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Triin Suur 

SA Erametsakeskus 



Toetused erametsaomanikule 

Siseriiklikud toetused: 
• Metsa uuendamine 
• Metsa inventeerimine ja metsamajandamiskava 

koostamine 
• Metsamaaparandustööde tegemine 
• Pärandkultuuri säilitamine ja eksponeerimine 
• Erametsaomanike nõustamistoetus 
Vääriselupaiga lepingute sõlmimine 
EL toetused (MAK 2014-2020): 
• Natura 2000 toetus erametsamaale 
• Metsameede (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, aga avaldus tuleb ikkagi teha EMK-le. 

 

Toetuste küsimisel abistavad metsaühistud 
(nende juures tegutsevad konsulendid). 



Õiguslik alus 

Siseriiklikud toetused: 
• Metsaseadus; 
• Keskkonnaministri 14.04.2014 aasta määrus nr 10 „Erametsanduse 

toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, 
toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse 
hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“. 

Euroopa Liidu toetused: 
• Eesti maaelu arengu kava 2014 – 2020; 
• Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus; 

 
• Põllumajandusministri määrus nr … „Natura 2000 alal asuva 

erametsamaa kohta antav toetus “ – hetkel eelnõu; 
• Põllumajandusministri määrus nr … „Metsaala arengu ja metsade 

elujõulisuse parandamise investeeringutoetus“ – hetkel eelnõu. 
 



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. 
 

Tööd peavad olema tehtud enne taotluse esitamist. 



Metsa inventeerimise ja 
metsamajandamiskava koostamise toetus 

 

Alates 2015 võib toetust taotleda üksnes metsaühistu.  

 

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

 

Inventeerimisandmed peavad olema metsaregistris ja 
nende eest peab olema makstud enne taotluse esitamist. 

 



Metsamaaparandustööde toetus 

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

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 kraavi jooksva meetri kohta; 
• 1 euro rajatava voolunõva jooksva meetri kohta; 
• 18 kuni 167 eurot jooksva meetri kohta sõltuvalt truubi läbimõõdust (30 – 100 

cm). 

Pärast tööde tegemist tuleb esitada dokumendid tehtud tööde 
kohta. 
 



Pärandkultuuri säilitamise ja 
eksponeerimise toetus 

Toetust saab taotleda metsaühistu ja metsaomanik. 
 
Toetatavad objektid on loetletud määruse lisas 3. 

 
Toetatavad tegevused on objekti korrastamine, hooldamine, 
säilitamine, tähistamine, juurdepääsu tagamine, eksponeerimine, 
kaardistamine ja arhiivimaterjalide kogumine. 
 
Toetuse määr kuni 80% kuludest, aga mitte üle 3196 euro (sh 
konsulendi hinnang kuni 123 eurot objekti kohta ja oma töö kuni 640 
eurot). 
 
Pärast tööde tegemist tuleb esitada dokumendid tehtud tööde kohta. 



Erametsaomanike nõustamistoetus 

Toetust saab taotleda metsaühistu. Toetust makstakse 
erametsaomanikule osutatud nõuandeteenuse eest. 
 
Toetuse maksimaalne suurus on 26 eurot tunni kohta. Ühe 
erametsaomaniku kohta makstakse toetust kuni 15 tunni eest 
kalendriaastas. 
 
Metsaühistu liikmetele on nõustamine tasuta. Teistele 
erametsaomanikele on nõustamistoetuse määr alates 
kolmandast tunnist kuni 50%.  
 
Kui nõu antakse üle kahe tunni, sõlmitakse metsaomanikuga 
nõustamisleping. 



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 

Määrus pole veel allkirjastatud! 
Toetuse eesmärk on aidata kaasa Natura 2000 aladel asuva 
erametsamaa säästvale kasutusele, kompenseerides 
erametsaomanikele kaitsepiirangute tõttu majandamisel saamata 
jäävat tulu. 
 
Toetust võib taotleda erametsaomanik. 

 
Toetuse määr on: 
• piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal 60 eurot hektari 

kohta aastas; 
• sihtkaitsevööndis 110 eurot hektari kohta aastas. 

 
Taotluste esitamise tähtaeg on 2. – 21. mai 2015. 

 



Natura 2000 toetus erametsamaale 

Metsaala peab olema: 
• taotleja omandis (taotluse esitamisest kuni aasta lõpuni); 
• Natura 2000 alal; 
• kantud metsaalana keskkonnaregistrisse; 
• vähemalt 0,30 ha suurune. 
 
Metsaalal peavad kasvama puittaimed kõrgusega vähemalt 1,3 m ja 
võrade liitusega vähemalt 30%. Kõrguse ja liituse nõue võib olla 
täitmata, kui on tehtud uuendusraie, hooldusraie, valikraie või 
kujundusraie. Põõsaliikidele toetust ei maksta. 
 
Katastriüksuse piiripunktidega ühtivad metsaala piiripunktid peavad 
olema tähistatud, kui piir ei kulge mööda looduslikku piiri. 



Natura 2000 toetus erametsamaale 

Toetuse taotleja peab: 

• järgima kaitse-eeskirjast tulenevaid nõudeid; 

• täitma looduskaitseseaduse ja metsaseaduse 
nõuded kalendriaastal; 

• täitma kalendriaastal maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise nõudeid ning kohustuslikke 
majandamisnõudeid. 

 

 



Natura 2000 toetus erametsamaale  

Uus Naturas: 
• Kinnisasja võõrandamisest peab teavitama enne 

20.juulit – toetus makstakse „vanale“ omanikule; 
• Toetuse ühiku määra võidakse vähendada, kui 

raha ei jätku kõikide nõuetele vastavate taotluste 
rahastamiseks; 

• Toetust ei maksta raskustes olevale ettevõtjale; 
• Nõuetele vastavuse küsimustikku ei pea enam 

esitama kõik taotlejad, vaid ainult 
põllumajandusmaa kasutajad. 
 



Natura 2000 toetus erametsamaale 

Toetuse vähendamise reeglid on jäänud samaks. 
Toetust võidakse vähendada: 
• hilinenult esitamise eest; 
• pindalaerinevuste tõttu; 
• looduskaitseseaduse ja metsaseaduse nõuete 

rikkumise tõttu; 
• nn nõuetele vastavuse nõuete rikkumise tõttu; 
• kasutuses olevate põllumajandusmaade loetelu 

esitamata jätmise tõttu; 
• katastriüksuse piiritähiste puudumise tõttu. 
 



Metsameede 

Määrus pole veel allkirjastatud! 
Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse 
parandamise investeeringutoetus. 
 
Toetust võib taotleda erametsaomanik 
(mikroettevõtja, füüsiline isik, FIE) või metsaühistu.  
 
Metsamaa peab olema inventeeritud. 
 
Taotlusi plaanitakse vastu võtta 8.–15. juuni 2015. 



Metsameede 

Jrk nr Toetatav tegevus Toetuse määr 
Toetuse maksimaalne 
suurus 

1 Kahjustuse kõrvaldamine     

1.1 Tuuleheite või-murru kahjustused 30% 1110 €/ha 

1.2 Metsatulekahju kahjustused 30% 710€/ha 

2 Kahjustatud metsa taastamine 

2.1 Uue metsakultuuri rajamine 783 €/ha 

2.2 

Loodusliku uuenduse tekkele 
kaasaaitamiseks maapinna 

ettevalmistamine 117€/ha 

2.3 Rajatud metsakultuuri hooldamine 99€/ha 



Metsameede 
Jrk nr Toetatav tegevus Toetuse määr Toetuse maksimaalne suurus 

3 Metsamajandamisvõtete rakendamine 

3.1 Hooldusraie 140€/ha 

3.2 
Kasvavate puude 

laasimine 80€/ha 

3.3 
Repellendi soetamine 

ja kasutamine    65€/ha 

3.4 
Aia soetamine ja 

paigaldamine 50% 5€/jooksev meeter 

3.5 
Ladvakaitse soetamine 

ja kasutamine 50% 

3.6 
Tüvekaitse soetamine 

ja kasutamine 50% 

3.7 

Metsamajandamise 
seadmete ja tarvikute 

soetamine 30% 

Mikroettevõtja kohta kuni 20 000 € ja kuni 100 
000  € 

Metsaühistu kohta kuni 60  000 € ja 300 000  € 



Metsameede 

Jrk nr Toetatav tegevus 
Toetuse 
määr 

Toetuse maksimaalne 
suurus 
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Metsapuude taimehaiguse ja –kahjustuse vastase 
tõrjevahendi soetamine ja kasutamine 
(juurepessu ja männikärsaka tõrjevahend) 108€/ha 

5 Metsatulekahju ennetamine – ainult metsaühistule! 

5.1 Tuletõkestusriba või –vööndi rajamine ja korrashoidmine  80%   

5.2 Tuletõkestusriba või –vööndi rajamine 80%   

5.3 
Tuletõrje veevõtukoha ja veevõtukohale juurdepääsutee 

korrashoidmine     

5.4 Lõkke- ja õppepuhkekoha rajamine ja tähistamine 50% 

Mitte üle 20 000€ 
programmiperioodil ja 

mitte rohkem kui 2000€ 
ühe lõkke- ja 

õppepuhkekoha kohta  



Metsameede 

Paremusjärjestus koostatakse tegevuse gruppide kaupa: 
1) kahjustatud metsa kahjustuste kõrvaldamine, uue metsakultuuri 
rajamine, maapinna mineraliseerimine ja metsakultuuri hooldamine; 
2) hooldusraie; 
3) metsapuude taimehaiguse ja -kahjustuse tõrjevahendi soetamine 
ning kasutamine; 
4) ulukikahjustuste ennetamine; 
5) tuletõkestusriba või -vööndi rajamine ja korrashoidmine ning 
tuletõrje veevõtukoha ja veevõtukohale juurdepääsutee 
korrashoidmine; 
6) kasvavate puude laasimine; 
7) lõkke- ja õppepuhkekoha rajamine ning tähistamine; 
8) seadmete ja tarvikute soetamine. 



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/
http://www.eramets.ee/


Toetuse otsuste tegemine 

Kõik siseriiklikud toetused (metsa uuendamine, 
inventeerimine ja kava koostamine, 
metsamaaparandus, pärandkultuuri säilitamine) – 
120 päeva (120 päeva pärast tehtud tööde 
dokumentide esitamist). 
 
Natura 2000 erametsamaa toetus – taotluse 
esitamisele järgneva aasta 30. aprill. 
 
Metsameede – 100 tööpäeva + kolm kuud pärast 
tehtud tööde dokumentide esitamist 



2015 tähtajad ja eelarve 

25 

Toetus Vooru tähtaeg Eelarve 
Nõustamine iga kuu 20. kuupäev       450 000   

Metsamajandamiskava I voor 20.02.2015 – juba möödas       350 000   

Metsa uuendamine I voor 15.07.2015       600 000  

Pärandkultuur 30.06.2015         20 000  

Plaanitav vooru tähtaeg Plaanitav eelarve 

Natura 2.-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 
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