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Toetuse andmise alus

Eesti Maaelu Arengukava 2014 – 2020

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise 
seadus

Maaeluministri 22.04.2015 määrus nr 39 „Natura 2000 
alal asuva erametsamaa kohta antav toetus“

Toetus on kompensatsioon erametsaomanikule 
looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jääva tulu eest.



Toetuse määr

Toetuse määr sihtkaitsevööndis on 110 eurot hektari 
kohta aastas.

Toetuse määr piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval 
alal on 60 eurot hektari kohta aastas. Seda võidakse 
vähendada, kui eelarvest ei jätku kõikide nõuetele 
vastavate taotluste rahuldamiseks.

2016 on eelarve 4,012 miljonit eurot.



Nõuded metsaala kohta

Toetust võib taotleda metsaala kohta, mis on:

• taotleja omandis;

• metsaalana keskkonnaregistrisse kantud ehk 
asub Natura metsatoetuste kaardil:

– maa-amet.ee >> Maa-ameti geoportaal >> 
Kaardiserver >> Natura metsatoetused



Keskkonnaregistrisse kantud 
metsaalad

Keskkonnaregistrisse kantud metsaalade kaardi koostab Maa-amet 
järgmiste andmete alusel:

– Katastripiirid (eraomand)
– Natura 2000 ala
– Sihtkaitse- ja piiranguvöönd, hoiuala, projekteeritav ala
– Vähemalt 0,3 ha suurune ala
– ETAK metsakõlvikud (mets, noor mets, hukkunud puistu)
– ETAK kraavid (4-6 m ja 6-8 m)
– ETAK teed
– ETAK hooned
– PRIA põllumassiivid
– PLK (poollooduslik kooslus)
– VEP (vääriselupaik, kus on kehtiv leping)
– EMK mõõdistusandmed



Kui ala pole kaardil

Toetusõigusliku ala kohta võib esitada kaardile 
kandmise avalduse;

Esita avaldus enne 31. detsembrit;

Avaldusega arvestatakse järgmise aasta kaardi 
koostamisel.



Taotleja kohustused

Taotleja peab kohustuseaasta jooksul (so 1.01 –
31.12):

• täitma looduskaitseseaduse ja metsaseaduse 
nõudeid;

• täitma nõuetele vastavuse süsteemi nõudeid:
– maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 

hoidmise nõuded;
– kohustuslikud majandamisnõuded.



Taotleja kohustused

Taotleja peab tagama, et katastriüksuse 
piiripunktidega ühtivad metsaala piiripunktid on 
tähistatud kohapeal visuaalselt tuvastatavate 
katastriüksuse piirimärkidega.

Taotleja ei tohi olla raskustes olev ettevõtja 
komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 2 
punkti 14 tähenduses.



Toetuse taotlemine

Taotluse esitamise tähtaeg on 4. – 22. aprillini 
2016. a.

Taotlus esitatakse Erametsakeskusele.

Taotluse peab esitama igal aastal uuesti.



Taotluse esitamine e-PRIAs

Kõige mugavam on esitada taotlus e-PRIA portaalis 
https://epria.pria.ee/epria/. 

Vaja on arvutit, internetti, ID-kaarti ja paroole või mobiil-IDd.

E-PRIA taotlusega on esitatud vormikohane taotlus ja õige 
metsaala kaart.

Vajadusel saab lisada digitaalselt allkirjastatud lisadokumente.

Sisestama peab ainult kontaktandmed ja katastritunnuse. 
Muud andmed täidetakse taotleja eest automaatselt.

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


E-posti teel suhtlemine

Olen nõus, et minuga suheldakse taotlusega 
seotud küsimustes taotlusel märgitud e-posti 
teel ja et otsus tehakse teatavaks elektroonilise 
kättetoimetamisega taotlusel märgitud e-posti 
aadressile.



Põllumajandusmaa kasutamine

Kinnitan, et mul on õigus kasutada 
põllumajandusliku majapidamise maad või 
tegelen põllumajandusliku tegevusega või on 
minu kinnisasjal üle 3-kuupmeetrise 
mahutavusega naftasaaduste ehitis.



Esmakordne taotleja

Esimest korda toetust taotledes tuleb esitada 
avaldus andmete kandmiseks PRIA 
kliendiregistrisse. Tekib PRIA ID.

Kõige lihtsam on esitada avaldus e-PRIA 
portaalis.

Paberil täidetud avaldusele tuleb lisada ID kaardi 
või passi koopia.



Kaasomand

Kaasomandis oleva metsaala kohta esitab taotluse üks omanikest.

Teised omanikud peavad andma nõusoleku (soovituslik vorm erametsa 
portaalis) või esitama koos taotlusega kaasomanike ühise avalduse.

Toetusraha kantakse taotluse esitanud metsaomaniku arvele.

Kui on sõlmitud kaasomandi kasutamise kokkulepe (notariaalne), 
võivad kaasomanikud esitada igaüks eraldi taotluse tema kasutuses 
oleva metsaala kohta.

Ühisomandile kehtivad samad nõuded, mis kaasomandile.



Põllumajandusmaa kasutamine

Kui taotleja kasutab põllumajandusliku majapidamise 
maad, tegeleb põllumajandusliku ettevõtlusega või tema 
kinnisasjal on üle 3-kuupmeetrise mahutavusega 
naftasaaduste ehitis, peab esitama:

– PRIA pindalatoetuste taotluse, kus on täidetud nõuetele 
vastavuse küsimustiku osa (punkt 3) ja 
põllumajandusmaade loetelu (PT50A);

– põllumajandusmaade asukoha kaart.

Neid dokumente ei pea esitama, kui PRIAst taotletakse 
otsetoetust või pindalatoetust.



Kinnisasja võõrandamine

Taotleja peab olema taotlusesse märgitud metsaalade omanik taotluse 
esitamisest kuni 31. detsembrini.

Võõrandatud kinnisasjade eest võib toetuse maksta võõrandajale või 
omandajale, kui 

– võõrandatakse kõik toetusega seotud metsaalad ja 
– sellest teavitatakse Erametsakeskust 22. aprillist kuni 20. juulini.

Kui võõrandatakse ainult mõni toetusega seotud kinnisasjadest, siis 
nende eest toetust ei maksta.

Kui Erametsakeskus saab võõrandamisest teada pärast 20. juulit, siis 
nende metsaalade eest toetust ei maksta. 



Taotluse esitamine posti või e-posti 
teel

Kui taotlust ei täideta e-PRIAs, on vaja esitada 
Erametsakeskusele:

– vormikohane taotlus;

– keskkonnaregistri metsaala kaart;

– vajadusel lisadokumendid.

Vormid on erametsanduse portaalis. 
Natura mets >> Taotluse esitamine ja vormid



Kokkuvõte dokumentidest

• Vormikohane taotlus
• Keskkonnaregistri metsaala kaart
• Volitus
• PRIA kliendiregistrisse kandmise avaldus
• Kaasomaniku nõusolek või kaasomanike ühine avaldus
• Pindalatoetuste taotlus (st nõuetele vastavuse küsimustik ja 

põllumajandusmaade loetelu koos kaardiga)

Pärast taotluse esitamist võib olla vaja esitada:
• Teavitus kinnisasja võõrandamisest (kuni 20.juuli)
• Metsaala kaardile kandmise avaldus (enne 31.detsembrit)
• Taotluse muutmise avaldus



Taotleja ja taotluse kontrollimine

Erametsakeskus kontrollib taotluses esitatud 
andmete õigsust.

Keskkonnainspektsioon teavitab 
looduskaitseseaduse ja metsaseaduse rikkumistest.

PRIA teavitab nõuetele vastavuse süsteemi 
rikkumistest.

Valimi alusel mõõdetakse metsaalad kohapeal üle.



Toetuse vähendamine

Toetuse vähendamise põhjused:

• Hilinemine

• Pindalaerinevus

• Looduskaitseseaduse ja metsaseaduse rikkumine

• Nõuetele vastavuse süsteemi nõuete rikkumine

• Piiritähiste puudumine

• Kattuvus (PLK, põllumassiiv, VEP)



Toetuse maksmine

Erametsakeskus teeb taotluse rahuldamise või 
rahuldamata jätmise otsuse hiljemalt 
30.aprilliks 2017.

PRIA maksab toetuse välja hiljemalt 30.juuniks 
2017.

Füüsilise isiku toetuse summast peetakse kinni 
tulumaks.



Kontakt

www.eramets.ee

natura@eramets.ee

6836 064, 6836 058

Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn

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

