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Toetused erametsaomanikele 

Siseriiklikud toetused: 
• Metsa uuendamine 
• Metsa inventeerimine ja metsamajandamiskava 

koostamine 
• Metsamaaparandustööde tegemine 
• Erametsaomanike nõustamise toetus 
• Pärandkultuuri säilitamine ja eksponeerimine 
Vääriselupaiga lepingud 
EL toetused (MAK 2014-2020): 
• Natura 2000 toetus erametsamaale 
• Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise 

investeeringutoetus (endine 1.5.1 ja 1.5.3) 



Kes maksab toetust? 

Avaldused metsatoetuste saamiseks esitatakse 
sihtasutusele Erametsakeskus (EMK). 

 

Euroopa Liidu toetuste osas teeb väljamaksed PRIA 
(avaldus tuleb ikkagi teha EMK-le). 

 

Toetuste küsimisel abistavad metsaühistud (nende 
juures tegutsevad konsulendid). 



2014 toetuste taotlemine ja eelarve 
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Metsa uuendamise toetus 

2015-2019 saab toetust taotleda metsaühistu ja 
erametsaomanik. 

 

Alates 2017 saab erametsaomanik taotleda 
toetust 50% väiksemate määradega kui 
metsaühistu. 

 

Alates 2020 saab toetust taotleda ainult 
metsaühistu. 

 



Metsa uuendamise toetus 

Toetus mõeldud raielankide uuendamiseks, mitte kultuuri 
täiendamiseks või põllumaa metsastamiseks. 

 
Toetuse määrad 2015: 
• taimede soetamine 80%, kuid mitte rohkem kui 0,16 eurot 

taime kohta, laialehiste (harilik tamm, harilik vaher, harilik 
saar, harilik jalakas, künnapuu ja harilik pärn) puhul 0,35 
eurot taime kohta; 

• metsaistutustööd kuni 128 eurot hektari kohta; 
• maapinna ettevalmistamine kuni 96 eurot hektari kohta; 
• metsapuutaimede hooldamine kuni 96 eurot hektari kohta 

kalendriaastas. 
 



Metsa uuendamise toetus 

Tööd peavad olema tehtud enne taotluse esitamist. 
 
Istutamine ja hooldamine peavad olema tehtud taotluse esitamise kalendriaastal. 
 
Maapind võib olla ette valmistatud ja taimed võivad olla ostetud taotluse 
esitamise aastal või sellele eelneval kalendriaastal. 
 
Istutatud taimede algtihedus peab vastama metsa majandamise eeskirja 
määradele (mänd 3000 tk/ha, kuusk ja kask 1500 tk/ha). 
 
Metsakultiveerimismaterjal peab vastama õigusaktidega kehtestatud 
kvaliteedinõuetele ning olema soetatud isikult, kes on esitanud 
majandustegevusteate metsakultiveerimismaterjali tarnijana. 
 
Kultuuri hooldamiseks saab toetust rajamise aastal ja sellele järgneval kolmel 
aastal. 



Metsa uuendamise toetus 

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada: 

• vormikohane taotlus (määruse lisa 1); 

• määruse lisas 2 loetletud andmed metsa 
uuendamistööde kohta; 

• taimede arve koopia; 

• arve tasumist tõendava dokumendi koopia. 

 

 



Metsa inventeerimise ja 
metsamajandamiskava koostamise toetus 

 

Alates 2015 võib toetust taotleda üksnes metsaühistu. 

 

Seega toetuse saamiseks tuleb pöörduda oma 
metsaühistu poole. 

 

Toetuse määr on metsa inventeerimisel kuni 13 eurot 
hektari kohta ja metsamajandamiskava koostamisel 
kuni 1,5 eurot hektari kohta. 

 

 



Metsa inventeerimise ja 
metsamajandamiskava koostamise toetus 

 

Metsaomanik tellib kõigepealt metsa inventeerimise ja 
soovi korral laseb koostada kava.  

 

Inventeerimisandmed võivad olla kantud 
metsaregistrisse taotluse esitamise aastal või kahel 
sellele eelneval aastal. 

 

Toetust makstakse samale alale üks kord kümne aasta 
jooksul. 



Metsamaaparandustööde toetus 

 
Toetust saab taotleda metsaühistu ja 
erametsaomanik. 
 
Toetust saab vanade kraavide korrastamiseks, 
mitte uue kuivendussüsteemi rajamiseks. 

 



Metsamaaparandustööde toetus 

Toetuse määr on kuni 10 000 eurot metsaomaniku kohta, 
kuid mitte rohkem kui: 
• 300 eurot uuendustöödekava kohta; 
• 100 eurot tööde vastuvõtmise akti kohta; 
• 1 euro uuendatava eesvoolu või kuivenduskraavi jooksva meetri 

kohta; 
• 1 euro rajatava voolunõva jooksva meetri kohta; 
• truubi uuendamisel sõltuvalt läbimõõdust: 

• 18 €  - Ø 30 cm truubi jooksva meetri kohta; 
• 29 €  - Ø 40 cm truubi jooksva meetri kohta; 
• 41 €  - Ø 50 cm truubi jooksva meetri kohta; 
• 54 €  - Ø 60 cm truubi jooksva meetri kohta; 
• 86 €  - Ø 80 cm truubi jooksva meetri kohta; 
• 167 €  - Ø 100 cm truubi jooksva meetri kohta. 

 



Metsamaaparandustööde toetus 

Kraavid peavad olema kantud maaparandussüsteemide registrisse 
enne taotluse esitamist. Toimub Põllumajandusameti kaudu.  

 
Uuendustööde kava ning tööde vastuvõtmise akt peab olema 
kinnitatud maaparanduse alal tegutseva ettevõtja vastutava isiku 
poolt, kes on registreeritud maaparanduse alal tegutsevate ettevõtete 
registris (MATER http://mater.agri.ee/). 

 
Vähemalt 70% hooldatava kraavi pikkusest peab paiknema metsamaal. 

 
Kui uuendatakse truupi või eesvoolu, peab truup või eesvool 
teenindama metsamaal paiknevat reguleerivat võrku. 
 
Voolunõva võib olla kuni 25 m pikkune ja keskmiselt 50 cm sügavune. 

http://mater.agri.ee/
http://mater.agri.ee/


Metsamaaparandustööde toetus 

Töödega võib alustada pärast taotluse esitamist. 
 
Uuendustööde kava peab olema valmis enne taotluse esitamist, aga 
mitte varem kui taotluse esitamisele eelneval aastal.  

 
Ühe aasta jooksul pärast otsuse tegemist peab esitama EMK-le 
dokumendid tehtud tööde kohta. 

 
Metsaühistu võib esitada dokumendid tehtud tööde kohta kahes 
osas. 

 
Kui kõiki töid ei tehta ära, siis järgmisesse vooru ei saa taotlust 
esitada. 



Metsamaaparandustööde toetus 

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada: 
• taotlus; 
• uuendustööde kava; 
• uuendustööde kava arve koopia; 
• arve tasumist tõendav dokument; 
• määruse lisa 12 metsamaaparandustööde nimekiri. 
 
Pärast tööde tegemist tuleb esitada: 
• määruse lisa 13 tööde vastuvõtmise akti; 
• akti arve koopia; 
• arve tasumist tõendava dokumendi koopia. 

 



Erametsaomanike nõustamistoetus 
Toetust saab taotleda metsaühistu. Toetust makstakse 
erametsaomanikule osutatud nõuandeteenuse eest. 
 
Metsaühistu liikmetele on nõustamine tasuta. Teistele 
erametsaomanikele on nõustamistoetuse määr kuni 50%.  
 
Toetuse maksimaalne suurus on 26 eurot tunni kohta. 
 
Metsaühistu võib saada ühe erametsaomaniku kohta 
toetust kuni 15 tundi kalendriaastas. 
 
Kaks tundi nõustamist on kõikidele metsaomanikele 
tasuta, kui tunni maksumus pole suurem kui 26 eurot. 
 



Erametsaomanike nõustamistoetus 

Nõuandeteenuse osutamiseks sõlmib 
metsaühistu erametsaomanikuga kirjaliku 
nõustamislepingu. 

 

Nõustamislepingut ei sõlmita kuni kahetunnise 
nõustamise korral.  

 

 

 

 



Pärandkultuuri säilitamise ja 
eksponeerimise toetus 

 
Toetust saab taotleda metsaühistu ja metsaomanik. 
 
Toetust saab taotleda objektidele, mis on loetletud määruse lisas 3. 
 
Toetatavad tegevused on: 
• objekti korrastamise, hooldamise, säilitamise tähistamise, 

juurdepääsu tagamise, eksponeerimise, kaardistamise ja 
arhiivimaterjalide kogumise kulud. Neid töid võib ka ise teha (so 
omatöö); 

• konsulendi hinnang objekti toetamise kohta ja planeeritavate tööde 
vajalikkuse, mahu ja maksumuse kohta; 

• konsulendi hinnang tehtud tööde kohta. 
 



Pärandkultuuri säilitamise ja 
eksponeerimise toetus 

 
Toetuse määr kuni 80% kuludest, aga mitte üle 3196 euro (sh konsulendi 
hinnang kuni 123 eurot objekti kohta ja oma töö kuni 640 eurot). 
 
Näide: Oma töö 400 eurot + postide ja plakatite arve 200 eurot + konsulendi 
tasu 123 eurot = 723 eurot. 
723*80%=578,40 eurot 
 
Töödega võib alustada pärast taotluse esitamist. 
 
Kuue kuu jooksul alates otsuse tegemisest peab esitama EMK-le dokumendid 
tehtud tööde kohta. 
 
Pärandkultuuri objektile peab tagama avaliku juurdepääsu vähemalt viie aasta 
jooksul alates toetuse maksmise otsuse tegemisest. 

 



Pärandkultuuri säilitamise ja 
eksponeerimise toetus 

 
Toetuse taotlemiseks peab esitama: 
• taotlus; 
• määruse lisa 4 konsulendi hinnang planeeritavate tööde kohta; 
• asukoha skeem; 
• vähemalt üks hinnapakkumine. 

 
Pärast tööde tegemist peab esitama: 
• määruse lisa 4 konsulendi hinnang tehtud tööde kvaliteedi kohta; 
• omatöö korral kulude kalkulatsioon; 
• koopia esitatud arvest; 
• arve tasumist tõendava dokumendi koopia. 



Taotluse läbivaatamine 

EMKl on aega taotluseid või tööde tegemist tõendavaid dokumente 
kontrollida 120 päeva. 
 
Taotlust saab muuta kuni taotluse rahuldamise otsuse tegemiseni, aga 
ei saa: 
• suurendada toetuse summat; 
• asendada tegevust või objekti teisega; 
• asendada üht metsaomanikku teisega. 

 
Kõigist muudatustest, mis puudutavad toetuse taotlemist ja saamist 
tuleb teavitada EMKd viivitamata.  
 
Toetus makstakse välja 30 päeva jooksul alates toetuse maksmise 
otsuse tegemisest. 
 
 
 



Rahastamise määra arvutamine 
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Näidis: rahastamise määra arvutamine 

Makstav summa Mittemakstav summa 

Kõikide taotluste nõuetele vastav summa on 1260 eurot, eelarve on 850 
eurot. Rahastamise määraks kujuneb 170 eurot.  
Rahastamise määr on summa, mille puhul makstakse kõikidele 
taotlejatele toetust eelarve piires. Arvutus tehakse erametsaomanike 
kaupa. Erametsaomanikud, kelle nõuetele vastav toetuse summa on 
rahastamise määrast suurem, saavad toetust määra ulatuses. 
Erametsaomanikud, kelle nõuetele vastav toetuse summa on 
arahastamise määrast väiksem, saavad toetust kogu summas. 



Rahastamise määra arvutamine 

Toetuse summat vähendatakse, kui kõigi nõuetele 
vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuse 
liigi rahastamise eelarvet. 

 

Määruse lisas 14 näidatud arvutusvalemi arvutatakse 
rahastamise määr metsa uuendamise, pärandkultuuri 
toetuse, metsa inventeerimise ja kava toetuse ning 
metsamaaparandustööde taotlustele. 

 

Metsaühistu taotluses leitakse rahastamise määr iga 
metsaomaniku kohta. 

 



Vääriselupaiga lepingute sõlmimine 

Inventeeritud ja registrisse kantud vääriselupaiga olemasolust 
on võimalik teada saada metsaregistri avalikust 
veebiteenusest http://register.metsad.ee/avalik/. 
 
Vääriselupaiga kaitseks saab sõlmida lepinguid aasta ringi. 
Kõigepealt tuleb pöörduda Keskkonnaametisse. 
 
Keskkonnaameti spetsialist kontrollib metsas vääriselupaiga 
olemasolu, vajadusel korrigeerib piire ning koostab täpse 
hinnakalkulatsiooni.  
 
Leping sõlmitakse 20 aastaks. Raha makstakse võrdsete osade 
kaupa igal aastal. 

http://register.metsad.ee/avalik/


Natura 2000 toetus erametsamaale 

Uue MAK perioodi täpsed tingimused pole veel teada! Võrreldes 
senisega tõenäoliselt väga palju ei muutu. 
 
Toetust saab taotleda erametsaomanik. 
 
Toetuse määr on piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal 
60 eurot hektari kohta aastas, sihtkaitsevööndis 110 eurot hektari 
kohta aastas. 
 
Toetusõiguslike alade kohta koostatakse keskkonnaregistri kaart. 
 
Taotluste esitamise tähtaeg on 2-21. mai! 

 



Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse arendamise 
investeeringutoetus (endine 1.5.1 ja 1.5.3) 

Uue MAK perioodi tingimused pole veel teada! 

Toetatavad tegevused (1): 

Loodusõnnetusest või tulekahjust kahjustatud 
metsa kahjustuste kõrvaldamiseks ja kahjustatud 
metsa taastamine:  

– kahjustuste kõrvaldamine;    

– uue metsakultuuri rajamine; 

– loodusliku uuenduse tekkele kaasaaitamiseks 
maapinna ettevalmistamine; 

– rajatud metsakultuuri hooldamine. 

 



Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse arendamise 
investeeringutoetus (endine 1.5.1 ja 1.5.3) 

Toetatavad tegevused (2): 

Keskkonnasäästlike metsamajandamisvõtete 
rakendamine: 

– kuni 30-aastase puistu hooldusraie; 

– kasvavate puude laasimine; 

– ulukikahjustuse ennetamiseks vajalike tarvikute 
soetamine ja kasutamine; 

– metsamajandamise seadmete ja tarvikute soetamine. 

 



Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse arendamise 
investeeringutoetus (endine 1.5.1 ja 1.5.3) 

Toetatavad tegevused (3): 
Metsapuude taimehaiguse ja –kahjustuse ja 
metsatulekahju ennetamine: 

– metsapuude taimehaiguse ja –kahjustuse 
ennetamine, mis seisneb selleks vajalike tõrjevahendi 
soetamises ja kasutamises; 

– tuletõkestusriba või –vööndi rajamine ja 
korrashoidmine; 

– tuletõrje veevõtukoha ja selle teenindusplatsi, 
veevõtukohale juurdepääsutee ning selle juurde 
kuuluva sõiduvahendi peatumiskoha korrashoidmine; 

– lõkke- ja õppepuhkekoha rajamine ja tähistamine; 

 



Taotluse esitamine 

Taotluse saab esitada: 

–E-PRIA portaalis https://epria.pria.ee/epria/; 

– digitaalselt allkirjastatult; 

– postiga aadressile Mustamäe tee 50, Tallinn 10621; 

– EMK-sse kohapeale tulles. 

 

Taotluse vormistamisel küsi abi metsaühistust. 

www.eramets.ee  

 

https://epria.pria.ee/epria/
https://epria.pria.ee/epria/
http://www.eramets.ee/


2015 tähtajad ja eelarve 
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Toetus Vooru tähtaeg Eelarve 
Nõustamine iga kuu 20. kuupäev       450 000   

Metsamajandamiskava I voor 20.02.2015       350 000   

Metsa uuendamine I voor 15.07.2015       600 000  

Pärandkultuur 30.06.2015         20 000  

Plaanitav vooru tähtaeg Plaanitav eelarve 

Natura 02.-21.05.2015    4 012 000   

Metsameede (hooldusraie) 8.-15.06.2015    2 000 000  

Metsaühistu toetus 1.07.2015       650 000   

Metsamaaparandus 01.09.2015       300 000 

Metsa uuendamine II voor 1.12.2015       400 000  

Metsamajandamiskava II voor 15.12.2015       200 000      



Info toetuste kohta 

• Internetist: www.eramets.ee    

• Telefonidel: 
– 673 6033 metsamaaparandus 

– 683 6057 nõustamistoetus, inventeerimine, metsa uuendamine 

– 683 6064 pärandkultuuri toetus, Natura metsa toetus  

– 683 6050 vääriselupaiga lepingud 

– 673 6036 metsaühistu toetus 

– 683 6058 Natura metsa toetus 

– 683 6065, 673 6034 metsade elujõulisuse investeeringutoetus 

• Erametsakeskuse kontor – Mustamäe tee 50, 10621 
Tallinn 

 



 

 

 

 

 

 

      Aitäh! 


