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Eesti Erametsaliidu ettepanek „Eesti maaelu arengukava 2014-2020“ meetme 8 
„Investeeringud metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamine“ raames 
hooldusraieks antava toetuse määra ja suuruse kohta   

Austatud härra Erik 
 
 
Vastuseks Teie kirjale, milles tõstatate küsimuse „Eesti maaelu arengukava 2014-
2020“ (edaspidi MAK) meetme 8 „Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse 
parandamisse“ raames hooldusraieks antava investeeringutoetuse määra ja suuruse kohta ning 
teete ettepaneku suurendada toetuse maksimaalset summat 200 euroni hektari kohta, anname 
järgmise vastuse. 
 
Maaeluministri 11. mai 2015. a määruse nr 59 „Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse 
parandamise investeeringutoetus“ (edaspidi metsameetme määrus) § 11 lõike 3 punkti 1 
kohaselt on hooldusraieks antava toetuse maksimaalne määr 50% abikõlbliku kulu 
maksumusest ning toetuse maksimaalne suurus on 140 eurot hektari kohta. Nimetatud toetuse 
maksimaalne määr 50% on sätestatud ka MAKi peatükis 8.2.6 „Investeeringud metsaala 
arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse“ alapunktis 8.2.6.3.1.8 „(Kohaldatavad) 
summad ja toetusmäärad“.  
 
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487-
548) (edaspidi EL määrus 1305/2013) II lisas on sätestatud eelnimetatud toetuse lubatud 
maksimummääraks 75%. 
 
Hooldusraieks antakse toetust standardkulude alusel. EL määruse 1305/2013 artikli 62 lõikes 
2 on kehtestatud nõue, et kui toetust antakse standardkulude alusel, peab liikmesriik tagama, 
et vastavad arvutused on piisavad ja õiged ning põhinevad eelnevalt kindlaks määratud 
korralikul, õiglasel ja tõendataval arvutusel. Selleks peab sõltumatu ning vajalike 
ekspertteadmistega ametiasutus tegema vastavad arvutused ja kinnitama, et arvutused on 
piisavad ja õiged. Metsameetme määrusega kehtestatud ühikuhindade määratlemisel on 
aluseks võetud Eesti Maaülikooli Metsandus- ja Maaehitusinstituudi metsakorralduse 
osakonna teadlaste poolt 2013. ja 2016. aastal tehtud uuringute tulemused. Uuringud on 
avalikult kättesaadavad erametsanduse portaalis 
http://www.eramets.ee/info/trukised/uuringud/. 2016. aasta alguses läbiviidud uuringu 
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tulemustest nähtub, et 2015. aastal oli valgustusraie keskmine käibemaksuta maksumus 257 
eurot hektari kohta. Lähtuvalt eeltoodust saame kinnitada, et metsameetme määrusega 
kehtestatud toetuse maksimaalne suurus, milleks on 140 eurot hektari kohta, lähtub 50%-lisest 
toetuse määrast ja on vastavuses uuringuga tuvastatud reaalse hinnaga. 
 
Maaeluministeerium toetab igati Eesti metsanduse arengukavas 2020 toodud põhimõtet, et 
just hooldusraietega kujundatakse uuendusraie ikka jõudva puistu koosseis ja maakasutusest 
saadav tulukus.    
     
Uuringud, mis määratlevad ja kinnitavad standardsete ühikuhindade õigsust, viiakse läbi ka 
2017. ja 2018. aasta alguses. Maaeluministeerium saab standardsete ühikuhindade alusel 
makstavate toetuste maksimaalse suuruse muutmise vajaduse otsustada pärast uuringu 
tulemuste selgumist 2017. aasta märtsi lõpuks. Lisame, et vastava toetuse määra (%) 
muutmine eeldab vastavate muudatuste tegemist ka MAKis.  
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