
Siseriiklikud metsandustoetused 

Triin Suur 

Toetuste üksuse arendusnõunik 

 

SA Erametsakeskus 

 

11.05 Kuressaares, 17.05 Sakus, 20.05 Jõhvis, 
24.05 Viljandis, 25.05 Tartus 



Teemad 

Erametsanduse tugisüsteem 

Toetuste tutvustus 

Toetuse taotlemine 

Toetuse vähendamine 

Toetuse maksmine 



Erametsanduse tugisüsteem 



Metsaühistu 

Metsaühistu on vahetu abimees metsaomanikule. Selle 
asutajad on metsaomanikud. 

 

Teenused: 

• Õppepäevade korraldamine 

• Individuaalse nõuande pakkumine 

• Abistamine toetuste taotlemisel 

• Metsamajandamiskavade tellimine 

• Raiete korraldamine 

• Puidu turustamise korraldamine 

• Metsakasvatustööde korraldamine 



Toetuse andmise alus 

Metsaseadus 

 

Keskkonnaministri 14.04.2014 määrus nr 10 
„Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse 
kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja 
taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise 
alused ning toetuse tagasinõudmise kord “ 



Kust raha tuleb? 

Taotlused võtab vastu ja toetuse maksab välja 
Erametsakeskus.  

 

Toetusraha on 100% Eesti riigi raha. 
Erametsakeskus saab selle Keskkonnainvesteeringute 
Keskuse kaudu. 



Toetuste mahud 2015 
 

€0,00  

€500 000,00  

€1 000 000,00  

€1 500 000,00  

€2 000 000,00  

€2 500 000,00  

Taotletud summa Eelarve 



Siseriiklikud toetused 
erametsaomanikule 2016. a 

• Metsa uuendamine 

• Metsa inventeerimine ja 
metsamajandamiskava koostamine 

• Metsamaaparandustööde tegemine 

• Pärandkultuuri säilitamine ja eksponeerimine 



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 

Toetatavad tegevused: 

• kasvukohatüübile sobivate taimede soetamine 
80% maksumusest, 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; 

• metsauuenduse hooldamine kuni 96 eurot hektari 
kohta kalendriaastas. 

 



Metsa uuendamise toetus 

Toetus on mõeldud raielankide uuendamiseks, 
mitte kultuuri täiendamiseks ega põllumaa 
metsastamiseks. 

 

Tööd peavad olema tehtud enne taotluse esitamist. 

 

Toetatakse kasvukohatüübile sobivate taimede 
soetamist. 

 

 

 

 

 



Metsa uuendamise toetus 

Taimed peavad olema ostetud isikult, kes on 
esitanud majandustegevusteate 
metsakultiveerimismaterjali tarnijana.  

 

Kui taimed ei vasta päritolu ja kvaliteedi nõuetele, ei 
toetata ka istutustöid.  

 

Istutatud taimede algtihedus peab vastama metsa 
majandamise eeskirja määradele (mänd 3000 tk/ha, 
kuusk, sookask ja arukask 1500 tk/ha). 

 

Taimede eest ei tohi maksta sularahas. 

 



Metsa inventeerimise ja 
metsamajandamiskava koostamise 
toetus 

 

Toetust võib taotleda üksnes metsaühistu. 
Erametsaomanikul on võimalus liituda sobiva 
metsaühistuga ja saada toetust ühistu kaudu. 

 

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.  

 

Inventeerimise ja kava eest ei tohi maksta 
sularahas. 

 

Inventeerimine võib olla tehtud 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. 
 

Toetus on mõeldud olemasoleva 
maaparandussüsteemi uuendamiseks. Vähemalt 
70% kraavi pikkusest peab paiknema metsamaal. 

 

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

 

 



Metsamaaparandustööde toetus 

Toetust saab kuni 10 000 eurot metsaomaniku kohta. 

 

• Uuendustööde kava koostamise eest makstakse 
kuni 10% taotletava toetuse summast, aga mitte 
rohkem kui 300 eurot. 

 

• Kraavi jooksva meetri kohta makstakse 1,5 eurot. 



Metsamaaparandustööde toetus 

 

• Voolunõva rajamiseks makstakse 1,5 eurot 
jooksva meetri kohta. 

 

• Tööde vastuvõtmise akti koostamise eest 
makstakse kuni 100 eurot.  

 

• Truubi uuendamisel sõltub toetuse summa 
läbimõõdust – 35 kuni 245 eurot jooksva meetri 
kohta. 



Metsamaaparandustööde toetus 

 

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/). 

 

Töödega võib alustada pärast taotluse esitamist. 
Uuendustööde kava võib olla tehtud taotluse 
esitamisele eelneval aastal. 

 

 

 

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


Metsamaaparandustööde toetus 

Tehtud tööde kohta peab esitama dokumendid ühe 
aasta jooksul pärast toetuse otsuse tegemist. 

 

Metsaühistu võib esitada dokumendid kahes osas. 

 

Sularahas maksmine pole lubatud. 

 

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



Pärandkultuuri säilitamise ja 
eksponeerimise toetus 

Toetust saab taotleda metsaühistu ja 
erametsaomanik. 

 

Pärandkultuuri objekt peab olema määruse lisa 3 
nimekirjas ning paikema erametsamaal. 

 

Toetatakse pärandkultuuriobjekti korrastamise, 
hooldamise, säilitamise, tähistamise, sellele 
avaliku juurdepääsu tagamise, eksponeerimise, 
kaardistamise ja arhiivimaterjalide kogumise 
kulusid. 



Pärandkultuuri säilitamise ja 
eksponeerimise toetus 

Töödega võib alustada pärast taotluse esitamist.  

 

Kuue kuu jooksul pärast toetuse otsuse tegemist peab 
esitama dokumendid tehtud tööde kohta.  

 

Sularahas maksmine pole lubatud. 

 

Toetuse saaja peab tagama tasuta juurdepääsu 
pärandkultuuriobjektile viie aasta jooksul pärast toetuse 
väljamaksmist. 



Pärandkultuuri säilitamise ja 
eksponeerimise toetus 

Toetuse määr on kuni 80% abikõlblikest kuludest, 
kuid mitte rohkem kui 3196 eurot pärandkultuuri 
objekti kohta kalendriaastas, sealhulgas: 

• omatöö kuni 640 eurot ühe pärandkultuuri 
objekti kohta; 

• konsulendi hinnangu koostamine kuni 123 eurot 
ühe pärandkultuuri objekti kohta. 



Toetuse taotlemine 

Taotluse saab esitada: 

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

• E-posti teel digitaalselt allkirjastatult; 

• Postiga; 

• EMK-sse kohapeale tulles. 

 

Toetusdokumentide vormistamisel saab küsida 
metsaühistust abi. 

 

https://epria.pria.ee/epria/
https://epria.pria.ee/epria/
https://epria.pria.ee/epria/


Toetuse taotlemine 

Toetuse taotlemiseks esita: 

• Taotlus 

• Määruse lisas loetletud andmed (igal toetusel on 
erinev lisa) 

Vormid leiad http://www.eramets.ee/toetused/  

 

 

Metsa uuendamise taotluse juurde esita lisaks: 

• Taimede arve 

• Arve tasumist tõendav dokument 

 

 

http://www.eramets.ee/toetused/
http://www.eramets.ee/toetused/


Toetuse taotlemine 

Inventeerimise taotluse juurde esita lisaks: 

• Arve 

• Arve tasumist tõendav dokument 

 

Metsamaaparandustööde taotluse juurde esita 
lisaks: 

• Uuendustööde kava 

• Arve uuendustööde kava kohta 

• Arve tasumist tõendav dokument 



Toetuse taotlemine 

Pärandkultuuri taotluse juurde esita lisaks: 

• Konsulendi hinnang 

• Pärandkultuuri asukoha skeem 

• Hinnapakkumine  

 



Rahastamise määra arvutamine 
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Näidis: rahastamise määra arvutamine 

Makstav summa Mittemakstav summa 

Kõikide taotluste nõuetele vastav summa on 1,2 mln eurot, eelarve 

on 600 000 eurot. Rahastamise määraks kujuneb 1700 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 rahastamise määrast väiksem, saavad toetust kogu 

summas. 



Metsa uuendamise rahastamise määr 

0,00 € 

500,00 € 

1 000,00 € 

1 500,00 € 

2 000,00 € 

2 500,00 € 

3 000,00 € 

3 500,00 € 

4 000,00 € 

I voor 
2014,                 

eelarve 
600 000 

II voor 
2014,                

eelarve 
400000 

I voor 
2015,                 

eelarve 
750000 

II voor 
2015,              

eelarve 
400000 

Rahastamise määr 1 520,80 € 3 862,80 € 1 609,90 € 1 699,70 € 

Metsaomanike arv 775 617 947 791 

Metsaomanike arv, kellel 
vähendati toetuse summat  

153 27 179 89 



Metsa inventeerimise rahastamise määr 

0,00 € 

500,00 € 

1 000,00 € 

1 500,00 € 

2 000,00 € 

2 500,00 € 

3 000,00 € 

I voor 2015,                 
eelarve 350 000 

II voor 2015,                            
eelarve 250 000 

Rahastamise määr 2 544,30 € 351,40 € 

Metsaomanike arv 1076 1182 

Metsaomanike arv, kellel 
vähendati toetuse summat  

22 309 



Toetuse otsus 

Erametsakeskus teeb taotluse kohta otsuse 120 
päeva jooksul pärast taotluse esitamise 
tähtpäeva. 

 

Otsusest teavitame e-tähtkirjaga või tähtkirjaga. 



Toetuse maksmine 

Metsa uuendamise toetus ja metsa inventeerimise 
toetus makstakse 30 päeva jooksul pärast 
taotluse rahuldamise otsuse tegemist. 

 

Metsamaaparandustööde toetus ja pärandkultuuri 
säilitamise toetus makstakse 30 päeva jooksul 
pärast toetuse maksmise otsuse tegemist. 
Toetuse maksmise otsus tehakse 120 päeva 
jooksul pärast tehtud tööde dokumentide esitamist.  



Taotlusvoorude ajad 2016. a 

Siseriiklike toetuste eelarve on kokku 3,12 mln eurot. KIK-i projektidest 
on rahaline kate olemas 1,04 mln eurot . 

Toetuse liik Vooru tähtpäev Eelarve 

Metsa uuendamine I voor 15. juuli       800 000 

Pärandkultuur 30. juuni         20 000 

Maaparandus Plaanitav aeg: september       300 000 

Metsa inventeerimine Plaanitav aeg: detsember       450 000 

Metsa uuendamine II voor Plaanitav aeg: detsember       450 000  



Aitäh kuulamast! 

www.eramets.ee  

siseriiklik@eramets.ee  
 
673 6033 metsamaaparandus, vääriselupaiga 
lepingud 
683 6057 nõustamistoetus, inventeerimine, metsa 
uuendamine 
683 6064 pärandkultuuri toetus 

 
Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn 

 

http://www.eramets.ee/
mailto:siseriiklik@eramets.ee

