
Natura 2000 toetus erametsamaale 
 
 

 Kohapealne kontroll  
 
 

Priidu Kool 
Kontrolliüksuse GIS-spetsialist/piirkondlik 

kontrollispetisalist 
SA Erametsakeskus 

 
2015 



Kellele ja milleks on vaja kontrollimist? 

Arvamused 



2014. aasta kohapealne kontroll (1) 

     Kohapeal kontrollitakse vähemalt 5% taotlejatest ja kõigil 
taotlejatel on võimalus kontrolli sattuda. 

Kontrolliti Natura 2000 toetus erametsamaale: 

 

• 316 taotlejat (2013. a 299) – so 6,6% 2014. a taotlejatest 

 

• 1087 metsaala (2013. a 959) 

 

• ca 5455 hektarit (2013. a 4649 ha) – so 9,5% 2014. a taotletud 
pindalast (taotletud ca 57465 ha) 

 

 



2014. aasta kohapealne kontroll (2) 
Põhilised leitud puudused: 

• väiksem pindala 112 taotluse 207 metsaala osas 
 

• piirimärke ei olnud võimalik tuvastada 64 taotluse 122 
metsaala osas 

 

• metsaala pindala alla 0,3 ha 21 taotluse 34 metsaala osas 
 

• üle 4 meetri laiuseid mittetoetusõiguslikud objektid (64 
jagatud metsaala) 
 

• metsaseaduse ja looduskaitseseaduse nõuete rikkumise 
kahtlus tuvastati kahe taotluse osas 

 

 



Nõuded metsaalale (1) 

Natura 2000 toetus erametsamaale toetust võib taotleda 
metsaalale, mis: 

• on taotleja omandis; 

• on kantud metsaalana keskkonnaregistrisse; 

• asub Natura 2000 alal; 

• on vähemalt 0,30 hektari suurune; 

• seal kasvavad puittaimed kõrgusega vähemalt 1,3 m ja 
puuvõrade liitusega vähemalt 30%. 

     Nõue puittaimede kõrguse ja liituse kohta ei kehti, kui    
metsaalal on tehtud uuendus-, hooldus-, valik- või kujundusraiet 
või puud on hukkunud loodusõnnetuse tagajärjel (nt tormimurd, 
kopra üleujutatud alad). 



Nõuded metsaalale (2) 

• Metsaalaks loetakse metsamaa või selle osa, sealhulgas kuni 4 
m laiune tee, kraav, tuletõkestusvöönd ja elektripaigaldise 
kaitsevööndis olev maa ning kuni 0,10 ha suurune lagendik, mis 
asub ühe katastriüksuse ja sihtkaitsevööndi või ühe 
katastriüksuse, hoiuala, piiranguvööndi ja projekteeritava ala 
piires. Metsamaa jagab erinevateks metsaaladeks seda läbiv üle 
4 m laiune tee, kraav, lagendik või muu läbiv ala. 



Nõuded metsaalale (3) 

• Tuletõkestusvööndid kui ka elektripaigaldise kaitsevööndi 
alune maa, millel kasvab mets on toetusõiguslik. 

 

• Kui elektripaigaldise kaitsevööndis ei kasva metsa (nt on 
põõsastik või lage ala), on tegemist perioodiliselt hooldatava 
elektripaigaldise kaitsevööndi alaga, siis need alad ei ole 
toetusõiguslikud. 

 

• Põõsaliikidega kaetud ala ei ole toetusõiguslik. (paju, sarapuu, 
paakspuu, türnpuu, kuslapuu, kadakas jt. Alla 6 cm pihlakas, 

toomingas ja remmelgas)  



Kaardirakendus (1) 

Toetuse taotlemiseks metsaala kaardi võib leida: 

 

• Maaameti kaardiserveri rakendus “Natura metsatoetused” 
http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis  

 

• Otselink: 
http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=EMK&user_id=at 

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis
http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=EMK&user_id=at


Kaardirakendus(2) 
Katastriüksuse paiknemist Natura 2000 alal saab kontrollida kaardirakendusest: 

http://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardiserver-p2.html 

http://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardiserver-p2.html
http://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardiserver-p2.html
http://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardiserver-p2.html
http://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardiserver-p2.html


Toetusõigusliku metsaala 
kindlaksmääramine (1)  

• Katastriüksuse piiripunktidega ühtivad metsaala piiripunktid 
peavad olema looduses visuaalselt tuvastatavad vastavalt 
katastriüksuse plaanile ja piiriprotokollile igal aastaajal (ka 
paksu lume, suurveega, kõrge rohuga) 

• Juhul, kui katastriüksuse piirimärk ei ole aastaringselt  
visuaalselt tuvastatav, tuleb kasutada lisatähistust (ei piisa 
ainult lisatähistusest) 

• Lisatähistuseks sobib kõige paremini ca 1,5 – 2 meetri pikkune 
visiiri tikk (puutokk), millele on seotud värviline märkelint või 
mis on märkevärviga tähistatud 

 



Toetusõigusliku metsaala 
kindlaksmääramine (2)  

• Piirimärkide olemasolu vastavalt katastriüksuse plaanile ja 
piiriprotokollile on vajalik vaid neis punktides, kus Natura 
2000 metsaala piir, mis on ühtlasi ka katastripiir, eemaldub 
arusaadavast looduslikust piirist (tee, jõgi, kraav, kvartalisiht 
jne).  

 

• Neis piiripunktides, kus metsaala piiriga ühtiv katastripiir 
kulgeb piki arusaadavat looduslikku piiri, ei ole piirimärkide 
tuvastamise oluline. 

 



Nõuded piirimärgile 

Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise kord 
(VV määrus 23.10.2003 nr 264): 
 
§ 8. Nõuded piirimärgile 
(1) Maaüksuse piiripunktide tähistamiseks maastikul kasutatavaks piirimärgiks 
peab olema kas: 
1) raudkivi kaaluga vähemalt 80 kg, millesse on raiutud vähemalt 5 mm 
sügavune auk läbimõõduga 12 mm või 
2) metalltoru või puit- või betoonpost, mis on varustatud väljatõmbamist 
takistava ankru või tõkkega. 
(4) Hajaasustusega aladel võib maaomanik või muu õigustatud isik, seal kus 
see on võimalik, ümbritseda maastikule paigaldatud piirimärgi 2-meetrise 
läbimõõduga kupitsaga. 
§ 9. Piirimärgi paigaldamine 

(1) Maaüksuse piiripunktide tähistamisel maastikul paigaldab piirimärgid 
maamõõtja. 



Toetusõigusliku metsaala 
kindlaksmääramine (3) 

Need ei ole nõuetele vastavad piirimärgid 



Toetusõigusliku metsaala 
kindlaksmääramine (4)  

 

Katastriüksuse 

piirimärk (raudkivi), 

mis vajab 

lisatähistust  



Toetusõigusliku metsaala 
kindlaksmääramine (5)  

Katastriüksuse 

piirimärgi 

lisatähis, selleks et 

piirimärk oleks 

aastaringselt 

tuvastatav 

 



Pindala mõõtmine (joonis 1) 



Pindala mõõtmine (2) 

Toetusõigusliku metsala kindlaksmääramiseks 
kasutab SA Erametsakeksus GNSS seadet  
Ashtech ProMark 100 (mõõtmistäpsus 
ideaaltingimustes kuni 1 cm). 
 
Rasketes tingimustes (metsas) on EL nõuetele 
vastava valideerimise tulemusena kinnitatud 
lubatud mõõtmistäpsuseks kuni 1,5 m. 





Kelle poole pöörduda? 

• Maamõõtja saab aidata piirimärkide 
tuvastamisel ja taastamisel. 

 

• Taotluse ja selle kontrolliga seotud küsimustes 
võib pöörduda SA Erametsakeskus poole. 



Küsimused! 
 
priidu.kool@eramets.ee 
Telefon 5303 4972; 673 6031 


