ELi vahenditest on 
kaetud neist vaid 20 %65. 

Need kulud kaalub siiski suuresti üles võrgustikuga liidetud alade toodav mitmesugune 
sotsiaal-majanduslik kasu. Peale selle, et Natura 2000 aladel on keskne roll Euroopa 
bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisel, seostuvad nende aladega ka kõikvõimalik muu 
ökosüsteemist tulenev kasu ja kõikvõimalikud teenused. Komisjoni hiljutiste uuringute 
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 Komisjoni talituste töödokument „Financing Natura 2000. Investing in Natura 2000: Delivering 
benefits for nature and people“, kättesaadavad aadressil 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/financing_natura2000.pdf. 
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kohaselt jääb Natura 2000 alaks määratud aladelt saadav kasu vahemikku 200–300 miljardit 
eurot aastas66. 

Ehkki tegemist on vaid esialgse hinnanguga, on juba neist esialgsetest näitajatest näha, et 
Natura 2000 võrgustikust ühiskonnale tulenev majanduslik kasu on märksa suurem kui selle 
olulise ressursi haldamise ja kaitsmisega seotud kulud, mis moodustavad võimalikust kasust 
vaid murdosa. 

Kulude ja saadava kasu täpne suhe sõltub loomulikult mitmest tegurist, sealhulgas alade 
asukohast ja maa kasutusest. Senised andmed osutavad aga sellele, et hästi hallatud 
Natura 2000 võrgustik teenib oma haldamisega seotud kulud mitmekordselt tagasi. 

Näited Natura 2000 võrgustikust tuleneva majandusliku kasu kohta  

TURISM  

Meelitades ligi turiste, kelle kulutused toetavad kohalikku majandust, on Natura 2000 juba osutunud paljudes 
piirkondades oluliseks majanduse käivitajaks. Külastajate kulutused Natura 2000 aladel on hinnanguliselt 50–
85 miljardit eurot aastas (2006. aasta andmed). Kui võtta arvesse vaid nende külastajate kulutusi, keda tõmbavad 
ligi just Natura 2000 alad (mitte loodusalad üldiselt), jäid kulutused, mis tehti 2006. aastal umbes 350 miljoni 
külastajapäeva jooksul, vahemikku 9–20 miljardit eurot. 

Turismi ja vaba aja veetmisega seoses tehtud kulutustest saab rahastada 4,5–8 miljonit täistööajaga töökohta. 
Konkreetselt Natura 2000 aladest huvitatud külastajate kulutused võimaldaksid rahastada 800 000 kuni 2 miljonit 
täistööajaga töökohta. Võrdluseks võib tuua, et 2008. aastal oli EL 27 turismisektoris kokku umbes 13 miljonit 
täistööajaga töökohta. Lisaks võivad kaitstud piirkonnad tuua kohalikule ja kogu piirkonna majandusele kasu 
välisinvesteeringute ligimeelitamise ning paiga maine parandamise ja elukvaliteedi tõstmise kaudu. 

VESI  

Looduskapitaliga töötades on võimalik kärpida vee puhastamise ja veerevarustuse kulusid. Vee puhastamine ja 
veega varustamine on tähtsad ökosüsteemi teenused, mille tagavad looduslikud ökosüsteemid, sealhulgas 
Natura 2000 jm kaitsealad. Mitu suurt Euroopa linna, teiste seas München, Berliin, Viin, Oslo, Madrid, Sofia, 
Rooma ja Barcelona, saavad eri viisil kasu looduslikust filtreerimisest. Need kohalikud omavalitsused säästavad 
tänu vee looduslikule käitlemisele ökosüsteemides raha. Kokkuhoid võib kanduda üle tarbijatele, vähendades ELi 
elanike kommunaalkulusid. 

Berliini, Viini, Oslo ja Müncheni kogutud teave võimaldab kirjeldada kaitsealade kasulikkust vee puhastamise ja 
veevarustuse seisukohast. Kasu ülekandumise põhimõttest lähtudes võib eeldada, et vee puhastamisest tulenev 
iga-aastane majanduslik kasu jääb vahemikku 7–16 miljonit eurot ja veerevarustusest tulenev majanduslik kasu 
12–91 miljonit eurot linna kohta. Keskmine vee puhastamise ja veevarustusega seotud kasu inimese kohta on 
neis neljas analüüsitud Euroopa linnas 15–45 eurot aastas. See on võrreldav Saksamaa keskmise majapidamise 
ühe aasta veearvega, mis on 200 eurot. 

 
 

50. Kes vastutab võrgustiku rahastamise eest? Kas on olemas mõni ELi fond, millest 
toetatakse Natura 2000 alade kaitsekorraldust? 

Teave, soovitus Sihtrühm: metsamajandajad/-
omanikud, ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr): 

3, 5, 8, 9, 10, 14, 17, 18, 20, 
21, 22 ja 23 

(Teave) ELi-ülese võrgustikuna põhineb Natura 2000 liikmesriikidevahelise solidaarsuse 
põhimõttel. Tegemist on tähtsa ühise ressursiga, mis on võimeline tooma ühiskonnale ja 
Euroopa majandusele mitmesugust kasu. Kuid samas tähendab see ka ühist vastutust ja 
selleks, et võrgustik muutuks täielikult toimivaks, on vaja piisavaid rahalisi investeeringuid. 

Ehkki Natura 2000 rahastamise eest vastutavad eeskätt liikmesriigid, on elupaikade direktiivi 
artiklis 8 tunnistatud vajadust toetada Natura 2000 haldamist ELi tasandil ning seostatud 
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 Üksikasjalikumat teavet leiab keskkonna peadirektoraadi loodusele keskenduvalt veebisaidilt 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm. 
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vajalike kaitsemeetmete võtmine sõnaselgelt ELi poolse kaasrahastamisega.  

Natura 2000 haldusnõuded on lõimitud ELi eri rahastamisvahenditesse, nagu struktuurifondid 
(ERF), maaelu arengu fondid (EAFRD), Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF), 
programm LIFE jne.  

Selle lõimimise kasuks otsustati mitmel põhjusel: 

 sellega tagatakse, et Natura 2000 alade haldamine on osa ELi laiemast 
maahalduspoliitikast; 

 see võimaldab liikmesriikidel kindlaks määrata prioriteedid ning välja töötada poliitika 
ja meetmed, mis kajastavad nende riiklikke ja piirkondlikke iseärasusi; 

 sellega välditakse ELi eri rahastamisvahendite dubleerimist ja kattumist ning sellise 
dubleerimisega kaasnevaid halduslikke probleeme. 

Natura 2000 metsade jaoks on ajavahemiku 2014–2020 ELi fondide raames mitmeid 
rahastamisvõimalusi (vt käesoleva dokumendi I osa punkt 1.2.2)67. Enamasti sõltub see, kas 
ja kuidas need võimalused konkreetses riigis/piirkonnas kättesaadavaks tehakse, 
liikmesriikide ametiasutustest. 

(Soovitus) Selleks et kasutada võimalikult hästi ära olemasolevad ELi rahalised vahendid, 

on komisjon julgustanud liikmesriike rakendama Natura 2000 rahastamisega seoses 
strateegilisemat mitmeaastast kavandamist. Selleks koostatakse tähtsusjärjestatud 
tegevuskavad, milles määratakse riigi või piirkonna tasandil kindlaks Natura 2000 
rahastamisvajadused ja strateegilised prioriteedid ajavahemikuks 2014–2020. Kõnealused 
tegevuskavad on mõeldud selleks, et hõlbustada sobivate kaitsemeetmete, sh metsade jaoks 
kehtestatud kaitsemeetmete lõimimist ELi eri rahastamisvahendite uutesse 
rakenduskavadesse68. 

 
 

51. Kas ELi maaelu arengu määrus sisaldab Natura 2000 võrgustikku toetavaid 
erimeetmeid? 

Teave  Sihtrühm: metsamajandajad/-
omanikud, ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr): 
 
 

Jah. Määruses on eraldi meede, kus osutatakse Natura 2000 ja veepoliitika raamdirektiivi 
kohastele toetustele. Vastavalt uuele EAFRD määrusele ((EL) nr 1305/2013) antakse igal 
aastal Natura 2000 toetusi metsamaa hektari kohta, et hüvitada abisaajate kantud lisakulud 
ja saamata jäänud tulu, mis on tingitud elupaikade direktiivi ning linnudirektiivi rakendamisega 
seotud ebasoodsatest tingimustest asjaomastel aladel. Toetust antakse 
põllumajandustootjatele, erasektori metsamaa valdajatele ning erasektori metsamaa 
valdajate liitudele. Põhjendatud juhtudel võib toetust anda ka muudele maa valdajatele 
(artikkel 30).  

Natura 2000 toetusi on võimalik saada kaitsekorralduskavas või muus samaväärses 
dokumendis kindlaks määratud tegevuse jaoks, mida mõjutavad Natura 2000 alaks määratud 
aladel loodud ebasoodsad tingimused ja kehtestatud piirangud. Sellised piirangud peavad 
olema laadilt kohustuslikud, st neist peavad kinni pidama kõik asjaomaste alade haldajad, 
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Neid fonde on kirjeldatud põhjalikumalt uues Natura 2000 rahastamist käsitlevas käsiraamatus, mille 

eesmärk on aidata ametiasutustel, haldajatel ja omanikel kasutada praegusel rahastamisperioodil 
(2014–2020) olemas olevaid arvukaid Natura 2000 alade haldamise, sealhulgas Natura 2000 metsade 
majandamise meetmete rahastamise võimalusi. Käsiraamat on kättesaadav aadressil 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/financing_natura2000_et.pdf. 
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 SEC(2011) 1573 lõplik. 
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ning olema seotud sätetega, mis käsitlevad elupaikade ja liikide säilitamist või taastamist ning 
elupaikade ja liikide seisundi halvenemise ja nende häirimise vältimist. 

See meede on metsaomanikele kättesaadav juhul, kui liikmesriigid on lisanud selle oma 
maaelu arengu programmidesse. 

 
 

52. Kas ELi maaelu arengu valdkonnas leidub muid meetmeid, millest võib samuti abi 
olla Natura 2000 rahastamisel? Kes saab neid rahastamisvahendeid kasutada? 

Teave Sihtrühm: metsamajandajad/-
omanikud, ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr):  
3, 8, 14, 18, 21 ja 23 

Jah. Uue EAFRD määruse alusel on olemas muud meetmeid, millest võib samuti abi olla 
Natura 2000 rahastamisel. Kõige olulisemad neist on järgmised.  

Artikkel 21: investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse, 
sealhulgas 

o metsastamine ja metsaalade loomine (artikkel 22);  
o agrometsandussüsteemide loomine (artikkel 23);  
o metsapõlengutest ja loodusõnnetustest (sh kahjurite levik ja haiguspuhangud ning 

katastroofid ja kliimaga seotud ohud) tingitud metsakahjustuste ennetamine ja 
kõrvaldamine (artikkel 24);  

o investeeringud metsa ökosüsteemide vastupanuvõime ja keskkonnaväärtuse ning 
kliimamuutuste leevendamise alase potentsiaali parandamisse (artikkel 25);  

o investeeringud metsandustehnoloogiatesse ning metsasaaduste töötlemisse, 
mobiliseerimisse ja turustamisse (artikkel 26). 

 Artikkel 34: metsakeskkonna- ja kliimateenused ja metsakaitse. 

 Artikkel 35: koostöö. 

Nüüd kehtib ka üldine nõue, et toetuse andmisel kinnistute jaoks, mis ületavad teatud suurust 
(mille liikmesriigid määravad kindlaks maaelu arengu programmides), on tingimuseks metsa 
majandamine kooskõlas metsa säästva majandamise põhimõtetega (mida tõendatakse 
metsamajandamiskavast või samaväärsest dokumendist pärit asjakohase teabe 
esitamisega). 

Uues määruses nõutakse, et vähemalt 30 % EAFRDst maaelu arengu programmi toetuseks 
antavast kogusummast tuleb eraldada keskkonnaküsimuste ning kliimamuutuste 
leevendamise ja nendega kohanemise jaoks, toetades keskkonna ja kliimaga seotud 
investeeringuid, metsadesse tehtavaid investeeringuid (artiklid 21 ja 34), põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimameetmeid, mahepõllumajandust, looduslike või muude piirangutega 
alasid ning Natura 2000 toetusi. 

Enamik maaelu arengu määruse metsa käsitlevatest meetmetest on mõeldud eraõiguslikest 
isikutest metsamaa valdajatele ja nende liitudele. Meetmed on metsaomanikele 
kättesaadavad juhul, kui liikmesriigid on lisanud need oma maaelu arengu programmidesse. 
Sõltuvalt konkreetsest meetmest ning täpselt kindlaks määratud ja hästi põhjendatud juhtudel 
kuuluvad toetusesaajate hulka ka avalik-õiguslikest isikutest metsamaa valdajad, 
omavalitsused, muud eraõiguslikud ja avalik-õiguslikud isikud ja nende liidud, füüsilised 
isikud ning muud maa haldamisega tegelevad organid. Näiteks riigi omandis oleva maa puhul 
võib metsastamiseks ja metsaalade loomiseks (artikkel 22) ning metsakeskkonna- ja 
kliimateenuste ja metsakaitse jaoks (artikkel 34) toetust anda üksnes juhul, kui sellist maad 
haldab eraõiguslik isik või omavalitsusüksus.  

Seoses metsakeskkonna- ja kliimateenuste ja metsakaitsega (artikkel 34) antakse toetust 
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avalik-õiguslikest ja eraõiguslikest isikutest metsamaa valdajatele ning teistele eraõiguslikele 
ja avalik-õiguslikele isikutele ja nende liitudele, kes vabatahtlikult viljelevad tegevusi, mis 
hõlmavad ühte või mitut metsanduse keskkonna- ja kliimakohustust. Riigi omandis oleva 
metsa puhul võib toetust anda üksnes juhul, kui sellist metsa majandab eraõiguslik isik või 
omavalitsusüksus. Toetusega hüvitatakse toetusesaajatele võetud kohustustest tingitud 
lisakulud ning saamata jäänud tulu tervikuna või osaliselt. Vajaduse korral kaetakse ka 
tehingukulud kuni 20 % ulatuses metsanduse keskkonnakohustuste eest makstavast 
toetusest. Tehingukulu on kohustuse täitmisega seotud lisakulu, mis ei tulene otseselt 
kohustuse täitmisest või mida ei lisata otseselt hüvitatavate kulude või saamata jäänud tulude 
hulka ning mida võib arvutada standardkulu alusel. Et selline võimalus oleks olemas, peaksid 
liikmesriigid lisama asjakohased meetmed oma maaelu arengu programmidesse. 

 
 

53. Kas tekkinud lisakulu või saamata jäänud tulu on metsaomanike/-majandajate enda 
mure? 

Soovitus  Sihtrühm:  
metsamajandajad/-omanikud, 
ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr):  
3, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 
20, 21, 22 ja 23 

Kuna kaitsemeetmete rakendamisest saab kasu ühiskond tervikuna, oleks ebaõiglane, kui 
selliste meetmete rakendamise kulud – kas otsesed kulud või saamata jäänud seaduslik 
tulu – oleksid metsaomanike/-majandajate enda mure. 

Liikmesriikidel võivad olla selle küsimusega tegelemiseks oma eeskirjad ning paljudel 
juhtudel toetavad nad metsaomanikke ja -majandajaid, kui nood soovivad edendada teatavat 
majandamisviisi, millega kaasnevad lisakulud või mille tõttu jääb saamata tulu. Selliste kulude 
katmiseks on olemas rahalised vahendid, näiteks ELi fondidest, eeskätt EAFRDst.  

 
 

54. Kas Natura 2000 haldusmeetmetega kaasnevad kulud tuleks alati rahaliselt 
hüvitada? 

Soovitus Sihtrühm:  
metsamajandajad/-omanikud, 
ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr): 

3, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 21, 22 
ja 23 

Tuleb uurida, kas teatavate kaitsemeetmete võtmist saab rahaliselt hüvitada, eriti meetmete 
puhul, millega omanik jäetakse ilma tulust, mida oleks olnud oodata metsa säästva 
majandamise korral, või meetmete puhul, mis eeldavad lisainvesteeringute tegemist, 
saamata sealjuures tulu. Toetused, lepingulised kokkulepped, maksuvabastused, tehniline 
abi jms on võimalikud viisid, kuidas hüvitada omanikele saamata jäänud tulu, teenuste 
pakkumine ühiskonnale tervikuna ja vajaduse korral kapitali amortisatsioon. 

Elupaikade ja liikide seisundi halvenemise vältimine on elupaikade direktiivist tulenev 
kohustus, mille täitmise eest ei tule põhimõtteliselt hüvitist anda. Otsused majanduslike 
stiimulite pakkumise või hüvitiste maksmise kohta tehakse aga siiski liikmesriigi tasandil 
sõltuvalt riiklikust kontekstist. Näiteks kui metsa majandamisele, mis on teatud alal 
traditsiooniline, kehtestatakse piirangud või kohustused, mille tõttu jääb saamata tulu või 
tekivad lisakulud, võib olla soovitatav pakkuda asjaomastele metsaomanikele asjakohast 
hüvitist. Samuti võib see olla soovitatav juhul, kui seisundi halvenemise vältimise kohustuse 
täitmiseks on vaja enamat kui igapäevane valvsus ja tuleb võtta olulisi ennetavaid 
majandamismeetmeid (nt meetmed kõikjale levinud invasiivsete liikide, nt Prunus serotina, 
kõrvaldamiseks või meetmed vältimaks tammiku muutumist looduslikul teel pöögipuistuks). 
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55. Millised meetmed on olemas ELi programmi LIFE raames, et toetada Natura 2000 
aladel asuvate metsade puhul võetavate kaitsemeetmete rahastamist? 

Teave Sihtrühm:  
metsamajandajad/-omanikud, 
ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr): 

9, 15, 17, 18, 20 ja 23 

Programmi LIFE raames on rahastatud suurt hulka metsadega seotud projekte69. Uue 
programmi LIFE (2014–2020) käsitleva määruse70 alusel jätkatakse metsaga seotud 
looduskaitseprojektide rahastamist, eelkõige programmi LIFE looduse ja bioloogilise 
mitmekesisuse projektide kaudu. 

Igal aastal korraldatakse projektikonkurss71. 2014. aasta projektikonkursi raames pakuti 
projektide jaoks, mis toetasid looduse ja bioloogilise mitmekesisuse kaitset üldiselt, peaaegu 
100 miljonit eurot ja see summa peaks tulevaste projektikonkursside puhul suurenema. 
Programmist LIFE kaasrahastatakse kuni 60 % väljavalitud looduse ja bioloogilise 
mitmekesisuse projektide kuludest.  

Looduskaitsega on metsas võimalik tegeleda (ehkki seda tehakse harvemini) ka projektide 
kaudu, mis hõlmavad peaasjalikult teabevahetust. Sellisel juhul peaksid toetuse taotlejad 
tutvuma keskkonnaalase juhtimise ja teabe taotluspaketiga72. 

Samuti võib Natura 2000 aladel asuva metsa kaitsega tegeleda selliste märksa suuremate 
projektide raames, mis käsitlevad Natura 2000 võrgustikku tervikuna piirkonna või riigi 
tasandil. Lisateabe saamiseks peaksid taotlejad (üldiselt riiklikud/piirkondlikud 
haldusasutused) tutvuma programmi LIFE integreeritud projektide taotluspaketiga73. 

 
 

56. Kas Natura 2000 jaoks on olemas muud rahastamisvõimalused ja stiimulid riigi või 
piirkonna tasandil? 

Teave  Sihtrühm:  
metsamajandajad/-omanikud, 
ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr): 

4, 5, 8, 12, 14, 17 ja 22 

Jah. Metsa majandamisse ja kaitsesse saab panustada ka riiklike ja piirkondlike 
programmide kaudu, kuivõrd Natura 2000 alade rahastamise eest vastutavad eeskätt 
konkreetsed liikmesriigid. Mõnes liikmesriigis on sõlmitud vabatahtlikud kokkulepped 
majandada metsi viisil, mis on soodne ala kaitse seisukohast, ja/või metsanduslepingud 
liikide ja elupaikade kaitseks, mida rahastatakse riigi vahenditest.  

Mõnes riigis (nt Belgias) pakutakse maaomanikele ka stiimuleid, nagu vabastust 
omandimaksu tasumisest ja muid maksusoodustusi. 

Lisaks on mõnes liikmesriigis (nt Rootsis) üldine reegel, et maaomanikel on alati õigus 
Natura 2000 aladel tekkinud lisakulude ja saamata jäänud tulu täielikule hüvitamisele, kui 

                                                 
69

  Vt näiteks 2006. aasta brošüür „LIFE and forests“, mis on kättesaadav aadressil 
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/forest_lr.pdf. 
70

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1293/2013, millega 
luuakse keskkonna- ja kliimameetmete programm (LIFE). 
71

  Vt näiteks http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm ja loodusprojektide 
taotluspakett: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#nat. 
72

 http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#inf. 
73

 http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#integrated. 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#nat
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#inf
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#integrated
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metsaelupaikade määramine Natura 2000 alaks tähendab teatavaid piiranguid puidu 
tootmisel. 

 
 
 

4.8. Uus tegevus Natura 2000 aladel  
 
 

Küsimused:  
57. Millise metsandustegevuse puhul on Natura 2000 raames vajalik artikli 6 lõike 3 kohane 

menetlus? Mida peetakse elupaikade direktiivi ja linnudirektiivi kohaldamisel kavaks või 
projektiks? 

58. Kas kava või projekt, mis tõenäoliselt avaldab Natura 2000 alale olulist mõju, lükatakse 
automaatselt tagasi? Kui ei, siis millist menetlust tuleb järgida? 

59.  Milline on artikli 6 lõikes 2 sätestatud seisundi halvenemise vältimise nõude ja artikli 6 
lõikes 3 sätestatud menetluse vaheline seos?  

60.  Kas ma pean kohaldama artikli 6 lõike 3 menetlust iga kord, kui soovin oma Natura 2000 
metsas puitu üles töötada?  

61.  Kas artikli 6 lõike 3 menetlust on vaja ka kavade ja projektide puhul, mis viiakse ellu 
väljaspool Natura 2000 alasid?   

 
 

57. Millise metsandustegevuse puhul on Natura 2000 raames vajalik artikli 6 lõike 3 
kohane menetlus74? Mida peetakse elupaikade direktiivi ja linnudirektiivi kohaldamisel 
kavaks või projektiks?  

Seadusest tulenev 
kohustus / soovitus 

Sihtrühm: metsamajandajad/-
omanikud, ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr): 
13 ja 19 

(Kohustus) Mõisteid „kava“ ja „projekt“ ei ole elupaikade direktiivis määratletud, kuid 
kohtupraktikast on näha, et neid mõisteid tuleb tõlgendada laialt, sest ainus määrav asjaolu 
elupaikade direktiivi artikli 6 lõike 3 kohaldamisel on see, kas kava või projekt tõenäoliselt 
avaldab või ei avalda alale olulist mõju. Projekti puhul kasutatakse nüüd ka elupaikade 
direktiivi kohaldamisel keskkonnamõju hindamise direktiivis kasutatud määratlust, mille 
kohaselt on projekt ehitiste või muude käitiste püstitamine või kavade teostamine ning mis 
tahes muu sekkumine looduskeskkonda ja maastikku.  

Metsandusprojektide puhul võib see hõlmata uue metsatee ehitamist, puidu ladustamise 
koha või saekaatri rajamist, maa kuivendamist, metsastamist ja metsa hävitamist, ulatuslikku 
lageraiet, metsakasvatuskorra olulist kohandamist või olulisi muudatusi maakasutuses.  

Waddensea kohtuasjas (C-127/02)75 on selgitatud, et tegevust, mida on harrastatud alal 
perioodiliselt aastaid, kuid mille jaoks väljastatakse igal aastal tähtajaline luba, mille 
väljastamisega kaasneb iga kord nimetatud tegevuse lubatavuse ja asjaomase ala uus 
hindamine, tuleks käsitada iga taotluse esitamise ajal selge kava või projektina elupaikade 
direktiivi tähenduses. 

Euroopa Kohus on leidnud ka seda,76 et projektide hulka kuuluvad 

                                                 
74

 Elupaikade direktiivi artikli 6 lõike 3 üldise tutvustuse leiab käesoleva dokumendi I osa punktist 2.4.4.  

o 
75

 Euroopa Kohtus menetletud kohtuasjadega saab tutvuda aadressil 

o  http://europa.eu/eu-law/case-law/index_et.htm. 
76

 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05. 

http://europa.eu/eu-law/case-law/index_et.htm
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05
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 korduvad ja väikesemahulised tegevused (kohtuasjad C-127/02 ja C-226/08); 

 tegevuse muutmine intensiivsemaks (kohtuasi C-127/02); 

 tegevuse kohandamine (kohtuasi C-72/95); 
 tegevus, mis toimub väljaspool kaitstud ala, kuid tõenäoliselt avaldab sellele olulist mõju 

(kohtuasjad C-98/03 ja C-418/04). 
 

Lisaks on Euroopa Kohus leidnud, et 

 võimalus vabastada teatavad tegevused üldiselt hindamisest ei ole kooskõlas artikli 6 
lõikega 3 (kohtuasjad C-256/98, C-6/04, C-241/08, C-418/04 ja C-538/09) ning 

 projekti suurus ei ole oluline, sest see iseenesest ei välista võimalust, et projekt 
tõenäoliselt avaldab kaitstud alale olulist mõju (kohtuasjad C-98/03 ja C-418/04). 

Ka mõistel „kava“ võib olla artikli 6 lõike 3 kohaldamisel väga lai tähendus. Viidakem 
analoogselt keskkonnamõju strateegilise hindamise direktiivile 2001/42/EÜ, mille artikli 2 
punktis a on määratletud kavad ja programmid kui  

„kavad ja programmid, kaasa arvatud need, mida kaasrahastab Euroopa Ühendus, ja nende 
mis tahes muudatused:  

 mille koostab ja/või võtab vastu riigi, piirkondliku või kohaliku tasandi asutus või mille 
koostab asutus vastuvõtmiseks parlamendi või valitsuse õigusloomemenetluse kaudu, ja 

 mida nõutakse siseriiklike õigusnormidega“. 

Kaaludes vajadust kava asjakohaselt hinnata, tuleks seepärast arvesse võtta kava laadi, 
eesmärki ja sisu, mitte lihtsalt seda, kas seda nimetatakse kavaks. Kavade hulka, mis 
tõenäoliselt avaldavad alale olulist mõju, kuuluvad näiteks Natura 2000 metsade jaoks 
koostatud uued metsamajandamiskavad, mis toovad kaasa puistute liigilise koosluse või 
rotatsiooniaja märkimisväärse muutmise või muud olulised muudatused metsa majandamise 
korras, olulised muudatused suurulukite jahi kavades jne.  

Metsamajandamiskava puhul, kuhu on täielikult lõimitud konkreetse Natura 2000 ala kaitse-
eesmärgid ja -meetmed (lõimitud metsamajandamiskava), tavaliselt eeldatakse, et see ei 
avalda alale olulist mõju. Olulise kahjuliku mõju avaldumise tõenäosuse puudumist tuleb 
kontrollida objektiivsete argumentide põhjal (kava läbivaatamine) ja see tuleb nõuetekohaselt 
dokumenteerida. Kui see tingimus on täidetud, ei pea kava läbima täielikku asjakohast 
hindamist elupaikade direktiivi artikli 6 lõike 3 tähenduses. (Vt ka vastus 35. küsimusele.) 

On kasulik meelde tuletada, et kavad või projektid, mis on otseselt seotud Natura 2000 ala 
kaitsekorraldusega (st Natura 2000 kaitsekorralduskava) või on selle jaoks vajalikud, ei pea 
läbima elupaikade direktiivi kohast loamenetlust. Üldiselt eeldatakse, et selliste meetmete 
mõju Natura 2000 alale on täielikult vaadeldud Natura 2000 ala kaitsekorralduse 
kavandamisel ja seetõttu ei tule seda hindamist korrata. Sellegipoolest, kui selline kava või 
projekt sisaldab ka kaitsega mitteseotud elemente, võib siiski vaja minna asjakohast 
hindamist (kohtuasi C-241/08), kui tõenäolist olulist mõju alale ei ole võimalik välistada. 

(Soovitus) Teatavad korduvad metsamajandamismeetmed (mis võetakse näiteks üraski 
puhangulise leviku kontrolli alla saamiseks) võivad avaldada mõju Natura 2000 aladele. 
Selliste vahejuhtumite tõenäosust arvesse võttes tuleks neid ideaalis ette näha juba 
metsamajandamiskavas, millesse on täielikult lõimitud Natura 2000 kaitse-eesmärgid, ning 
vajaduse korral asjakohaselt hinnata, nagu on selgitatud eespool. Majandamismeetmed, mis 
on mõeldud ettenägematute olukordade jaoks ja mis tõenäoliselt avaldavad alale olulist mõju 
(nt ulatuslik raie vältimaks üraski levimist tuulemurdu, insektitsiidide kasutamine teatud alal), 
tuleb esitada asjakohaseks hindamiseks. Pädevatel asutustel on soovitatav töötada pakiliste 
olukordadega toimetulekuks välja spetsiaalsed menetlused, milles võetakse arvesse 
Natura 2000 alade kaitse-eesmärke. 
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58. Kas kava või projekt, mis tõenäoliselt avaldab Natura 2000 alale olulist mõju, 
lükatakse automaatselt tagasi? Kui ei, siis millist menetlust tuleb järgida? 

Seadusest tulenev kohustus Sihtrühm: metsamajandajad/-
omanikud, ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr): 
13, 19 ja 24 

Kavu või projekte, mis tõenäoliselt avaldavad Natura 2000 alale olulist mõju, ei lükata 
automaatselt tagasi. Küll aga tuleb hinnata sammhaaval nende tagajärgi alale, pidades 
silmas ala kaitse-eesmärke. 

Need sammud on järgmised. 

- Esimene samm: läbivaatamine. Selle eesmärk on kindlaks teha, kas kava või projekt 
peab või ei pea läbima asjakohase hindamise. Kui kava või projekt tõenäoliselt avaldab 
Natura 2000 alale olulist kahjulikku mõju või kui olulise mõju tõenäosust ei saa välistada, 
on nõutav asjakohane hindamine. On soovitatav läbivaatamise põhielemendid 
dokumenteerida, juhuks kui läbivaatamise vastu hiljem huvi tuntakse. 

- Teine samm: asjakohane hindamine. Kui on otsustatud, et vajalik on asjakohane 
hindamine, tuleb üksikasjalikult analüüsida, millist mõju võib kava või projekt kas eraldi 
või koos muude kavade või projektidega avaldada Natura 2000 ala(de) terviklikkusele, 
silmas pidades ala(de) kaitse-eesmärke.  

- Kolmas samm: otsuse tegemine. Kui asjakohase hindamise käigus jõutakse järeldusele, 
et kava või projekt avaldab ala terviklikkusele kahjulikku mõju, on vaja uurida, kas sellise 
mõju kaotamiseks on võimalik kehtestada ennetus- või leevendusmeetmed.  

Need leevendusmeetmed peavad olema otseselt seotud asjakohase hindamise käigus 
kindlaks tehtud tõenäolise mõjuga ning need meetmed võib kindlaks määrata üksnes pärast 
seda, kui seda mõju on asjakohase hindamise käigus täielikult hinnatud ja kirjeldatud. 
Leevendusmeetmete kindlaksmääramine nagu ka mõju hindamine eeldab asjaomaste liikide 
ja elupaikade seisundi head mõistmist.  

Metsandusprojektide puhul võivad leevendusmeetmed hõlmata näiteks projekti rakendamise 
ajakava muutmist või piiramist (nt metsa ülestöötamise või metsatee ehituse peatamine 
konkreetse liigi pesitsushooajal). Kui kõnealuste leevendusmeetmetega õnnestub kindlaks 
tehtud kahjulik mõju edukalt kaotada või välistada, võib projekti heaks kiita. Kui see ei 
õnnestu, võib projekti elluviimiseks anda loa üksnes artikli 6 lõikes 4 sätestatud menetluse 
kohaselt (4. samm) või tuleb projekt tagasi lükata. 

- Neljas samm: erandi tegemine. Artikli 6 lõikes 4 on ette nähtud teatavad erandid, mille 
alusel võidakse anda luba viia ellu alale kahjulikku mõju avaldav kava või projekt. Kui 
jõutakse järeldusele, et kava või projekt avaldab Natura 2000 alale olulist kahjulikku mõju, 
võidakse see erandlikel asjaoludel siiski heaks kiita, kui puuduvad alternatiivid, kui kava 
või projekti peetakse vajalikuks üldiste huvide seisukohast eriti mõjuvatel põhjustel ja kui 
Natura 2000 võrgustiku sidususe kaitseks võetakse vajalikud asendusmeetmed. Sellistel 
juhtudel tuleb teavitada ka Euroopa Komisjoni ja kui alal esineb esmatähtsaid liike või 
elupaigatüüpe, on vajalik komisjoni arvamus. 

 
 
 
 
 
 
 
 

59. Milline on artikli 6 lõikes 2 sätestatud seisundi halvenemise vältimise nõude ja 
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artikli 6 lõikes 3 sätestatud menetluse vaheline seos?  

Seadusest tulenev kohustus Sihtrühm:  
metsamajandajad/-omanikud, 
ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr): 
7, 13 ja 19 

Need kaks sätet on õigupoolest ühe mündi kaks külge. Artikli 6 lõige 2 ja artikli 6 lõige 3 on 
mõlemad mõeldud selleks, et ära hoida igasugune oluline kahjulik mõju Natura 2000 aladele. 
Vastavalt artikli 6 lõikele 2 tuleb võtta vajalikke meetmeid, et vältida „halvenemist ning [---] 
häirimist“. Artikli 6 lõikes 3 keskendutakse konkreetsemalt uutele kavadele või projektidele, 
mis võivad „avalda[da] asjaomase ala terviklikkusele negatiivset mõju“. Erinevalt artikli 6 
lõikest 2, mille puhul ei ole võimalik teha ühtki erandit, on artikli 6 lõikes 4 ette nähtud 
erandite tegemise kord, mille alusel võimaldatakse rangelt piiratud tingimustel (puudub 
alternatiivne lahendus, üldiste huvide seisukohast eriti mõjuvad põhjused, asendusmeetmed 
jne) ellu viia kahjulikku mõju avaldavaid kavu ja projekte. Seetõttu on artikli 6 lõike 2 ja 
artikli 6 lõike 3 eesmärgid üldjoontes sarnased. 

Seega, kui kava või projekti elluviimiseks on antud luba ilma, et oleks järgitud artikli 6 lõiget 3, 
võidakse avastada ka artikli 6 lõike 2 rikkumine. Nii on see juhul, kui on kindlaks tehtud 
sellise elupaiga seisundi halvenemine või liigi häirimine, mille kaitseks asjaomane ala on 
määratud (kohtuasjad C-304/05,77 C-388/0578 ja C-404/09)79. Kava või projekt, mille 
elluviimiseks on antud luba kooskõlas artikli 6 lõikega 3, on vastavuses ka artikli 6 lõikega 2. 

 
 

60. Kas ma pean kohaldama artikli 6 lõike 3 menetlust iga kord, kui soovin oma 
Natura 2000 metsas puitu üles töötada?  

Seadusest tulenev 
kohustus / soovitus 

Sihtrühm:  
metsamajandajad/-omanikud, 
ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr):  
13 

(Kohustus) Artikli 6 lõike 3 menetlust kohaldatakse üksnes juhul, kui kava või projekt 
tõenäoliselt avaldab Natura 2000 alale olulist mõju. Seda kohaldatakse kõikide selliste 
kavade ja projektide suhtes, olenemata sellest, kas need viiakse ellu Natura 2000 alal või 
sellest väljaspool.  

(Kohustus) Esimese sammuna peab metsa omanik või majandaja kontrollima, kas kava või 
projekti puhul on olemas tõenäosus, et see avaldab eraldi või koos muude kavade või 
projektidega olulist mõju – seda nimetatakse läbivaatamiseks. Kui on võimalik tõendada, et 
sellist tõenäosust ei esine, ei ole täielikku mõju hindamist vaja korraldada ning kava või 
projekti elluviimiseks võib anda loa. Kahtluse korral on väga soovitatav võtta enne 
ülestöötamistegevuse alustamist ühendust pädeva asutusega, sest asjakohaste riigisiseste 
õigusaktide alusel võivad kehtida lisanõuded. 

(Soovitus) Läbivaatamist saab korraldada eri viisidel. Pädevatel asutustel on soovitatav 
teavitada metsaomanikke ja -majandajaid metsandustegevusest, mis on kaitse-
eesmärkidega kooskõlas, ja tegevusest, mis seda ei ole. 

(Soovitus) Oleks väga asjakohane anda välja konkreetsete alade jaoks kohandatud 
suunised.  Sellise teabe puudumisel peaks metsamajandaja, kes kavandab Natura 2000 alal 
metsandustegevust, mille jaoks ei ole luba taotletud (nt lageraie, millele järgneb 

                                                 
77

 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05. 
78

 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-388/05. 
79

 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-404/09. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-388/05
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-404/09
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metsastamine, metsas, mis ei ole hõlmatud ametlikult heaks kiidetud 
metsamajandamiskavaga), kandma hoolt selle eest, et asjaomane tegevus ei halvenda ala 
seisundit. Enne tegevuse elluviimist on soovitatav võtta ühendust pädeva asutusega, et 
kõrvaldada kahtlused seoses vajadusega kohaldada artikli 6 lõike 3 menetlust.  

Kui raie on kavandatud metsamajandamiskavas, kuhu on täielikult lõimitud Natura 2000 
kaitse-eesmärgid ja -meetmed (lõimitud metsamajandamiskava), ei loeta seda põhimõtteliselt 
tegevuseks, mis tõenäoliselt avaldab alale olulist kahjulikku mõju. Kui see tingimus on 
täidetud (mida tuleb kontrollida kava või projekti läbivaatamisel objektiivsete kriteeriumide 
põhjal), ei ole vaja ei elupaikade direktiivis nõutavat asjakohast hindamist ega luba.  

Samuti võib olla kasulik käsitada metsaala jaoks koostatud kaubanduslikul otstarbel tehtava 
etapiviisilise ülestöötamise programmi ühe projektina, nii et vaja oleks vaid üht luba. Sellisel 
juhul tuleks läbi vaadata kogu programm, silmas pidades alale avalduva mis tahes kahjuliku 
mõju tõenäosust, ning vajaduse korral tuleks programmi asjakohaselt hinnata.  

Paljud väikemetsakinnistud ei ole hõlmatud heakskiidetud metsamajandamiskavaga. Kui 
kavandatav raie tõenäoliselt ei avalda alale olulist kahjulikku mõju, pidades silmas ala kaitse-
eesmärke, ei ole asjakohast hindamist ja luba vaja, välja arvatud juhul, kui seda nõutakse 
piirkondlikus/riigisiseses menetluses. Kui aga raie tõenäoliselt avaldab alale olulist mõju, on 
nõutav asjakohane hindamine ja luba.  

Traditsioonilise või korduva metsandustegevuse puhul (nt harvendus, kohalike puuliikide 
istutamine, istanduste hooldamine) võidakse objektiivse läbivaatamise tulemusel sageli 
järeldada, et tegevus tõenäoliselt ei avalda Natura 2000 alale kahjulikku mõju. Vastupidise 
järelduse korral on vajalik asjakohane hindamine. (Vt ka vastus 35. küsimusele.)  

 
 

61. Kas artikli 6 lõike 3 menetlust on vaja ka kavade ja projektide puhul, mis viiakse 
ellu väljaspool Natura 2000 alasid?   

Seadusest tulenev kohustus Sihtrühm:  
metsamajandajad/-omanikud, 
ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr): 

13 

Iga kava või projekti, mis ei ole otseselt seotud ala kaitsekorraldusega või ei ole selleks 
otseselt vajalik, kuid mis tõenäoliselt avaldab alale olulist mõju eraldi või koos muude kavade 
või projektidega, tuleb asjakohaselt hinnata seoses tagajärgedega, mida see ala kaitse-
eesmärkidele avaldab.  

Artikli 6 lõike 3 menetlust kohaldatakse kõikide kavade ja projektide suhtes, olenemata 
sellest, kas need viiakse ellu Natura 2000 alal või sellest väljaspool (nt ülesvoolu toimuv 
kuivendamine). 
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Kas mets on hõlmatud metsamajandamiskavaga?

JAH

Kas pädev asutus on metsamajandamiskava heaks 
kiitnud?

Kas pädev asutus on 
metsandustegevuse heaks 

kiitnud?

EI

Kas kaitse-eesmärgid on lõimitud täielikult 
metsamajandamiskavva?

JAH EI

On soovitatav 
koostada 

metsamajandamis
kava, kuhu on 

lõimitud kaitse-
eesmärgid.

EIJAH

Artikli 6 lõike 3 
menetlus (vt 

allpool – algab 
läbivaatamisega)

.

Artikli 6 lõike 2 
kohane 

kohustus 
vältida seisundi 

halvenemist.
(1)

JAH EI

Seni tuleks 
kohaldada 

allpool 
kirjeldatud 
menetlust.

Kas konkreetne 
metsandustegevus on 

hõlmatud 
metsamajandamiskavaga?

On soovitatav 
metsamajandami

skava läbi 
vaadata. Seni 

tuleks kohaldada 
allpool 

kirjeldatud 
menetlust.

EIJAH

…ja kas on

välistatud

igasugune

tegevuse

võimalik

kahjulik

mõju?
(2)



(1) Kohustuse täitmise tagamiseks saab kasutada eri vahendeid:
pädeva asutuse välja antud suunised, ühenduse võtmine pädeva

asutusega enne tegevuse elluviimist jne.

(2) Konkreetset metsandustegevust hõlmava metsamajandamiskava
läbivaatamisel on selgunud, et kahjulik mõju on ebatõenäoline, või
konkreetset metsandustegevust hõlmav metsamajandamiskava on
läbinud asjakohase hindamise, mille käigus on jõutud järeldusele,
et oluline kahjulik mõju puudub.

 Tegevuse elluviimiseks võib anda loa.

EIJAH

Artikli 6 lõike 3 
menetlus (vt 

allpool – algab 
läbivaatamisega).

Kohustus vältida 
seisundi 

halvenemist .
(1)



Kas pädev asutus on konkreetse metsandustegevuse heaks kiitnud?
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1. samm: läbivaatamine – kas kava/projekt 
tõenäoliselt avaldab alale olulist mõju?

JAH EI

Tuleb 
korraldada 
asjakohane 
hindamine

Asjakohane 
hindamine ei 

ole vajalik

Projekt/kava 
kahjustab ala 
terviklikkust 

või sellist mõju 
ei ole võimalik 

välistada 
(ebakindlus)

Kava/projekt ei
kahjusta ala 
terviklikkust

Kohustus vältida 
seisundi 

halvenemist

Artikli 6 lõike 4 menetlus

 

Alternatiivne lahendus puudub
ja

üldiste huvide seisukohast eriti 
mõjuvad põhjused

ja
asendusmeetmed

(vajaduse korral: positiivne 
komisjoni arvamus)

Alternatiivne lahendus on olemas ja/või
üldiste huvide seisukohast eriti mõjuvad 

põhjused puuduvad 
ja/või

asendusmeetmed puuduvad
(vajaduse korral: komisjoni arvamuse 
puudumine või negatiivne komisjoni 

arvamus)



 Tegevuse elluviimiseks võib anda loa.

 Tegevuse elluviimiseks ei tohi luba anda. Võimaluse korral võib
kaaluda alternatiivset lahendust või leevendusmeetmete võtmist. 
Sellisel juhul tuleb kohaldada alternatiivse lahenduse või 
kohandatud tegevuse suhtes artikli 6 lõike 3 menetlust.
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4.9. Seire ja hindamine 
 

Küsimused:  

62. Kuidas on võimalik teada, kas metsas esineva elupaiga või liigi kaitsestaatus on kogu 
selle looduslikul levilal ELis paranenud?  

63.  Millised seirekohustused kehtivad konkreetsel Natura 2000 alal? Kes vastutab nende 
täitmise eest? Kust leiab kõige värskemat teavet alal esineva liigi või elupaigatüübi 
kaitsestaatuse kohta? 

64.  Millised on kohustused seoses Natura 2000 aladel võetavate kaitsemeetmete seirega? 

 
 

62. Kuidas on võimalik teada, kas metsas esineva elupaiga või liigi kaitsestaatus on 
kogu selle looduslikul levilal ELis paranenud? 

Seadusest tulenev kohustus Sihtrühm:  ametiasutused Seotud juhtumiuuringud (nr): 

Vastavalt elupaikade direktiivi artiklile 11 teostavad liikmesriigid ühenduse tähtsusega 
looduslike elupaikade ja liikide kaitsestaatuse järelevalvet. Kõigi ELi tähtsusega liikide ja 
elupaikade kaitsestaatust hinnatakse korrapäraselt iga kuue aasta tagant koostatavates 
eduaruannetes, mille liikmesriigid esitavad komisjonile kooskõlas elupaikade direktiivi 
artikliga 17 ja linnudirektiivi artikliga 12. Eesmärk on määrata kindlaks iga liigi ja elupaigatüübi 
staatus kogu selle looduslikul levilal ELis. Kehtestatud on neli kaitsestaatuse klassi: soodne, 
ebasoodne-puudulik, ebasoodne-halb ja teadmata.  
Lõppeesmärk on mõistagi see, et kõikide liikide ja elupaikade kaitsestaatus oleks soodne80.  
Paraku kulub selle saavutamiseks aega. Elupaigatüübid ja liigid valiti välja põhjusel, et nad 
olid ohus või haruldased, mis tähendab, et nende kaitsestaatus oli alguses valdavalt halb. 
Seepärast võtab aega, enne kui rakendatavad kaitsemeetmed hakkavad vilja kandma, 
parandades liikide ja elupaikade üldist kaitsestaatust kogu ELis.  

Mitmes liikmesriigis (nt Austria, Saksamaa, Prantsusmaa ja Ühendkuningriik) on välja 
töötatud süstemaatilise seire programm, et jälgida eri alade kaitsestaatust. Sellega seoses 
võivad olla kasulikud andmed, mis saadakse metsainventuuri tegemisel, eeskätt suurtel 
metsaaladel. Näiteks Saksamaa riikliku metsainventuuri (Bundeswaldinventur, BWI-2012) 
tegemisel on vaadeldud tavapärase kohapeal tehtava inventuuri käigus metsaelupaiku ja 
neid häirivaid tegureid. 

Selle eesmärgi saavutamiseks tehakse kõik võimalik. Kõige hiljutisemad hinnangud 
kaitsestaatuse kohta avaldati 2015. aasta mais. Neist saab hea ülevaate seni tehtud 
edusammudest81. 
 

                                                 
80

 See mõiste on määratletud elupaikade direktiivis (vt käesoleva dokumendi I osa punkt 3.4).  
81

  Üksikasjalikumat teavet leiab veebisaidilt http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/. 

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/
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63. Millised seirekohustused kehtivad konkreetsel Natura 2000 alal? Kes vastutab 
nende täitmise eest? Kust leiab kõige värskemat teavet alal esineva liigi või 
elupaigatüübi kaitsestaatuse kohta?  

Seadusest tulenev 
kohustus / soovitus / teave 

Sihtrühm:  
metsamajandajad/-omanikud, 
ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr): 5 

 

(Kohustus) See, kuidas on kõige parem teostada oma riigis Natura 2000 ala tasandil seiret 
ELi tähtsusega elupaigatüüpide ja liikide kaitsestaatuse üle, on iga liikmesriigi enda 
otsustada. See on iga riigi pädevate asutuste ülesanne.  Seire tulemused tehakse tavaliselt 
avalikkusele kättesaadavaks, näiteks asutuste veebisaitidel.  

(Teave) Erametsa omanikel või majandajatel ei ole mingit kohustust teostada seiret oma 
metsas esinevate liikide ja elupaigatüüpide kaitsestaatuse üle. On mõistagi väga rõõmustav, 
kui nad seda teevad, sest selle käigus saadakse alati väga väärtuslikku teavet, näiteks 
seisundi võimaliku halvenemise kohta.   

Natura 2000 alal esineva konkreetse liigi või elupaigatüübi säilimise aste registreeritakse ja 
seda ajakohastatakse standardses andmevormis, mis on iga Natura 2000 ala puhul 
avalikkusele kättesaadav. Selle kohta saavad anda üksikasjalikku teavet ka pädevad 
asutused ja ala haldajad. 

 
 

64. Millised on kohustused seoses Natura 2000 aladel võetavate kaitsemeetmete 
seirega? 

Seadusest tulenev 
kohustus / soovitus 

Sihtrühm:  pädevad 
asutused, metsamajandajad/-
omanikud 

Seotud juhtumiuuringud (nr): 
20 

 

(Kohustus) Elupaikade direktiivi artikkel 11 kohustab liikmesriike teostama ühenduse 
tähtsusega looduslike elupaikade ja liikide kaitsestaatuse järelevalvet. Artikli 17 lõike 1 
kohaselt peavad liikmesriigid esitama teabe Natura 2000 aladel võetud kaitsemeetmete kohta 
ja hinnangu kõnealuste meetmete mõju kohta.  

Uues artikli 17 kohase aruandluse vormis82 (mis on vastu võetud ajavahemikku 2007–2012 
käsitleva aruandluse jaoks) nõutakse teavet, mis peaks võimaldama hinnata Natura 2000 
võrgustiku panust elupaikade ja liikide kaitsestaatusesse ning kõnealuse võrgustiku üldist 
tõhusust.  

Muu hulgas peavad liikmesriigid aru andma kaitsekorralduskavade või muude oma 
võrgustiku haldamisel kasutatavate vahendite rakendamisest, kavadest/projektidest 
mõjutatud aladest, mille puhul on olnud vaja võtta asendusmeetmeid, ning peamistest 
meetmetest, mis on võetud kooskõlas artikliga 10 selleks, et tagada Natura 2000 võrgustiku 
sidusus. 

(Soovitus) Kuna liikmesriigid on kohustatud aru andma kaitsemeetmete rakendamisest ja 
meetmete mõjust kaitsestaatusele, on soovitatav võtta ala tasandil kasutusele 
kaitsemeetmete seire mehhanism. Selline mehhanism hõlmab tavaliselt mõõdetavaid ja 
selgelt kontrollitavaid kriteeriume ja näitajaid, et hõlbustada jälgimistegevust ja tulemuste 
hindamist. 

Seire teostamine Natura 2000 võrgustikus on üldjuhul pädevate asutuste ülesanne. Seoses 

                                                 
82

 http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal. 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal.
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metsas esinevate elupaikade ja liikidega ning metsas elluviidavate meetmetega on soovitatav 
metsandus- ja looduskaitseasutuste ning metsaomanike ja -majandajate tihe koostöö.  

Seire ja tulemuste hindamine on väga oluline selleks, et kaitse-eesmärke ja -meetmeid 
kohandada võtmaks arvesse mis tahes olulist looduslikku või muud arengut, mis võib 
mõjutada alal esinevate ühenduse tähtsusega elupaikade ja liikide kaitset. 

 
 

4.10 Teabevahetus, koostöö, sidusrühmade aktiivne kaasamine 
 

Küsimused: 
 
65.  Mis on metsaomanike ja -majandajate roll Natura 2000 rakendamises?  
66.  Miks on oluline kaasata eri sidusrühmad looduskaitse-eesmärkide ja Natura 2000 

kaitsekorralduskavade kehtestamisse? 
67.  Milliseid etappe peaks sisaldama osalusprotsess? 
68.  Milline teave tuleks avalikustada? 
69.  Metsaomanikel on sageli raskusi Natura 2000 mõistmisel. Kuidas seda olukorda 

parandada? 

 
 

65. Mis on metsaomanike ja -majandajate roll Natura 2000 rakendamises?  

Soovitus Sihtrühm:  
metsamajandajad/-
omanikud, ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr): 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 
15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23 ja 24 

Natura 2000 rakendamine on liikmesriikide ülesanne, kuid sellel on olulised tagajärjed 
maa omanikele ja haldajatele. Metsaomanike- ja majandajate korralik osalemine on väga 
oluline. Metsaomanikud ja -majandajad tuleb kaasata alates varajasest etapist, sest sellel 
kaasamisel on tõeline väärtus. Metsaomanikud tunnevad oma omandit, neil on oma enda 
majandamiseesmärgid ning neil on oma metsas võetavate majandamismeetmete 
kehtestamisel ja rakendamisel keskne roll. Seepärast on nad Natura 2000 võrgustiku 
arendamisel ja edukal rakendamisel üliolulised partnerid. 

On väga soovitatav koostada ja arendada majandamiskavu, milles käsitletakse 
Natura 2000 alade alapõhiseid kaitse-eesmärke ja -meetmeid. Tähtis on kaasata kõik 
asjakohased sidusrühmad eesmärgiga uurida võimalikult põhjalikult eri ootustele 
vastavaid valikuid, vältida ja lahendada võimalikke konflikte ning leida lahendusi, et 
hüvitada majanduslik kahju (lisakulu ja saamata jäänud tulu), mille võivad kaasa tuua 
konkreetsed kaitsemeetmed, millega minnakse tavapärasest metsa säästvast 
majandamisest kaugemale.  
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66. Miks on oluline kaasata eri sidusrühmad looduskaitse-eesmärkide ja 
Natura 2000 kaitsekorralduskavade kehtestamisse?  

Soovitus Sihtrühm:  üldsus, 
metsamajandajad/-
omanikud, ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr): 

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 
15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 
ja 24 

Kuna Natura 2000 eesmärk on aidata tagada bioloogiline mitmekesisus, võttes samal ajal 
arvesse sotsiaal-majanduslikke ja kultuurilisi vajadusi, on väga soovitatav selgitada 
eelnevalt välja kõik asjakohased sidusrühmad ning kaasata nad Natura 2000 aladel 
asuvate metsade kaitse meetmete ettevalmistamisse ja arendamisse.  

Eri liiki sidusrühmad võivad olla vähemal või suuremal määral otseselt huvitatud 
Natura 2000 alade haldamisest. Otsustusprotsessis on kõige olulisemad ametiasutused 
ning metsaomanikud ja -majandajad, kuid arvesse tuleks võtta ka seiskohti, mis on teistel 
sidusrühmadel, eelkõige kohalikel kogukondadel ja teistel maakasutajatel, 
vabaühendustel, jahipidajatel, kalastajatel jne, kes võivad panustada protsessi oma 
teadmiste ja kogemustega.  

Avalikkuse osalemine Natura 2000 ala alapõhiste kaitse-eesmärkide ja -meetmete 
kavandamises ja koostamises võimaldab arvesse võtta alal elavate ja töötavate või seda 
kasutavate inimeste seisukohti.  See annab suurepärase võimaluse luua keskkonnakaitse 
jaoks soodsam sotsiaalne õhkkond. Edu tõenäosus suureneb oluliselt, kui eri sidusrühmi 
teavitatakse ala haldamisest ja kui nendega sel teemal nõu peetakse. Samuti võib see 
olla võimalus töötada välja valdkonnaülene professionaalne lähenemisviis ning arendada 
eri osalejate vahelist koostööd ja koostoimet.  

Väljastpoolt metsanduse valdkonda pärit osalejate kaasamine annab võimaluse vältida 
või lahendada võimalikke konflikte (nt ülemäärane ulukite avaldatav surve) ning saada 
kasu teiste teadmistest ja kogemustest. Kuna kaitstud elupaigatüüpide ja liikide 
kaitsestaatust mõjutab sageli kõikvõimalike sidusrühmade (metsandustöötajad, 
jahipidajad, turismitöötajad jne) tegevus, on teabevahetus kõnealuste isikutega ja 
kõnealuste isikute vahel oluline selleks, et saavutada terviklik majandamine ning jõuda 
kaitse- ja muude eesmärkideni tasakaalustatud viisil. 

 

67. Milliseid etappe peaks sisaldama osalusprotsess?  

Soovitus Sihtrühm:  üldsus, 
metsamajandajad/-
omanikud, ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr): 

2, 3, 6, 8, 10, 18, 22 ja 24 

Osalusprotsessi aset leidmiseks on mitu meetodit83. Natura 2000 metsaalade 
majandamisel esinev osalusprotsess võib sisaldada järgmisi põhietappe:  

– kõikide asjaomaste sidusrühmade väljaselgitamine; 
– vajaduse korral mitut sidusrühma hõlmava töörühma või komitee loomine; 
– väärtuste, õiguste, ressursside, maatükkide ja piirkondade kindlakstegemine ning 
nende mõju hindamine; 
– kaasav mõju hindamine: kahjuliku ja soodsa mõju kindlaksmääramine;  
– üksikasjaliku avaliku teabe andmine kaitse-eesmärkide kohta ja kavandatavate 
meetmete arutamine; sihipärase teabe andmine kõikidele otseselt seotud 
sidusrühmadele; 

                                                 
83

  Vt näiteks Ühendkuningriigi metsanduskomisjoni avaldatud praktiline juhend avalikkuse kaasamise 

kohta metsa ja metsamaa planeerimisse: http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-5XMDS8. 

http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-5XMDS8
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– vajalike meetmete rakendamiseks parimate vahendite ja mehhanismide arutamine ja 
kindlaksmääramine, võttes arvesse rahalisi vahendeid, hüvitamist ja kasu jagamist; 
– omavahel vastuolus olevate nõuete lahendamise hõlbustamine, kasutades 
asjakohaseid konfliktide lahendamise menetlusi; 
– kõiki sidusrühmi kohe algusest kaasava seiremudeli loomine; seire objekti, viisi, aja, 
koha ja teostaja kindlaksmääramine; 
– nõustamisteenuste rakendamine. 

 

68. Milline teave tuleks avalikustada?  

Soovitus Sihtrühm:  
metsamajandajad/-
omanikud, ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr): 

2, 3, 8, 10 ja 17 

Avatud avalik juurdepääs teabele, eriti teabele, mis käsitleb kaitse-eesmärke, kohustusi, 
soovitusi ja kokkuleppeid nii ala kui ka piirkonna/riigi tasandil, on äärmiselt tähtis. Lisaks 
vajalikele konsultatsioonidele tuleks metsaomanikke ja -majandajaid korralikult teavitada 
Natura 2000 metsade alapõhiste kaitse-eesmärkide ja -meetmete tähtsusest ja 
põhjustest. Seepärast on soovitatav teha kaitse-eesmärkide ja -meetmete üksikasjalik 
kirjeldus ning sobiv teave peamiste looduslike iseärasuste leiukoha ja vastavate 
kaitsemeetmete kohta avalikkusele kättesaadavaks. Erinevalt mõnest 
metsamajandamiskavast (mis võib sisaldada eraviisilist ja tundlikku teavet) on 
Natura 2000 kaitsekorralduskava tavaliselt avalikkusele kättesaadav. (Vt ka vastus 
33. küsimusele.) 

Asjakohase ja arusaadava teabe edastamine on ülioluline, et parandada vastastikust 
mõistmist ja edendada sidusrühmade vahelist dialoogi. See on ka eeltingimus viljakaks 
aruteluks kaitse-eesmärkide ja -meetmete teemal. Hea teavituskava eeldab Natura 2000 
alade üldeesmärke, alade kaitse-eesmärke ja -meetmeid jms käsitlevate asjakohaste 
teabevahetus- ja teabestrateegiate väljatöötamist. Selle raames võidakse võimaluse korral 
luua mitut sidusrühma hõlmav töörühm või komitee ning töötada välja läbipaistev protsess 
kohtumiste ja konsultatsioonide korraldamiseks (ümarlauad, uudiskirjad jne).  On oluline, 
et sidusrühmi teavitataks korralikult lisaks piirangutele ka Natura 2000 pakutavatest 
võimalustest. 

 
 

69. Metsaomanikel on sageli raskusi Natura 2000 mõistmisel. Kuidas seda olukorda 
parandada?  

Soovitus Sihtrühm:  
metsamajandajad/-
omanikud, ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr):     

3, 8 ja 10 

Ehkki elupaikade direktiiv ei sisalda sõnaselgeid teavitamiskohustusi, on komisjon 
rõhutanud, kui tähtis ja vajalik on selgitada Natura 2000 eesmärke laiemale üldsusele ja 
alade haldamist silmas pidades eelkõige aladega otseselt seotud sidusrühmadele. 
Komisjon on koostanud kasulikud suunised linnudirektiivi ja elupaikade direktiivi üldsätete 
kohta ning suunised, mis on mõeldud konkreetsetele majandussektoritele (vt 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm). 

Leidub mitmeid vahendeid, millega suurendada teadlikkust, anda nõu ja edendada 
kohalikku suutlikkust Natura 2000 alade haldamisel ning kujundada välja osalusprotsess. 
(Vt ka vastus 25. küsimusele.)  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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4.11. ELi tähtsusega liikide ja elupaikade kaitse väljaspool Natura 2000 alasid 
 

Küsimused:  

70.  Kas väljaspool Natura 2000 võrgustikku asuvatel metsadel on mingi roll ELi tähtsusega 
liikide ja elupaikade kaitsmisel? 

71.  Millised õiguslikud nõuded on kehtestatud, et kaitsta väljaspool Natura 2000 alasid 
esinevaid liike? 

 
 

70. Kas väljaspool Natura 2000 võrgustikku asuvatel metsadel on mingi roll ELi 
tähtsusega liikide ja elupaikade kaitsmisel? 

Teave, soovitus 
Sihtrühm: metsamajandajad/-
omanikud, ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr): 

12, 16 ja 22 

(Teave) Jah. Väljaspool Natura 2000 võrgustikku asuvatel metsadel on ELi tähtsusega 
elupaikade ja liikide, eeskätt killustatuse või isolatsiooni suhtes tundlike elupaikade ja liikide 
kaitsmisel oluline roll. Sellised metsad saavad aidata märgatavalt parandada võrgustiku 
ökoloogilist sidusust ja Natura 2000 alade vahelist funktsionaalset ühendatust.  

Samuti võivad väljapoole Natura 2000 võrgustikku jäävad alad olla liikidele ja 
elupaigatüüpidele Natura 2000 alade väliseks lisapelgupaigaks. Need alad on eriti 
väärtuslikud metsas esinevatele suure levikuga liikidele (nt karu ja ilves) ja elupaikadele (nt 
lammimetsad), kelle koguressursist paikneb Natura 2000 võrgustikus vaid osa (teinekord alla 
50 %). Kõnealused Natura 2000 alade välised alad on vajalikud, et saavutada soodne 
kaitsestaatus.   

(Soovitus) Elupaikade direktiivi artiklis 10 julgustatakse liikmesriike soodustama looduslike 
looma- ja taimeliikide rände, leviku ja geenivahetuse jaoks väga oluliste maastikuvormide 
kaitse korraldust. Sellised meetmed võivad hõlmata ka metsa ja metsamaad, mis ei ole 
määratud Natura 2000 alaks. Artiklil 10 on metsaomanikele ja -majandajatele praktilised 
tagajärjed vaid siis, kui liikmesriigid on võtnud selles küsimuses konkreetseid meetmeid. Mõni 
riik käsitleb seda küsimust riiklikes või piirkondlikes strateegiates (nt ökometsad Lätis või 
„Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique“ ehk ökoloogilise sidususe piirkondlikud 
kavad Prantsusmaal). Euroopa Komisjoni rohelise taristu algatusega julgustatakse 
liikmesriike veelgi võtma selliseid meetmeid. 

Väljaspool Natura 2000 võrgustikku asuvate alade tähtsust lindude jaoks on kajastatud 
linnudirektiivi artikli 3 lõike 2 punktis b ja artiklis 4, milles nõutakse, et liikmesriigid püüaksid 
hooldada ja hoida nii kaitseala sees kui ka sellest väljaspool asuvaid elupaiku vastavalt 
nende ökoloogilistele vajadustele ning väldiksid elupaikade saastamist või kahjustamist. 

 
 

71. Millised õiguslikud nõuded on kehtestatud, et kaitsta väljaspool Natura 2000 alasid 
esinevaid liike?  

Seadusest tulenev kohustus 
Sihtrühm:  
metsamajandajad/-omanikud, 
ametiasutused 

Seotud juhtumiuuringud (nr): 

12 ja 16 

Kahes ELi loodusdirektiivis nõutakse teatud liikide kaitsmist kõikjal ELis, nii Natura 2000 
aladel kui ka neist väljaspool, et tagada nende säilimine kogu nende looduslikul levilal ELis. 
See nõue hõlmab kõiki ELis looduslikult esinevaid linnuliike ning muid elupaikade direktiivi IV 
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ja V lisas loetletud liike, mis on samuti seotud metsaelupaikadega. 

Peale selle nõutakse liikmesriikidelt, et nad säilitaksid, hoiaksid või taastaksid kõikide 
Euroopa territooriumil esinevate looduslike linnuliikide kaitseks elupaikade piisava 
mitmekesisuse ja suuruse (linnudirektiivi artikkel 3). See nõue võib tähendada elupaiga 
kaitseks meetmete võtmist väljaspool Natura 2000 võrgustikku.  

Mis puudutab sätteid liikide kaitse kohta kogu nende levilal, siis kõnealuses kahes direktiivis 
nõutakse,84 et liikmesriigid keelaksid  
- kaitstud liikide tahtliku tapmise või püüdmise mis tahes viisil; 
- munade või pesade tahtliku hävitamise või võtmise ning kaitstud taimede tahtliku 

korjamise, kogumise, lõikamise, juurimise või hävitamise; 
- paljunemis- või puhkepaikade kahjustamise või hävitamise; 
- lindude tahtliku häirimise, eelkõige paljunemise, järglaste kasvatamise, talvitumise ja 

rände ajal; 
- loodusest võetud isendite pidamise, müümise ja vedamise. 
Neist keeldudest, nagu need on üle võetud liikmesriikide õigusaktidesse, peavad kinni 
pidama kõik metsaomanikud, -kasutajad ja -majandajad.  

Teatud asjaoludel (nt et ära hoida tõsise kahju tekkimine põllukultuuridele, kariloomadele, 
metsadele, kalavarudele ja veele) on lubatud teha kõnealustest sätetest erandeid, tingimusel 
et ühtki teist rahuldavat lahendust ei leidu ja erandi tegemise tagajärjed ei ole vastuolus 
direktiivide üldeesmärkidega. Erandite tegemise tingimused on sätestatud linnudirektiivi 
artiklis 9 ja elupaikade direktiivi artiklis 16. 

Lisasuunised liikide kaitset käsitlevate elupaikade direktiivi sätete kohta on kättesaadavad 
aadressil 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm. 
 

 

                                                 
84

 Täpsed tingimused on sätestatud linnudirektiivi artiklis 5 (lindude puhul) ning elupaikade direktiivi 
artiklis 12 (loomade puhul) ja artiklis 13 (taimede puhul). 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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LISAD 
 

 
1. LISA.  SÕNASTIK JA LÜHENDID  
 

 

SÕNASTIK 

 

Iidne mets/metsamaa – vt põlismets. 

Metsastamine – metsa loomine, istutades taimi ja/või külvates seemneid maale, mis seni ei 
olnud liigitatud metsaks. Sellega kaasneb maakasutuse sihtotstarbe muutmine metsamaaks 
(metsaressursside hindamise teemaline ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) 
2012. aasta töödokument „FRA 2015. Terms and definitions“85). 

Elupaikade direktiivi I lisa – elupaikade direktiivi lisa, kus on loetletud ühenduse tähtsusega 
looduslikud elupaigatüübid, mille säilitamiseks tuleb määrata erikaitsealad.  

Elupaikade direktiivi II lisa – elupaikade direktiivi lisa, kus on loetletud ühenduse 
tähtsusega looma- ja taimeliigid, mille säilitamiseks tuleb määrata erikaitsealad. Enamik 
selles lisas loetletud liike on loetletud ka elupaikade direktiivi IV lisas.  

Elupaikade direktiivi III lisa – elupaikade direktiivi lisa, kus on loetletud ühenduse 
tähtsusega aladeks sobivate alade valiku kriteeriumid ja kirjeldatud nende alade määramist 
erikaitsealadeks.  

Elupaikade direktiivi IV lisa – elupaikade direktiivi lisa, kus on loetletud ühenduse 
tähtsusega looma- ja taimeliigid, mis vajavad ranget kaitset. 

Elupaikade direktiivi V lisa – elupaikade direktiivi lisa, kus on loetletud ühenduse 
tähtsusega looma- ja taimeliigid, mille loodusest võtmise ja kasutamise suhtes võib 
kehtestada kaitsekorraldusmeetmed. 

Biogeograafiline piirkond – sarnaste klimaatiliste ja geoloogliste tingimustega ning sarnasel 
kõrgusel merepinnast asuv piirkond, kus elupaigad ja liigid esinevad tüüpiliste kooslustena. 
Ökoloogia seisukohalt jaguneb Euroopa seitsmeks maismaa ja neljaks mere 
biogeograafiliseks piirkonnaks. Seetõttu ei hinda liikmesriigid liigi või elupaiga kaitsestaatust 
mitte oma riigi territooriumil, vaid oma riigis asuvates biogeograafiliste piirkondade 
asjakohastes osades86. 

Kaitsestaatus – vastavalt elupaikade direktiivi artiklile 1 on kaitsestaatus elupaiga puhul 

looduslikku elupaika ja selle tüüpilisi liike mõjutavate tegurite summa, mis võib mõjutada 

elupaiga pikaajalist looduslikku levikut, struktuuri ja funktsioone ning selle tüüpiliste liikide 

pikaajalist säilimist nende liikmesriikide territooriumil, kus kohaldatakse ELi lepingut, ning liigi 

puhul asjaomast liiki mõjutavate tegurite summa, mis võib mõjutada liigi pikaajalist 

looduslikku levikut ja populatsiooni arvukust nende liikmesriikide territooriumil, kus 

kohaldatakse ELi lepingut. Kaitsestaatus hinnatakse kas soodsaks, ebasoodsaks-

puudulikuks või ebasoodsaks-halvaks, lähtuvalt elupaikade direktiivi artiklis 1 kindlaks 

määratud neljast näitajast. Need näitajad on elupaikade puhul levila, ala, struktuur ja 

funktsioonid ning tulevikuväljavaated ning liikide puhul levila, populatsioon, liigi elupaik ja 

tulevikuväljavaated. 

                                                 
85

 http://www.fao.org/docrep/017/ap862e/ap862e00.pdf. 
86

 Euroopa Komisoni 2009. aasta aruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile – Elupaigatüüpide ja liikide 
kaitsestaatust käsitlev ühendaruanne vastavalt loodusdirektiivi artiklile 17 (KOM(2009) 358 lõplik, http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:ET:PDF). 

http://www.fao.org/docrep/017/ap862e/ap862e00.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:ET:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:ET:PDF
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Lagupuit – püsti seisvad, maas lamavad või mullas peituvad surnud puud, mis ei kuulu prahi 

hulka. Lagupuidu hulka kuuluvad maapinnal lamav puit, surnud juured ning kännud, mille 

läbimõõt on vähemalt 10 cm või ületab mis tahes muud asjaomases riigis kindlaks määratud 

läbimõõtu (FAO 2012. aasta töödokument „FRA 2015. Terms and definitions“). Lagupuidu 

kogus Euroopa metsades on oluline metsa bioloogilise mitmekesisuse näitaja. Metsas ja 

muul metsamaal leiduvate püsti seisvate surnud puude (tüükad) ja maas lamavate surnud 

puude (rondid) kogus kajastub üleeuroopalistes bioloogilise mitmekesisuse näitajates 

(SEBI 018) ja näitajates, mis on kehtestatud Euroopa metsade kaitset käsitleval ministrite 

konverentsil selleks, et hinnata metsa bioloogilise mitmekesisuse praegust seisu.  Andes 

metsaliikide kaupa aru lagupuidu kogusest, võetakse tavaliselt arvesse püsti seisvaid ja 

maas lamavaid surnud puid, mille pikkus on vähemalt 2 m ja läbimõõt vähemalt 10 cm 

(Euroopa metsade kaitset käsitlev ministrite konverents, EEA87). 

Metsade hävitamine – metsa muutmine muu sihtotstarbega maaks või metsaga kaetuse 

alaline vähendamine alla 10 % künnist. Metsade hävitamine toob kaasa metsa pikaajalise või 

alalise kadumise ja maakasutuse sihtotstarbe muutmise. Selle käigus muudetakse metsaga 

kaetud alad põllumajandusmaaks, karjamaaks, veehoidlateks ja linnamaaks (FAO 

2012. aasta töödokument „FRA 2015. Terms and definitions“). 

Säilimise aste – ühenduse tähtsusega elupaigatüübi või liigi kaitsestaatus Natura 2000 alal, 

nagu see on kindlaks määratud standardses andmevormis. Standardses andmevormis 

kasutatakse iga asjaomasel alal esineva liigi ja elupaigatüübi seisundi üldisel hindamisel 

kolme kriteeriumi (elupaigatüüpide puhul esindavus, suhteline pindala ja säilimise aste ning 

liikide puhul populatsioon, säilimise aste ja isoleeritus)88. 

Elupaigatüüpide ja liikide ökoloogilised vajadused  – kõik ökoloogilised tegurid, 

sealhulgas abiootilised ja biootilised tegurid, mida peetakse vajalikuks, et tagada alal 

esinevate elupaigatüüpide säilimine (st elupaigale omane struktuur ja elupaiga pikaajaliseks 

säilimiseks vajalikud funktsioonid, elupaiga tüüpilised liigid jne) või alal esinevate liikide 

säilimine, sealhulgas nende seosed füüsilise keskkonnaga (õhk, vesi, muld, taimestik jne). 

Samaväärne dokument – metsamajandamiskavaga samaväärne dokument, mis sisaldab 
ühe metsamajandamisüksuse (mets, ettevõte, valgala, omavalitsus või laiem üksus) või 
koondatud metsamajandamisüksuste tasandil metsaala kohta kogutud teavet ning 
strateegiaid/tegevusi, mis on kavandatud majandamis- või arengueesmärkide saavutamiseks 
(Forest Europe, Euroopa metsade kaitset käsitlev ministrite konverents, 2002). 

Soodne kaitsestaatus – üldeesmärk, mis tuleb saavutada kõikide ühenduse tähtsusega 
elupaigatüüpide ja liikide puhul. Lihtsate sõnadega kirjeldades on see olukord, kus 
elupaigatüübi või liigi seisund on hea (nii kvaliteedi kui ka levila/populatsiooni vaatenurgast) 
ja head on ka väljavaated, et see jääb nii edaspidigi. See, et elupaik või liik ei ole ohus (st 
seda ei ähvarda otsene kadumis- või väljasuremisoht), ei tähenda, et elupaiga või liigi 
kaitsestaatus on soodne.  

Elupaikade direktiivi artikli 1 kohaselt loetakse loodusliku elupaiga kaitsestaatus soodsaks, 
kui 

– selle looduslik levila ja alad, mida see levila piires katab, on muutumatud või laienemas, 

– selle pikaajaliseks säilimiseks vajalik eriomane struktuur ja funktsioonid on praegu ja 
tõenäoliselt ka lähitulevikus olemas ning 

– selle tüüpiliste liikide kaitsestaatus on soodne. 

                                                 
87

 Vt http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/forest-deadwood.  
88

 http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal. 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/forest-deadwood.
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal.
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Liigi kaitsestaatus loetakse soodsaks, kui 

– asjaomase liigi populatsiooni dünaamika andmed näitavad, et liik on oma looduslikus 
elupaigas elujõuline püsinud pikema aja jooksul ja 

– liigi looduslik levila ei ole vähenemas ega vähene tõenäoliselt ka lähitulevikus ning 

– liigi populatsiooni pikaajaliseks säilimiseks on olemas piisavalt ulatuslik elupaik, mis 
tõenäoliselt ei vähene ka tulevikus. 

Mets – üle 0,5 hektari suurune maa-ala, millel kasvavad üle viie meetri kõrgused puud, mille 
võrade liitus on suurem kui 10 % või mis suudavad in situ kõnealuste künnisteni jõuda. See ei 
hõlma maad, mis on peamiselt kasutuses põllumajandus- või linnamaana (FAO 2012. aasta 
töödokument „FRA 2015. Terms and definitions“). 

Metsamajandamiskava – korrapäraselt läbivaadatav majandamisdokument, mis sisaldab 
kindlaks määratud majandamiseesmärke. Metsamajandamiskavas tuleb kirjeldada piisavalt 
üksikasjalikult konkreetse tegevusüksuse (puistu või piirkond) tasandil kavandatud tegevusi, 
kuid selles võidakse esitada ka majandamiseesmärkide saavutamiseks kavandatud üldised 
strateegiad ja tegevused. Mõiste hõlmab kaitsealadel asuvate metsade majandamiskavu 
(FAO 2012. aasta töödokument „FRA 2015. Terms and definitions“). Metsamajandamiskava 
on määratletud Forest Europe’i protsessi raames kui dokument, mis sisaldab (korrapäraste) 
metsainventuuride käigus tegevusüksuse (puistu, piirkond) tasandil kogutud teavet (tekst, 
kaardid, tabelid ja joonised) ning konkreetses puistus või piirkonnas majandamiseesmärkide 
saavutamiseks kavandatud tegevusi (Euroopa metsade kaitset käsitlev ministrite konverents, 
2002). 

Metsamajandamiskava, kuhu on lõimitud Natura 2000 kaitse-eesmärgid ja/või -
meetmed – metsamajandamiskava, mis sisaldab ka teavet selle Natura 2000 ala jaoks 
kehtestatud kaitse-eesmärkide kohta, kus kavaga hõlmatud mets asub. Kõik kavas 
kirjeldatud tegevused on kavandatud nii, et nad on kõnealuste kaitse-eesmärkidega 
kooskõlas. Lisaks võib kava hõlmata metsakasvatustegevust või muud tegevust, millega 
aidatakse aktiivselt kaasa ala kaitse-eesmärkide saavutamisele. Üks või mitu Natura 2000 
kaitse-eesmärke hõlmavat metsamajandamiskava võivad olla Natura 2000 alal kasutusel 
kõrvuti asjaomase ala Natura 2000 kaitsekorralduskavaga. 

Täielikult lõimitud Natura 2000 kaitsekorralduskava / metsamajandamiskava – kava, 
mis sisaldab üksikasjalikku teavet metsanduse ja Natura 2000 kohta (metsainventuuri 
andmed, metsa majandamisega seotud eesmärgid, ühenduse tähtsusega elupaigatüübid ja 
liigid, kaitse-eesmärgid jne) ning kavandatud metsandustegevuse ja Natura 2000 kaitse-
eesmärkide kohta, mis võib hõlmata ka konkreetset metsakasvatustegevust. Kõik täielikult 
lõimitud kavva lisatud tegevused ja meetmed on kavandatud nii, et nad on kooskõlas ala 
kaitse-eesmärkidega. Täielikult lõimitud Natura 2000 
kaitsekorralduskava / metsamajandamiskava on dokument, mida kasutatakse ühele 
omanikule või omanike rühmale kuuluva ja tänu oma terviklikkusele Natura 2000 alaks 
määratud metsaala majandamisel. Kava täidab asjaomase ala puhul nii tavapärase 
metsamajandamiskava kui ka Natura 2000 kaitsekorralduskava rolli.   

Majandamiskavaga metsaala – metsaala, mille jaoks on koostatud pikaajaline 
majandamiskava. Majandamiskavaga metsaala võib tähendada üht metsamajandamisüksust 
(mets, ettevõte, valgala, omavalitsus või laiem üksus) või koondatud 
metsamajandamisüksusi. 

Metsa omandiline kuuluvus – viitab üldjuhul seadusest tulenevale õigusele metsa vabalt ja 

ainuõiguslikult kasutada, kontrollida, üle anda või sellest muul viisil kasu saada. Omandilise 

kuuluvuse üleminek võib toimuda müügi, annetamise või pärimise teel. Metsaomand hõlmab 

metsaks liigitatud maal kasvavaid puid, olenemata sellest, kas nende puude omandiline 
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kuuluvus langeb kokku maa enda omandilise kuuluvusega (FAO 2012. aasta töödokument 

„FRA 2015. Terms and definitions“). 

Metsandus –  valdkond, mis hõlmab metsa ja selle ressursside säästva ja inimeste hüvangut 
silmas pidava loomise, majandamise, kasutamise ja säilitamise teadust, oskusi ja tavasid, 
mida rakendatakse selleks, et saavutada soovitud eesmärgid, rahuldada vajadused ja luua 
väärtused (SAF, 2008). 

Liigi elupaik – eriomaste abiootiliste ja biootiliste tegurite abil määratletud keskkond, kus liik 
elab igas bioloogilise tsükli etapis.  

Ühenduse tähtsusega elupaigatüüp – liikmesriikide Euroopa territooriumil esinev 
elupaigatüüp, mis on kadumisohus oma looduslikul levilal või mille looduslik levila on väike 
elupaigatüübi hääbumise või looduslikult omase piiratud levila tõttu või millel silmapaistvalt 
ilmnevad ühe või mitme biogeograafilise piirkonna tüüpilised tunnused. Sellised 
elupaigatüübid on loetletud elupaikade direktiivi I lisas.  

Sissetoodud liik – liik, alamliik või madalam taksonoomiline üksus, mis esineb väljaspool 

oma (varasemat või praegust) looduslikku levilat või potentsiaalset levilat (st väljaspool ala, 

kus asjaomane liik esineb looduslikult või võiks esineda ilma, et inimene selle liigi otseselt või 

kaudselt sisse tooks või selle eest hoolt kannaks) (FAO 2012. aasta töödokument 

„FRA 2015. Terms and definitions“). 

Invasiivne võõrliik – konkreetsele ökosüsteemile mitteomane liik, mille sissetoomine ja levik 

põhjustab või võib põhjustada sotsiaal-kultuurilist, majanduslikku või keskkonnakahju või 

kahju inimese tervisele (FAO 2012. aasta töödokument „FRA 2015. Terms and definitions“). 

Mitmeotstarbeline mets – metsaala, mis on määratud rohkem kui ühel otstarbel, millest 

ühtki ei peeta peamiseks otstarbeks. Nende otstarvete hulka kuuluvad kaupade tootmine, 

mulla ja vee kaitse, bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ning teenuste pakkumine 

ühiskonnale (FAO 2012. aasta töödokument „FRA 2015. Terms and definitions“). 

Natura 2000 mets – Natura 2000 alaks määratud alal asuv mets või selle osa. Natura 2000 

metsas võib esineda nii elupaikade direktiivi I lisas loetletud elupaigatüübile vastavaid 

elupaigatüüpe kui ka elupaiku, mis ei ole ühenduse tähtsusega, kuid on olulised kui 

ühenduse tähtsusega liigi elupaik või lihtsalt ala või Natura 2000 võrgustiku üldise sidususe 

(ühendatus) seisukohast. 

Looduslik mets – pärismaistest puudest koosnev mets, mis ei ole liigitatud istanduseks 

(metsaressursside hindamise teemaline FAO 2000. aasta töödokument). 

Metsa looduslik laienemine – metsa laienemine loodusliku uuenemise teel maale, millel oli 

seni teistsugune sihtostarve (nt põllumajandusmaa) (FAO 2012. aasta töödokument 

„FRA 2015. Terms and definitions“). 

Mittesekkuv majandamine – majandamise viis, mille eesmärk on säilitada looduslikud 

protsessid, vältides nende häirimist bioloogilisele mitmekesisusele olulist mõju avaldava 

inimtegevusega (Wilderness guidelines ehk komisjoni suunised looduslike alade 

majandamise kohta). 

Mittepuiduline metsasaadus – metsast pärit bioloogilise päritoluga füüsilised saadused, mis 

ei ole puit. Üldjuhul kuuluvad selliste saaduste hulka metsana määratletud alalt saadud 

taimse (v.a puud) ja loomse päritoluga tooted, eeskätt kummiaraabik, kumm/lateks ja vaik, 

jõulukuused, kork, bambus ja rotang, olenemata sellest, kas need on pärit looduslikust 

metsas või istandusest (FAO 2012. aasta töödokument „FRA 2015. Terms and definitions“). 
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Põlismets – looduslikult tekkinud metsas või sekundaarses metsas asuv puistu, kus on välja 

kujunenud struktuurid ja liigid, mida tavaliselt seostatakse asjaomast liiki vana looduslikult 

tekkinud metsaga. 

Muu metsamaa – üle 0,5 hektari suurune maa-ala, mis ei ole liigitatud metsaks ning on 
kaetud puudega, mis suudavad kasvada in situ viie meetrini ja mille võrade liitus jääb 
vahemikku 5–10 %, või on kaetud põõsastaimede, põõsaste ja puudega. Muu metsamaa ei 
hõlma maad, mida kasutatakse peamiselt põllumajandus- või linnamaana (2012. aastal 
Roomas koostatud üleilmsete metsaressursside hindamise teemaline FAO töödokument 
nr 144/E „Terms and definitions“). 

Putukate puhanguline esinemine – metsa seisundi tuvastatav halvenemine kahjulike 

putukate arvu järsu suurenemise tagajärjel (FAO 2012. aasta töödokument „FRA 2015. 

Terms and definitions“). 

Istutatud mets – mets, mis koosneb peamiselt istutatud ja/või tahtlikult külvatud puudest 

(FAO 2012. aasta töödokument „FRA 2015. Terms and definitions“). 

Looduslikult tekkinud mets –  pärismaiste liikidega looduslik mets, kus ei ole selgeid märke 

inimtegevusest ja kus ökoloogilised protsessid ei ole olulisel määral häiritud. Looduslikult 

tekkinud metsa iseloomustab eeskätt see, et 

• metsas on looduslik dünaamika, näiteks on seal olemas looduslik puuliikide kooslus, 

lagupuit, looduslik vanuseline struktuur ja looduslikud uuenemisprotsessid;  

• ala on piisavalt suur, et säilitada oma looduslikud omadused;  

• ei ole teada ühestki märkimisväärsest inimese sekkumisest või toimus viimane 

märkimisväärne inimese sekkumine piisavalt kaua aega tagasi, nii et looduslik liigiline 

kooslus ja looduslikud protsessid on saanud taastuda (FAO 2012. aasta töödokument „FRA 

2015 Terms and definitions“). 

Esmatähtis elupaigatüüp – liikmesriikide Euroopa territooriumil esinev kadumisohus 
looduslik elupaigatüüp, mille kaitsmisel on ühendusel eriline vastutus, võttes arvesse 
elupaiga loodusliku levila suurust kõnealusel territooriumil. Sellised elupaigatüübid on 
tähistatud elupaikade direktiivi I lisas tärniga. 

Esmatähtis liik – liik, mille kaitsmisel on ühendusel eriline vastutus, võttes arvesse liigi 
loodusliku levila suurust liikmesriikide Euroopa territooriumil. Sellised liigid on tähistatud 
elupaikade direktiivi II lisas tärniga. 

Taasmetsastamine – metsa taasloomine, istutades taimi ja/või külvates seemneid maale, 

mis seni ei olnud liigitatud metsaks. Taasmetsastamisega ei kaasne maakasutuse 

sihtotstarbe muutmist (FAO 2012. aasta töödokument „FRA 2015. Terms and definitions“). 

Poollooduslik mets – Pärismaiseid liike sisaldav mets või muu metsamaa, mis on loodud 

istutamise või külvamise teel või mille looduslikku uuenemist on toetatud. Poolloodusliku 

metsa alla kuuluvad intensiivselt majandatavad alad, kus kasutatakse pärismaiseid liike ja 

tehakse tahtlikke jõupingutusi selleks, et suurendada/optimeerida soovitud liikide osakaalu, 

mis toob kaasa muudatused metsa struktuuris või koosluses. Metsas võib esineda muude 

liikide kui istutatud/külvatud liikide looduslikul teel tekkinud puid. Samuti võib metsas olla 

alasid, kus kasvavad sissetoodud liikide looduslikul teel tekkinud puud, ning intensiivselt 

majandatavaid alasid, kus tehakse tahtlikke jõupingutusi – nt harvendamine või väetamine –, 

et parandada või optimeerida metsa soovitud funktsioone, mis võib kaasa tuua muudatused 

metsa struktuuris ja koosluses (FAO 2000. aasta töödokument „FRA 2005. Terms and 

definitions“).  
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Ühenduse tähtsusega ala – ala, mis annab olulise panuse elupaikade direktiivi I lisa 
loodusliku elupaigatüübi või II lisa liigi soodsa kaitsestaatuse säilimisesse või taastamisse 
selles biogeograafilises piirkonnas või nendes biogeograafilistes piirkondades, kuhu 
asjaomane ala kuulub, ning võib oluliselt kaasa aidata ka Natura 2000 sidususele ja/või aitab 
oluliselt kaasa asjaomase biogeograafilise piirkonna või asjaomaste biogeograafiliste 
piirkondade bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele. Ühenduse tähtsusega alade loetelud 
võetakse vastu komisjoni otsusega. Nende loeteludega on võimalik tutvuda aadressil  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm
. 

Erikaitseala (loodusala) – ühenduse tähtsusega ala, mille liikmesriik on määranud õigusakti, 
haldusakti ja/või lepingu alusel ning kus kohaldatakse vajalikke kaitsemeetmeid, et säilitada 
või taastada nende looduslike elupaikade ja/või liikide populatsioonide soodne kaitsestaatus, 
mille jaoks ala on määratud. 

Erikaitseala (linnuala) – ala, mille liikmesriik on liigitanud linnudirektiivi artikli 4 lõike 1 
kohaselt ning mis on kõnealuse direktiivi I lisas nimetatud liikide ja selles lisas nimetamata, 
kuid reeglipäraselt esinevate rändliikide kaitseks arvuliselt ja suuruselt kõige sobivam. 

Ühenduse tähtsusega liigid – liikmesriikide Euroopa territooriumil esinevad liigid, mis on 
ohustatud, välja arvatud need liigid, mille looduslik levila on sellel territooriumil marginaalne ja 
mis ei ole ohustatud või ohualtid lääne palearktilises piirkonnas, või ohualtid, st arvatakse, et 
tõenäoliselt liiguvad need lähemal ajal ohustatud liikide kategooriasse, kui põhjuslikud tegurid 
toimivad edasi, või harvad, st väikeste populatsioonidega, mis praegu ei ole ohustatud ega 
ohualtid, kuid võivad sellisteks muutuda (sellised liigid asuvad piiratud geograafilisel alal või 
on hõredalt levinud laiemal looduslikul levilal), või endeemsed ja nõuavad erilist tähelepanu 
oma elupaiga erilaadi tõttu ja/või võimaliku mõju tõttu, mis võib olla asjaomaste liikide 
kasutamisel elupaigale ja/või liikide kaitsestaatusele. Sellised liigid on loetletud elupaikade 
direktiivi II lisas ja/või IV või V lisas.  

Euroopa tähtsusega liigid – ühenduse tähtsusega liigid (vt eespool) ning linnudirektiivi 
I lisas loetletud liigid ja muud ELi territooriumil reeglipäraselt esinevad rändliigid, kelle jaoks 
tuleb kooskõlas kõnealuse direktiiviga määrata erikaitsealad. 

Metsa säästev majandamine – metsa ja metsamaa hooldamine ja kasutamine niisugusel 
viisil ja määral, et see säilitab oma bioloogilise mitmekesisuse, tootlikkuse, uuenemisvõime, 
elujõulisuse ja võime täita praegu ja tulevikus asjakohaseid ökoloogilisi, majanduslikke ja 
sotsiaalseid funktsioone kohalikul, riigisisesel ja üleilmsel tasandil muudele ökosüsteemidele 
kahju tekitamata (Helsingis 1993. aastal toimunud Euroopa metsade kaitset käsitlev ministrite 
konverents). 

 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm
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LÜHENDID 

 

EAFRD – Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond 

EEA – Euroopa Keskkonnaamet 

EFFIS – Euroopa metsatulekahjude teabesüsteem 

ERF – Euroopa Regionaalarengu Fond 

ESF – Euroopa Sotsiaalfond 

FAO – ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon 

FRA – FAO metsaressursside hindamise programm 

FSC – metsahoolekogu  

LIFE – ELi keskkonna ja kliimameetmete programm  

PEFC – metsade sertifitseerimise tunnustamise programm 

SAF: Ameerika metsandusettevõtjate ühing 
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2. LISA 

 
Metsas esinevad ühenduse tähtsusega elupaigatüübid ja liigid, mille säilitamiseks 
tuleb määrata erikaitsealad ja/või mis vajavad ranget kaitset vastavalt elupaikade 
direktiivile, ning linnuliigid, mille kaitseks tuleb kohaldada erikaitsemeetmeid 
vastavalt linnudirektiivile 
 

Metsaelupaigatüübid ja nende kaitsestaatus biogeograafilistes piirkondades 

Selgitus:  FV – soodne, XX –teadmata, U1 – ebasoodne-puudulik, U2 – ebasoodne-halb 

  * esmatähtis elupaik 

 

Elupaigatüüp 

Kaitsestaatus biogeograafilistes piirkondades 
(2007–2012) 

ALP ATL BLS BOR CON MAC MED PAN STE 

9010 – * Läänetaiga U1    U2  U2      

9020 – * Fennoskandia vanad laialehised salumetsad    U2  U2      

9030 – * Maakerkerannikuil kasvavad looduslikud esikmetsad    U1       

9040 – Põhja-Euroopa lähisalpiinsed/lähisarktilised Betula 
pubescens ssp. czerepanovii metsad 

FV    U1       

9050 – Hariliku kuusega Picea abies rohunditerikkad Fennoskandia 
metsad 

U1    U2       

9060 – Okasmetsad oosidel või glatsiofluviaalsetel mõhnadel    U2       

9070 – Fennoskandia puiskarjamaad U2    U2  U2      

9080 – * Fennoskandia madalsoo- ja lodumetsad    U2  U2      

9110 – Luzulo-Fagetum’i kooslustega pöögimetsad U1  U1   U2  U1   FV  U1   

9120 – Atlantilised pöögimetsad happelisel mullal; põõsarindes 
kasvavad iileksid (Ilex) 

U1  U1    FV   U2    

9130 – Asperulo-Fagetum’i kooslustega pöögimetsad U1  U1   U2  U1   FV  FV   

9140 – Vahtrate (Acer) ning oblikaga (Rumex arifolius) Kesk-
Euroopa lähisalpiinsed pöögimetsad 

U1     XX   FV    

9150 – Lubjakividel kasvavad Kesk-Euroopa pöögimetsad U1  U1  U1   U1   U2  FV   

9160 – Lähisatlantilised ja Kesk-Euroopa tammikud või tamme-
valgepöögi metsad 

U2  U2   U2  U1   XX    

9170 – Galio-Carpinetum’i kooslustega tamme-valgepöögimetsad U1  U2  FV   U1    U2   

9180 – * Tilio-Acerion’i kooslustega nõlvade, rusukallete ja 
jäärakute metsad 

U1  U2  U1  U2  U1   U1  U1   

9190 – Vanad happelembesed hariliku tamme (Qercus robur) 
metsad liivatasandikel 

 U2   U2  U2    U1   

91A0 – Iileksi (Ilex) ja roodjala (Blechnum) liikidega vanad Briti 
saarte tammikud 

 U2         

91AA – * Valge tamme metsad XX   U1   U2   U2   U1  

91B0 – Ahtalehelise saare (Fraxinus angustifolia) soojalembesed 
metsad 

    U2   U1    

91BA – Möösia valge nulu metsad U1     U1      

91C0 – * Kaledoonia metsad          

91CA – Rodope ja Stara planina männimetsad U1     U1      

91D0 – * Siirdesoo- ja rabametsad FV  U2   U1  U1  U1   U1   

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9010
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9010
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9010
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9020
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9020
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9030
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9040
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9040
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9050
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9050
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9060
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9070
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9070
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9070
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9080
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9080
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9120
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9120
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9120
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9120
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9140
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9140
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9140
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9190
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9190
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9190
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9190
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91B0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91B0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91BA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91BA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91CA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91CA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91D0
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Elupaigatüüp 

Kaitsestaatus biogeograafilistes piirkondades 
(2007–2012) 

ALP ATL BLS BOR CON MAC MED PAN STE 

91E0 – * Sanglepa (Alnus glutinosa) ja hariliku saarega (Fraxinus 
excelsior) lammimetsad 

U2  U2  U1  U2  U2   U1  U1   

91F0 – Hariliku tamme (Quercus robur), künnapuu (Ulmus laevis) 
jms lammi-segametsad 

U2  U1  U1  U2  U2   U2  U1  U1  

91G0 – * Kivitamme (Quercus petraea) ja valgepöögiga (Carpinus 
betululus) Pannoonia metsad 

U1   U1   U1    U1   

91H0 – * Karvase tammega (Quercus pubescens) Pannoonia 
metsad 

U2   U2   U1    U1   

91I0 -– * Tammedega (Quercus spp.) Euro-Siberi metsastepid FV   U1   U1    U2  U2  

91J0 – * Hariliku jugapuu (Taxus baccata) metsad Briti saartel  U2         

91K0 – Aremonio-Fagion’i kooslustega Illüüria pöögimetsad (Fagus 
sylvatica) 

U1     FV    U1   

91L0 – Erythronio-carpinion’i kooslustega Illüüria tamme-valgepöögi 
metsad 

U2     U1   U1  U1   

91M0 – Pannoonia-Balkani türgi tamme ja kivitamme metsad U1   U1   U1   U1  U1  U1  

91N0 – * Junipero-Populetum albae kooslustega Pannoonia 
sisemaaluidete põõsastikud 

       U2   

91P0 – Püha Risti mäestiku nulumetsad (Abietetum polonicum)     U1      

91Q0 – Lääne-Karpaatia männimetsad (Pinus sylvestris) lubjarikkal 
pinnasel 

FV          

91R0 – Dinaari-dolomiidi männimetsad FV     FV      

91S0 – * Lääne-Pontose pöögimetsad   U1   U1      

91T0 – Kesk-Euroopa samblikuga männimetsad XX  U2   U1  U2    U2   

91U0 – Sarmaatia steppide männimetsad     U2      

91V0 – Daakia pöögimetsad (Symphyto-Fagion) FV     FV      

91W0 – Möösia pöögimetsad U1     U1      

91X0 – * Dobrudža pöögimetsad         U1  

91Y0 – Daakia tamme ja valgepöögimetsad     U1     U1  

91Z0 – Möösia hõbepärna metsad U1   U1   U1      

9210 – * Jugapuude (Taxus) ja iileksitega (Ilex) pöögimetsad 
Apenniini mäestikus 

FV     U1   FV    

9220 – * Euroopa nuluga (Abies alba) pöögimetsad Apenniini 
mäestikus ja pöögimetsad, milles kasvab Abies nebrodensis 

FV     FV   FV    

9230 – Hariliku tamme (Quercus robur) ja pürenee tamme (Quercus 
pyrenaica) metsad Pürenee poolsaarel ja Edela-Prantsusmaal 

 XX      XX    

9240 – Quercus faginea ja Quercus canariensis’e metsad Pürenee 
poolsaarel 

XX  XX      XX    

9250 – Quercus trojana metsad       U1    

9260 – Hariliku kastanipuu (Castanea sativa) metsad U1  U1    U1   U2    

9270 – Kreeka pöögimetsad, milles kasvab Abies borisii-regis U1     XX   FV    

9280 – Ungari tamme (Quercus frainetto) metsad       FV    

9290 – Acero-Cupression’i kooslustega küpressimetsad       FV    

92A0 – Hõberemmelga (Salix alba) ja hõbepapli (Populus alba) 
galeriimetsad 

U1  U1  U1   U2   U2  U1  U1  

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91G0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91G0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91G0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91G0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91H0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91H0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91H0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91H0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91J0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91K0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91K0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91K0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91L0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91L0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91L0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91L0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91N0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91P0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91Q0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91R0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91R0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91S0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91S0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91U0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91V0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91V0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91W0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91W0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91X0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91Y0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91Y0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91Z0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91Z0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91Z0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9210
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9210
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9210
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9220
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9220
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9220
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9230
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9230
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9240
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9240
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9240
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9250
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9260
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9260
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9260
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9260
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9270
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9270
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9270
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9280
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9290
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=92A0
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Elupaigatüüp 

Kaitsestaatus biogeograafilistes piirkondades 
(2007–2012) 

ALP ATL BLS BOR CON MAC MED PAN STE 

92B0 – Pontose rododendroni (Rhododendron ponticum) jm 
liikidega ajutiste vooluveekogude kaldakooslused 
Vahemeremaades 

      U1    

92C0 – Ida-plaatani- (Platanus orientalis) ja ida-ambrapuu- 
(Liquidambar orientalis) metsad 

U1     U1   U1    

92D0 – Lõuna-Euroopa veekogude kaldavõsastikud (Nerio-
Tamaricetea kooslused) 

  U1   U1  U1  U1   U1  

9310 – Quercus brachyphylla metsad Kreekas       FV    

9320 – Õlipuu (Olea) ja jaanikaunapuu (Ceratonia) metsad      U1  U1    

9330 – Korgitamme (Quercus suber) metsad  U2      U1    

9340 – Iilekstamme (Quercus ilex) ja Quercus rotundifolia metsad U1  U1    FV   U1    

9350 – Soomustamme (Quercus macrolepis) metsad       U2    

9360 – * Makaroneesia loorberimetsad (Laurus, Ocotea)      U1     

9370 – * Datlipalmi- (Phoenix) salud      U1  FV    

9380 – Teravalehelise iileksi (Ilex aquifolium) metsad  U1      U2    

9390 – * Quercus alnifolia võserikud ja madala taimkattega 
tammikud 

      FV    

93A0 – Quercus infectoria tammikud (Anagyro foetidae-Quercetum 
infectoriae) 

      FV    

9410 – Vaccinio-Piceetea kooslustega kuusemetsad (Picea) 
mäestikes happelisel mullal kuni alpiinse vööndini 

U1     U1   FV    

9420 – Euroopa lehise (Larix decidua) ja/või alpi seedermänni 
(Pinus cembra) mägimetsad 

FV          

9430 – Konksmänni (Pinus uncinata) mägimetsad U1     FV   U2    

9510 -–* Euroopa nulu (Abies alba) metsad Apenniini poolsaare 
lõunaosas 

U1       U1    

9520 – Hispaania nulu (Abies pinsapo) metsad       U1    

9530 – * (Lähis)vahemerelised männikud endeemse musta 
männiga 

U1     U1   U1    

9540 – Vahemerelised männikud endeemsete Mesogea mändidega     U2   U1    

9550 – Kanaari saarte endeemsed männikud      FV     

9560 – * Kadakatega (Juniperus spp.) endeemsed metsad U1  XX    U1  U1  U2    

9570 – * Sandrakipuu (Tetraclinis articulata) metsad       U1    

9580 – * Vahemerelised hariliku jugapuu (Taxus baccata) metsad  U1      U2    

9590 – * Cedrus brevifolia metsad (Cedrosetum brevifoliae)       FV    

95A0 – Mägivahemerelised kõrgmännikud U1       U1    

6310 – Igihaljaste tammedega (Quercus spp.) deesad       U2    

6530 – * Fennoskandia puisniidud    U2  U2      

2180 – Atlantilise, kontinentaalse ning boreaalse piirkonna 
metsastunud luited 

 U1  U1  U2  U1    

  

2270 – * Piinia (Pinus pinea) ja/või merimänniga (Pinus pinaster) 
luitemännikud 

   U2  FV   U1  
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Loetelu elupaikade direktiivi II ja IV lisas nimetatud liikidest, mis on seotud 
metsadega89 
 
* esmatähtsad liigid 

 
Imetajad 

Barbastella barbastellus (II, IV) 
* Bison bonasus (II, IV) 
* Canis lupus (II, IV) 
Capra aegagrus (II, IV) 
Castor fiber (II, IV) 
* Cervus elaphus corsicanus (II, IV) 
Dryomys nitedula (IV) 
Felis silvestris (IV) 
* Gulo gulo (II) 
Lynx lynx (II, IV) 
* Lynx pardinus (II, IV) 
Microtus tatricus (II, IV) 
Muscardinus avellanarius (IV) 
Myotis bechsteinii (II, IV) 
Myotis bradtii (IV) 
Myotis capaccinii (II, IV) 
Myotis daubentonii (IV) 
Myotis myotis (II, IV) 
Myotis nattereri (IV) 
Nyctalus azoreum (IV) 
Nyctalus lasiopterus (IV) 
Nyctalus leisleri (IV) 
Nyctalus noctula (IV) 
Ovis gmelini musimon (II, IV) 
Pipistrellus maderensis (IV) 
Pipistrellus nathusii (IV)  
Pipistrellus pipistrellus (IV) 
Pipistrellus pygmaeus (IV) 
Plecotus auritus (IV) 
Plecotus teneriffae (IV) 
* Pteromys volans (II, IV)  
Rhinolophus blasii (II, IV) 
Rhinolophus euryale (II, IV) 
Rhinolophus ferrumequinum (II, IV) 
Rhinolophus mehelyi (II, IV) 
Rousettus aegyptiacus (II, IV) 
* Ursus arctos (II, IV) 
Sciurus anomalus (IV) 
Sicista betulina (IV) 
Tadarida teniotis (IV) 
Vespertilio murinus (IV) 
 

Kahepaiksed 

Alytes cisternasii (IV) 
Alytes obstetricans (IV) 

                                                 
89

 Käesolevas loetelus on nimetatud kõige olulisemad metsadega seotud liigid, tuginedes EEA 
aruande „EU 2010 Biodiversity Baseline“ 3. lisale, kus käsitletakse liikide jagunemist ökosüsteemide 
kaupa. Tuleb märkida, et teatud piirkondades või mõnes oma elupaiga osas võib metsadest sõltuda ka 
mõni muu liik.  
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Bombina bombina (II, IV) 
Bombina variegata (II, IV) 
Bufo calamita (IV) 
Discoglossus montalentii (II, IV) 
Discoglossus sardus (II, IV) 
Pelobates cultripes (IV) 
Rana arvalis (IV) 
Raba dalmatina (IV) 
Rana graeca (IV) 
Rana latastei (II, IV) 
Rana lessonae (IV) 
Salamandra atra (IV) 
Salamandra lanzai (IV) 
Salamandrina terdigitata (II, IV) 
Triturus carnifex (II, IV) 
Triturus cristatus (II, IV) 
Triturus dobrogicus (II) 
Triturus italicus (IV) 
Triturus karelinii (IV) 
Triturus marmoratus (IV) 
Triturus montandoni (II, IV) 
Triturus vulgaris ampelensis (II, IV) 

 
Roomajad 
 
Algyroides fitzingeri (IV) 
Algyroides fitzingeri (IV) 
Algyroides moreoticus (IV) 
Algyroides nigropunctatus (IV) 
Chalcides sexlineatus (IV) 
Chalcides viridianus (IV) 
Chamaeleo chamaeleon (IV) 
Elaphe longissima (IV) 
Lacerta danfordi (IV) 
Lacerta vivipara pannonica (IV) 
 

Selgrootud 

Agathidium pulchellum (II, IV) 
Anthrenochernes stellae (II, IV) 
Apatura metis (IV) 
Aradus angularis (II) 
Arytrura musculus (II, IV) 
Boros schneideri (II) 
Buprestis splendens (II, IV) 
* Callimorpha quadripunctaria (II) 
Carabus hampei (II, IV) 
* Carabus menetriesi pacholei (II, IV) 
* Carabus olympiae (II, IV) 
Carabus variolosus nodolosus (II, IV) 
Carabus zawadszkii (II, IV) 
Cerambyx cerdo (II, IV) 
Chilostoma banaticum (II, IV) 
Corticaria planula (II) 
Cucujus cinnaberinus (II, IV) 
Dioszeghyana schmidtii (II, IV) 
Discus guerinianus (II, IV) 
Erannis ankeraria (II, IV) 
Fabriciana elisa (IV) 
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Geomalacus maculosus (II, IV) 
Graellsia isabellae (II) 
Hesperia comma catena (II) 
Hygromia kovacsi (II, IV) 
Hypodryas maturna (II, IV) 
Leptidea morsei (II, IV) 
Limoniscus violaceus (II) 
Lucanus cervus (II) 
Mesosa myops (II) 
Morimus funereus (II) 
* Nymphalis vaualbum (II, IV) 
Odontopodisma rubripes (II, IV) 
* Osmoderma eremita (II, IV) 
Oxyporus mannerheimii (II) 
Pholidoptera transsylvanica (II, IV) 
* Phryganophilus ruficollis (II, IV) 
Propomacrus cypriacus (II, IV) 
* Pseudogaurotina excellens (II, IV) 
Pytho kolwensis (II, IV) 
Rhysodes sulcatus (II) 
* Rosalia alpina (II, IV) 
Stephanopachys linearis (II) 
Stephanopachys substriatus (II) 
Xestia borealis (II) 
Xestia brunneopicta (II) 
Xyletinus tremulicola (II) 
* Xylomoia strix (II, IV) 

 
Taimed 

* Abies nebrodensis (II)  
Adenophora lilifolia (II) 
* Arabis kennedyae (II) 
Armeria neglecta (II) 
* Asphodelus bento-rainhae (II) 
Bryhnia novae-angliae (II) 
Buxbaumia viridis (II) 
Calamagrostis chalybaea (II) 
Calypso bulbosa (II) 
* Centaurea attica ssp. megarensis (II) 
* Cephalanthera cucullata (II) 
Cephalozia macounii (II) 
* Chionodoxa lochiae (II) 
Cinna latifolia (II) 
Culcita macrocarpa (II) 
* Cyclamen fatrense (II) 
Cynodontium suecicum (II) 
Cypripedium calceolus (II) 
Dichelyma capillaceum (II) 
Dicranum viride (II) 
Diplazium sibiricum (II)   
Distichophyllum carinatum (II) 
Dracaena draco (IV) 
* Dryopteris corleyi (II) 
Herzogiella turfacea (II) 
Hymenostemma pseudanthemis (II) 
* Laserpitium longiradium (II) 
Mandragora officinarum (IV) 
Moehringia lateriflora (II) 
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Odontites granatensis (II) 
Orthotrichum rogeri (II) 
Paeonia clusii ssp. rhodia (II) 
Paeonia officinalis ssp. banatica (II) 
Plagiomnium drummondii (II) 
Pulsatilla vulgaris ssp. gotlandica (II) 
* Pyrus magyarica (II) 
Ranunculus kykkoensis (II) 
Ranunculus lapponicus (II) 
Rhododendron luteum (II) 
* Scilla morrisii (II) 
Semele maderensis (II) 
Senecio jacobea ssp. gotlandicus (II) 
Senecio lagascanus ssp. lusitanicus (IV) 
* Seseli intricatum (II) 
Syringa josikaea (II) 

Veronica micrantha (II) 
 
 
Loetelu linnudirektiivi I lisas nimetatud linnuliikidest, mis on seotud metsade ja 
karjatatava metsamaaga 
 
Accipiter brevipes 
Aegolius funereus 
Aegypius monachus 
Aquila adalberti 
Aquila chrysaetos 
Aquila clanga 
Aquila heliaca 
Aquila pomarina 
Ardea purpurea 
Ardeola ralloides 
Bonasa bonasia 
Bubo bubo 
Caprimulgus europaeus 
Caprimulgus ruficollis 
Ciconia colonia 
Ciconia nigra 
Circaetus gallicus 
Columba bollii 
Columba junoniae 
Columba palumbus azoricus 
Columba trocaz 
Coracias garrulus 
Dendrocopos leucotos 
Dendrocopos medius  
Dendrocopos syriacus 
Dryocopus martius 
Elanus caeruleus 
FaIco tinnunculus 
Falco biarmicus 
Falco eleonorae 
Falco peregrinus 
Falco vespertinus 
Ficedula albicollis 
Ficedula parva 
Ficedula semitorquata 
Fringilla coelebs  
Fringilla teydea 



108 Natura 2000 ja metsad  

 

Glauddium passerinum  
Grus grus 
Haliaeetus albicilla 
Hieraaetus fasciatus 
Hieraaetus pennatus 
Hippolais olivetorum 
Lanius collurio  
Loxia scotica 
Lullula arborea 
Milvus migrans 
Milvus milvus 
Oenanthe leucura 
Pandion haliaetus 
Pernis apivorus 
Picoides tridactylus 
Picus canus 
Platalea leucorodia 
Plegadis falcinellus 
Sitta krueperi 
Sitta whiteheadi 
Sylvia rueppelli 
Sylvia sarda 
Sylvia undata 
Tetrao tetrix 
Tetrao urogallus 
Tringa glareola 
 

Andmed on pärit järgmisest väljaandest: Tucker, G. M., ja Evans, M. I., Habitats for Birds in 
Europe, BirdLife International, 1997. 
Teavet loetletud linnuliikide kohta leiab aadressilt 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/. 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/
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3. LISA.  Peamised ELi metsadele survet avaldavad tegurid ja ELi metsi ähvardavad 
ohud90 
 
Allpool on esitatud lühiülevaade peamistest praegustest ja tõenäolistest tulevastest 
Natura 2000 alasid ähvardavatest ohtudest ja neile aladele survet avaldavatest teguritest.  
Nagu näha, on neid võimalik täheldada mitut liiki metsade puhul, olenemata sellest, kas mets 
kuulub Natura 2000 võrgustikku.   
 
Metsas esinevaid elupaiku ja liike mõjutavate ohtude nimekiri on pikk. Olemasolevad tõendid 
osutavad sellele, et paljud looduslikud ohud ja inimese põhjustatud surve võivad muutuda 
tulevikus seni täheldatust tõsisemaks ja sagedasemaks. See tähendab, et tuleks julgustada 
võimalikke ohte ette nägema. Looduslike ohtude hulka kuuluvad teatavad keskkonnamõjurid 
ning omavahel seotud mõjud, nagu tormikahju ja põud, mis võivad koosesinemise korral 
soodustada teatud haiguste (nt üraski) levikut (Forest Europe, 2011).   
 
Kõige suuremad looduslikud ohud Euroopa metsadele ja Natura 2000 aladel asuvatele 
metsadele on põud, metsatulekahjud, tormid, putukate puhanguline esinemine, haigused, 
invasiivsed võõrliigid ja temperatuuri tõus. Inimese põhjustatud surve väljendub eeskätt 
metsade hävitamises, metsa killustumises (Natura 2000 aladel ja neist väljaspool), 
elupaikade kadumises, metsaelupaiga kvaliteedi muutumises, maakasutuse ja maakatte 
muutumises, saasteainetes ning puistute ühtlustumises (Hanski, 2006, 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1299308/). Käesolevas lisas on esitatud 
kokkuvõte praegusest olukorrast ülevaadet andvast kirjandusest.  
 
Looduslikud ohud/häiringud 
 
Põud. Tõenäoliselt lõid aastatel 1902–2010 muutused talvistes sademetes Vahemere 
piirkonnas kuivemad tingimused. Tõendid osutavad sellele, et põuad hakkasid sagenema 
pärast 1970. aastat (Hoerling et al., 2011). 
 
Metsatulekahjud. Igal aastal põleb ELi viies lõunapoolseimas liikmesriigis ligikaudu 
400 000 hektarit (mis moodustab 85 % kogu ELi tulekahjudest kannatada saanud pindalast). 
Ajavahemiku 1980–2012 puhul ei ole ühtki tõendit põlenud maa-ala suurenemise või 
vähenemise suundumusest neis riikides. Mis puudutab tulekahjude arvu, siis pärast 
suurenemist 1990. aastatel, mis oli osaliselt tingitud tulekahjude registreerimise korra 
täiustamisest, püsis see umbes kümme aastat muutumatuna ja viimasel kümnendil on 
täheldatud selle vähenemist (Euroopa Komisjon, 2013). Natura 2000 aladel põleb igal aastal 
peaaegu 80 000 hektarit. Euroopa metsatulekahjude teabesüsteemi (EFFIS) tulekahjude 
statistika kohaselt põles aastatel 2000–2012 Natura 2000 aladel 1 044 917 hektarit, mis 
moodustab asjaomastes riikides Natura 2000 võrgustiku kogupindalast 3,28 % (San-Miguel-
Ayanz et al., 2012). Teatud metsaelupaikades on tulekahju loomulik protsess, mis mõjub 
bioloogilisele mitmekesisusele soodsalt. 
 
Tormid.  Metsaelupaiku, maastiku kvaliteeti ja metsateenuseid kahjustavad tormid on 
Euroopa metsadele tõsine oht. Alates 1950. aastast on enam kui 130 tormi – keskmiselt kaks 
suurt tormi aastas – põhjustanud Euroopa metsadele tõsist kahju (Gardiner et al., 2010). 
Tormid kahjustasid aastatel 1990–2005 ELi riikides 1,7 % metsadest, mis teeb kokku 
ligikaudu 2,5 miljonit hektarit (Forest Europe, 2011). Tõendid ei viita ei tormikahjude 
suurenemise ega vähenemise suundumusele (pärast sotsiaalsete tegurite arvessevõtmiseks 

                                                 
90

  Käesoleva lisa koostamisel on aluseks võetud olemasolevad teaduslikud tõendid Euroopa maastikku 

ähvardavate ohtude kohta ja mõnel juhul, kui see oli võimalik, sihtuuringud Natura 2000 aladel esinevate ohtude 

kohta. 
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toimunud kohandamist) ning suurenev nominaalne kahju on tõendite kinnitusel tingitud 
sotsiaalsetest teguritest (Barredo, 2010) ja kasvava metsa mahu suurenemisest (Gardiner et 
al., 2010). Samas võivad tormid parandada tingimusi bioloogilise mitmekesisuse jaoks, 
näiteks tekitades metsa rohkem lagupuitu. 
 
Metsakahjurid ja -haigused. Putukate ja haigusetekitajate rünnakud põhjustavad Euroopa 
metsadele tõsist kahju, mis halvendab metsaökosüsteemi seisundit ja väheneb selle 
elujõulisust ning piirab metsateenuste pakkumist. Aastatel 1990–2005 sai kahjustada 2,8 % 
Euroopa metsadest, mis teeb kokku umbes 4,4 miljonit hektarit. Kõige enam kannatas Edela-
Euroopa, mille metsaaladest sai kahjustada 13,4 % (1,7 miljonit hektarit) (Forest Europe, 
2011). Teatud kahjurite ja haiguste levikut võib soodustada ebaõige majandamine, näiteks 
metsastamine puuliikidega, mis ei ole suutelised alaga kohanduma, või liiga tihedad puistud. 
 
Invasiivsed võõrliigid. Invasiivsed võõrliigid kujutavad endast Natura 2000 metsaaladele ja 
nende bioloogilisele mitmekesisusele suurt ohtu. Üleilmastumine (rahvusvahelise 
kaubanduse, reisimise, turismi ja kaupade veo suurenemine) ning üleilmsed 
keskkonnamuutused on kiirendanud võõrliikide levikut Euroopas. Invasiivsed võõrliigid on 
taimed, loomad, seened ja mikroorganismid, mille sissetoomine ja/või levik väljaspool liigi 
looduslikku elupaika ohustab bioloogilist mitmekesisust või avaldab ökosüsteemidele muud 
kahjulikku mõju. Kõige ohtlikumate invasiivsete võõrliikide loetelus on 163 Euroopa 
ökosüsteeme ohustavat liiki. Näitaja piiratusest hoolimata on sellest näha, et alates 
1950. aastast on Euroopas igal aastal kindlaks tehtud rohkem kui üks kõnealuse loetelu liik 
(EEA, 2012a).  
 
Temperatuuri tõus ja kliimamuutused. Vaatlusandmetest on näha, et temperatuur on tõusnud 
tööstuseelse ajastu ja ajavahemiku 2003–2012 vahel Euroopas 1,3 °C. Ulatuslikku 
soojenemist on täheldatud viimasel 50 aastal Pürenee poolsaarel, Kesk- ja Kirde-Euroopas 
ning mägipiirkondades. Viimasel kolmel kümnendil on soojenemine olnud märgatavaim 
Skandinaavias, eriti talvel, samal ajal kui kliima Pürenee poolsaarel soojenes peamiselt suvel 
(Haylock et al., 2008; Morice et al., 2012). 
 
Inimese põhjustatud surve 
 
Metsade hävitamine ja elupaikade kadumine. Metsade hävitamine on peamine 
metsaelupaikade kadumise ja nende seisundi halvenemise põhjus. Elupaikade kadumist 
tunnistatakse omakorda peamise bioloogilise mitmekesisuse vähenemise põhjusena 
maailmas. Liigid vajavad oma populatsiooni jaoks eeldatavasti teatud suurusega ala, millest 
väiksem ala toob kaasa liigi väljasuremise. 
 
Metsa killustumine, ühendatuse puudumine, maakasutuse ja maakatte muutumine. Ehkki 
metsamaa kasvab ELi riikides pidevalt – aastas 0,4 %, mis teeb aastate 1990–2010 kasvuks 
11 miljonit hektarit (Forest Europe, 2011) –, on metsa killustatus ja ühendatuse puudumine 
olulised probleemid, millega tuleb tegeleda kõikjal ELis. Kahjustades ökoloogilisi protsesse, 
mõjutab killustatus metsa suutlikkust pakkuda ökosüsteemi teenuseid, nagu elupaikade 
tagamine (geenivool, eluslooduse levik), tolmeldamine, häiringute reguleerimine (nt kahjurite 
levik) ja kliima reguleerimine. Metsa killustatus (Natura 2000 ala piires ja Natura 2000 alade 
vahel) on kohalik protsess, mille on kaasa toonud inimtegevus, näiteks ala puhastamine 
teede ehitamiseks, linnaasulate rajamiseks või intensiivseks põllumajanduseks, või mille on 
põhjustanud metsatulekahjud. Maastikud, kus asuvad viletsalt ühendatud metsamaad, 
moodustavad Euroopa pindalast 70 % (Estreguil et al., 2012; Estreguil et al., 2013). 40 % 
Euroopa metsamaast asub muudest maatükkidest 100 m raadiuses ning sobib seega 
sügavamat metsa eelistavate elupaikade jaoks tõenäoliselt vähem. Metsaservad asuvad 
enamasti kõrvuti intensiivse kasutusega maaga. 40 % metsamaadest on alla kilomeetrise 
läbimõõduga killukesed mosaiigitaolisel maastikul koos muude looduslike/poollooduslike 
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maade, põllumajandusmaade ja tehismaadega. Metsaelupaikade järjepidevus, ent samuti 
kaitstud ja kaitsmata looduslike alade vaheline ruumiline ja funktsionaalne ühendatus, aitab 
suurendada Natura 2000 metsaalade sidusust. Seoses maastikega, kus metsaala on 
suurenenud, on teada antud, et uued metsaalad alati ei paranda ühendatust, mis osutab 
sellele, et maastiku planeerimine peab käima käsikäes metsamajandamis- või 
(taas)metsastamismeetmetega (Estreguil et al., 2012; Estreguil et al., 2013) 
 
Saasteained. Õhusaasteainetel, nagu lämmastik, vääveldioksiid, raskmetallid ja osoon, on 
kriitilise koormuse ületamisel otsene ja kaudne kahjulik mõju metsa seisundile. Forest 
Europe’i( 2011.) aasta andmetel leidub sulfaati praegu kõige rohkem Kesk-Euroopas ja 
mõnes Vahemere piirkonna osas. Lämmastiku sadestumine atmosfääris on tähelepanekute 
kohaselt suurim Kesk-Euroopas Põhja-Itaalia ja Taani vahel ning teatavates Hispaania ja 
Rumeenia piirkondades. Kaltsiumi sadestub kõige rohkem Kesk-Euroopas ja Euroopa 
Vahemere piirkonnas. 
 
Jätkusuutmatu metsa ja maa majandamine. Jätkusuutmatuid metsa (ja maa) majandamise 
tavasid peetakse tõsiseks surveks. Kõige olulisemateks mõjuriteks on ülemäärane lagupuidu 
kõrvaldamine, metsa struktuuri halvendamine (nt teatavate puuliikide või teatavas vanuses 
puude valikuline kõrvaldamine), puiskarjamaade hooletussejätmine, muudatused 
maaviljelustavades, ebaõige väetamine ja pestitsiidide kasutamine (EEA, 2010).  
 
Puistute ühtlustamine. Puistute ühtlustamine tähendab konkreetsete struktuurielementide 
(puuliikide, teatud vanuses puude jne) valikulist kõrvaldamist. Samavanuselistes metsades ja 
üheliigilistes metsades ei leidu liikidele kvaliteetseid elupaiku. 
 

 

Märkus: andmebaasi CORINE Land Cover andmed 1990. ja 2000. aasta kohta; tulemused on koondatud provintside kaupa (NUTS 2/3). 

Allikas: Estreguil ja Mouton, 2009; Saura et al., 2010. 
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