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MAK 2013-2020 meenutus

01 Teadmussiire ja teavitus

02 Nõustamisteenused, põllumajandusettevõtete juhtimis- ja 

asendusteenused

04 Investeeringud materiaalsesse varasse

 Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid

06 Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng

 Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas 

mittepõllumajandusliku tegevuse suunas 

08 Investeeringud metsala arengusse ja metsade elujõulisuse 

parandamisse

09 Tootjarühmade ja organisatsioonide loomine

12 Natura 2000

19 Leader



Eelmise programmiperioodi 
tulemused meetme 1.5 kohta
Näitaja Eesmärk Saavutus Määr

1.5.1 Metsa 

tootmispotentsiaali 

tõstmine ja väärtuse

suurendamine

30 000 ha 30 175 ha 106%

1.5.2 Tööviljakuse kasv 

metsandussaaduste 

töötlemisel töötaja kohta 

lisandväärtuse alusel

5% aastas 4,9% 98%

1.5.3 Loodusõnnetuste 

ja tulekahju tõttu 

kahjustatud metsa 

taastamine

3500 ha 1384 ha 40%

1.5.1 puhul tõi 36% toetuse saajatest välja, et toetus hüvitas vajalikud kulud pigem vähesel määral.

Järeldused:

 vajalike tegevuste ja investeeringute maht olid suuremad meetme toetusvõimalustest

 Meede aitas osaliselt kaasa metsakasvatajate ühistegevuse arendamisele

1.5.3 järeldused:

 Meede on olulisel määral kaasa aidanud metsapotentsiaali taastamisele, metsade säilimisele ja 

metsamaa jätkusuutliku majandamise kasvule

 Veelgi enam võiks tähelepanu pöörata teadlikkuse tõstmisele toetusmeetmete võimalustest ja 

ühistegevuse arendamisele



Metsameetme rakendamise senised 
tulemused (1)
Tegevused Vahendid otsustatud

Haiguste ja kahjustuste ennetamine 141 tegevust 503 ha-l

Tuletõkestusriba, -vööndi rajamine 0

Tuletõkestusriba, -vööndi korrashoidmine 3 riba, vööndit

Tuletõrje veevõtukohaga seotud tegevused 3 kohta ja 17 juurdepääsuteed

Lõkke- ja õppepuhkekohad 1 koht

Metsakahjustuste kõrvaldamine 24 tegevust 89 ha-l

Kahjustatud metsa taastamine 35 tegevust 119 ha-l

Hooldusraie 5011 tegevust 18 413 ha-l

Kasvavate puude laasimine 140 tegevust 402 ha-l

Ulukikahjustuste ennetamine 229 tegevust 650 ha-l

Seadmed ja tarvikud 500 tarvikut



Metsameetme rakendamise senised 
tulemused (2)

• Toetus määratud 1956-le metsaomanikule

• Toetatud metsamaa pindala on 19 655 ha

• Toetust kasutatud kokku 3 mln



Kavandatud MAKi muudatused 
metsameetmes

• Tegevuste loetelus muudatusi ei ole
 metsakahjustuste kõrvaldamise toetuse määr jääb endiselt 30 % 

 kahjustuste taastamise tegevusi toetatakse 90% ulatuses

• Muutmisettepanekud:

 hooldusraie toetuse määr 50%-lt 70%-ni

 metsakahjustuste korral hindab Keskkonnaamet 

metsakaitseekspertiisi vajalikkuse ja märgib metsakaitseekspertiis 

aktile või metsateatisele metsa hukkumise põhjuse

• Toetusraha vähenes
 Vähenemine 1 087 059 € võrra

 Metsameetme eelarveks jääb 8 912 941 €



Ees seisab neli taotlusvooru

• Toetusvahendeid on kasutamata 6 mln eurot

• Sellele summale võivad lisanduda vahendid, mis 

jäävad toetuse saajate poolt kasutamata

• 2017. aasta taotlusvooru eelarveks on 

kavandatud 2 mln eurot

• Tasub teada

 8.3 ja 8.4 jaoks on vahendeid kokku 1 mln eurot, millest on kulutatud ca 

300 000€

 vahendeid jagub veel 700 000 euro ulatuses



Metsamaa välisriikide isikute 
omandis (1)

• Välisriikide isikute omandis on üle 125 

400 ha metsamaad
 Suurim omand on 45 451 ha

 Keskmine omand 35,4 ha

 Mediaan 2,4 ha

• So 12% erametsamaast



Metsamaa välisriikide isikute 
omandis (2)



Välismaiste isikute omandis olev 
maatulundusmaa



Aitäh! 
Vastan küsimustele!

Helve Hunt

Maaeluministeerium

helve.hunt@agri.ee

625 6511

mailto:helve.hunt@agri.ee

