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Puisniidu elupaigaga seotud investeeringute
toetamine keskkonnaministri 13.10.2016 määruse
nr 35 alusel

Austatud härra Kaufmann
Keskkonnaministri 13. oktoobri 2016. a määruse nr 35 „Toetuse andmise tingimused avatud
taotlemise korral meetmes „Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine”
tegevuste „Kaitstavate elupaikade taastamine” ja „Poollooduslike koosluste hooldamiseks
vajaminevad investeeringud” raames“ (edaspidi TAT) § 5 lõike 1 punkti 4 alusel on toetatavaks
tegevuseks lubjarikka aruniidu (6210), lubjavaese aruniidu (6270*), puisniidu (6530*),
lamminiidu (6450) ja soostunud niidu (7230) hooldamiseks vajalike töövahendite soetamine.
TAT § 2 punkt 7 selgitab, mida peetakse silmas töövahendi termini all. Töövahendid on tehnika,
mida kasutatakse poollooduslikel kooslustel rohumassi niitmisel, kuivatamisel, kogumisel ja
transportimisel: niiduk, vaaluti, kaaruti, presskogur, esilaadur, pallihaarats ning palliveohaagis.
TAT § 3 lõike 1 alusel on toetuse andmise eesmärk parandada või säilitada kaitstavate
poollooduslike koosluste ja neist sõltuvate liikide seisundit.
12. augustil 2018. a tegi Pärandkoosluste Kaitse Ühing erinevatele ametkondadele kirjaliku
pöördumise, kus juhtis tähelepanu, et puisniitude taastamisel eemaldatakse liigselt
puittaimestikku ning selline tegevus seab ohtu puisniidul elurikkuse. Keskkonnaministeerium
hindas käesolevaks ajaks puisniidu säilitamiseks tehtavate investeeringute asjakohasust ning
jõudis järeldusele, et täna ollakse kujundamas puisniite, mis on liiga väikese puittaimestiku
liituvusega. See küll võimaldab alasid suurema töövahendiga hooldada, kuid sellega kahjustatakse
puisniidu elupaiga liigirikkust – varju vajavatele liikidele ei ole piisavalt nende säilimiseks
vajalikke tingimusi. Kui puisniite kujundada laiema töölaiusega töövahendi järgi, ei suudeta
tagada Euroopa Liidu jaoks esmatähtsa elupaiga soodsat seisundit.
Eespool toodust tulenevalt leiab keskkonnaministeerium, et SA Keskkonnainvesteeringute
Keskusele TAT alusel läbi avatud taotlusvoorude laekunud taotluste puhul, mille osas otsus on
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vastu võtmata, saab toetada TAT § 5 lõike 1 punkti 4 alusel puisniidu (6530*) hooldamiseks ainult
selliseid töövahendeid (niiduk, kaaruti ja vaaluti), mille töölaius on kuni 3,5 meetrit.
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