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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“

Muudatused jõustusid 9.01.2017



Kust raha tuleb?

Taotlused võtab vastu ja toetuse maksab välja 
Erametsakeskus. 

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



Siseriiklikud toetused 
erametsaomanikule 2017

• Metsa uuendamine

• Metsa inventeerimine

• Metsamaaparandustööde tegemine

• Pärandkultuuri säilitamine ja 
eksponeerimine



Üldised muudatused

Metsaühistu saab taotleda 
toetusi, kui tal on taotluse 
esitamise kuule eelneva kuu 
esimese päeva seisuga 
vähemalt 200 liiget.

Metsa uuendamise ja metsa 
inventeerimise taotluse saab 
esitada ainult e-PRIA portaalis.



Metsa uuendamine

Toetuse eesmärk on tagada metsaressursi 
kvaliteedi parandamine ja metsamaa 
tootmispotentsiaali efektiivsem kasutamine 
pärast raiet või metsa hukkumist.



Metsa uuendamine

Abikõlblikud kulud on:

• maapinna ettevalmistamise kulud;

• metsataimede soetamise ja istutamise 
kulud;

• metsauuenduse hooldamine (kuni kolme 
aasta vanune metsakultuur ja kuni kolme 
aasta vanused looduslikult uuenenud 
metsataimed).



Metsa uuendamine

Tööd peavad olema tehtud enne taotluse 
esitamist. Istutamine ja hooldamine peavad 
olema tehtud taotluse esitamise aastal.

Toetatakse kasvukohatüübile sobivate 
metsataimede soetamist.

Taimede soetamise kohta pole enam vaja 
esitada arvet ja maksekorraldust.



Metsa uuendamine

Toetust võib taotleda 
metsamaa kohta, mille kohta 
on metsaregistris kehtivad 
inventeerimisandmed



Metsa uuendamine

Taotluse saab esitada ainult e-PRIAs

Taimed peavad endiselt vastama nõuetele ja 
olema soetatud kultiveerimismaterjali tarnijalt, 
kes on registreeritud majandustegevuse registris

Tööd peavad olema ikka tehtud metsa 
majandamise eeskirja nõudeid järgides



Metsa uuendamine

Metsataimede soetamisel ja istutamisel on 
toetuse määr kuni 400 eurot hektari kohta 
(erametsaomanikust taotlejale kuni 200 eurot 
hektari kohta)

Maapinna ettevalmistamise ja metsauuenduse 
hooldamise toetuse määr on endiselt kuni 96 
eurot hektari kohta (erametsaomanikust 
taotlejale kuni 48 eurot hektari kohta)



Metsa uuendamine

Alates 2017 on toetuse määrad 
erametsaomanikule 50% võrra väiksemad, kui ta 
esitab taotluse ise, mitte metsaühistu kaudu

Alates 2020 saab toetust taotleda ainult 
metsaühistu



Metsa inventeerimine

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

Metsaregistrisse kantud inventeerimisandmete 
eest saab toetust kuni 10 eurot hektari kohta.

Arvet ja maksekorraldust ei pea enam esitama.



Metsa inventeerimine

Taotluse saab esitada ainult e-PRIAs.

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/


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

Pärandkultuur peab 
olema Eesti Looduse 
Infosüsteemi  (EELIS) 
pärandkultuuri objektide 
nimekirjas 
(http://loodus.keskkonnai
nfo.ee/) 

http://loodus.keskkonnainfo.ee/


Pärandkultuuri säilitamise ja 
eksponeerimise toetus

Määruse lisa 3 nimekirja on 
lisatud metsaestakaadid ja 
saeveskid

Nimekirjast on välja arvatud 
ajaloosündmustega seotud 
puistud ja traditsioonidega 
seotud puistud



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

Metsa uuendamise ja metsa 
inventeerimise toetuse taotlus on kõige 
lihtsam esitada vanas e-PRIA 
portaalis

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

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


Esmakordne e-PRIA 
kasutaja

Esimest korda e-PRIA 
teenuseid kasutades 
tuleb registreerida 
ennast kliendiks uues e-
PRIA portaalis 
https://epria.pria.ee/epria
2/login/#/login

https://epria.pria.ee/epria2/login/#/login


Toetuse taotlemine

Taotluse saab esitada ka:

• e-posti teel digitaalselt allkirjastatult;

• postiga;

• EMK-sse kohapeale tulles.

Toetusdokumentide vormistamisel saab 
küsida metsaühistust abi.



Vajalikud vormid

Taotlus

Taotluse lisa tööde asukohta kohta (igal taotlusel 
on erinev lisa)

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

Vajadusel muud dokumendid (metsaühistu 
liikmete nimekiri, uuendustööde kava, 
uuendustööde kava arve ja maksekorraldus, 
konsulendi hinnang, pärandkultuuri asukoha skeem, 
hinnapakkumine)

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


Rahastamise määra arvutamine
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Näidis: rahastamise määra arvutamine

Maksmata jäetav
summa

Makstav summa

Kõikide taotluste 

nõuetele vastav 

summa on 4400 

eurot, eelarve on 

2000 eurot.

Rahastamise 

määraks kujuneb 

350 eurot.



Rahastamise määr

Voor Metsa 

uuendamine

Metsa 

inventeerimine

2014 I 1520,80

2014 II 3862,80

2015 I 1609,90 2544,30

2015 II 1699,70 351,40

2016 I 1801,30



Taotlusvoorud 2017

Toetus Vooru 

plaanitav aeg

Plaanitav 

eelarve 2017

Olemasolev 

raha 2017

Nõustamistoetus 30. jaanuar 400 000 200 000

Pärandkultuuri toetus juuni 15 000

Metsa uuendamine I juuli 650 000 650 000

Metsaühistu toetus august 500 000

Metsamaaparandus september 200 000

Metsa uuendamise II detsember 250 000

Metsa inventeerimine detsember 300 000

KOKKU 2 315 000 850 000



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. 



Aitäh kuulamast!

www.eramets.ee

siseriiklik@eramets.ee

673 6033 metsamaaparandus, vääriselupaiga 
lepingud
673 6034 nõustamistoetus, inventeerimine, metsa 
uuendamine
683 6064 pärandkultuuri toetus

Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn

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

