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Metsaala arengu ja metsade 
elujõulisuse parandamise 
investeeringutoetusest ja selle 
aasta olulisematest muudatustest

Infopäevad 2018. aasta mais Tartus ja Tallinnas



Eesmärk
• Jätkusuutlik ja tulemuslik metsa 

majandamine, mis soodustab

✓ metsa elujõulisuse tõstmist metsa liigilise 
koosseisu parandamise või muude 
metsakasvatusvõtete rakendamise kaudu

✓ metsa bioloogilise mitmekesisuse, tervikliku 
ökosüsteemi ja kaitsefunktsiooni säilimist ja 
taastamist

✓ metsa multifunktsionaalse rolli ning selle 
vaimse ja kultuurilise pärandi alalhoidmist



Juttu tuleb …

• Kuidas on seni läinud

• Maaeluministri olulisemad 
otsustused selleks aastaks

• Määruse muudatused

• Kiirülevaade toetuse saajatest ja 
toetatavatest tegevustest



Kuidas on läinud 2017 aasta 
lõpuks?



Kuidas on läinud 2017 aasta 
lõpuks?



Maaeluministri olulised otsustused

• 12.02.2018 määruse nr 8 „2018. aastal „Eesti maaelu 
arengukava 2014 – 2020“ alusel antavad Euroopa Liidu 
ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu 
toetused“ § 2 lg 6 kohaselt saab 2018. aastal toetust 

taotleda üksnes allmeetme 8.6 kohta

• 05.03.2018 käskkirja nr 38 „Perioodil 2014-2020 Euroopa 
Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohasteks maaelu arengu 
toetusteks ettenähtud vahendite jaotus“ p 1 kohaselt on 
selle aasta toetuse suurus 1,5 mln eurot 

• 26.03.2018 määrus nr 16 „Maaeluministri 11. mai 2015. a 
määruse nr 59 „Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse 
parandamise investeeringutoetus” muutmine“ muudeti 
toetusega seotud tingimusi



Määruse muudatused

• §-s 3 täpsustatakse asustusüksus, millel asuva 
metsamaa kohta saab toetust taotleda

• Tunnistatakse kehtetuks kinnituskirja esitamise 
nõue

• Muudetakse allmeetme 8.6 toetuse määrasid

• Kehtestatakse nõue, et toetust saab taotleda 
üksnes elektrooniliselt ehk PRIA e-teenuse 
keskkonna kaudu 



Toetuse saajad

Metsaühistud 
tema liikme 
poolt antud 
kinnituse alusel

Füüsilisest 
isikust 
erametsaomanik
ud

Mikroettevõtjad, 
kaasa arvatud 
FIEd



Toetatavad tegevused  

Metsamajandamisvõtete 
rakendamine

Kuni 30 aasta 
vanuse 
noorendiku 
hooldusraie

Kasvavate 
puude laasimine

Ulukikahjustuse 
ennetamine

Metsamajandam
ise seadmed ja 
tarvikud

Andmed metsa kohta peavad olema 
metsaregistris



Toetuse määr ja maksimaalne 
suurus 

Tegevus Toetus

e %

Määr enne Määr 2018

Metsa-

majandusliku

d tegevused

Hooldusraie 50% 153 €/ha 159

Kasvavate puude 

laasimine

50% 100 €/ha 102

Ulukikahjustuste 

ennetamiseks repellendi

kasutamine

50% 61 €/ha 70

Metsamajandamise seadmed 30%
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