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Metsandus 2014-2020 MAK 
meetmed

• Metsaala arengu ja metsade

elujõulisuse parandamise

investeeringutoetus (8)

• Natura 2000 erametsamaa toetus 

(12.2)

• Põllu- ja metsamajanduse taristu

arendamise ja hoiu

investeeringutoetus (4.3)



Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse
parandamise investeeringutoetus
(Meede 8)

Eesmärk: jätkusuutlik ja tulemuslik metsa 

majandamine

Eelarve: 8 912 941 eurot

Alameede 8.3 ja 8.4  1 200 000 eur

Alameede 8.6 7 712 941 eur



Toetuse saajad: 

• Metsaühistud

• Füüsilisest isikust erametsaomanikud

• Mikroettevõtjad, k.a. fied



8.3 Taimehaiguste ja –kahjustuste 
ning metsatulekahju ennetamine

• männikärsaka ja juurepessu kahjustuse ennetamiseks 

vajalike tõrjevahendite soetamiseks ja kasutamiseks

• metsatulekahju ennetamiseks :

1) tuletõkestusriba või -vööndi rajamine ja 

korrashoidmine;

2) tuletõrje veevõtukoha ja selle teenindusplatsi, 

veevõtukohale juurdepääsutee ning selle juurde kuuluva 

sõiduvahendi peatumiskoha korrashoidmine;

3) lõkke- ja õppe puhkekoha rajamine ja tähistamine.



8.4. Kahjustatud metsa taastamine

• hukkunud puude kõrvaldamine

• metsataimede istutamiseks vajaliku maapinna 

ettevalmistamine, metsataimede soetamine ja 

istutamine

• loodusliku uuenduse tekkele kaasaaitamiseks 

maapinna ettevalmistamine (maapinna 

mineraliseerimine)

• kuni kolme aasta vanuse metsakultuuri ja kuni kolme 

aasta vanuste metsakasvukohatüübile sobivate 

looduslikult uuenenud metsataimede hooldamine 

(metsauuenduse hooldamine).



8.6.Metsamajandamisvõtete 
rakendamine

• kuni 30-aastase puistu hooldusraie

• kasvavate puude laasimine kuuse, männi, 

tamme, kase, lehise ja sanglepa puistus, mille 

keskmine rinnasdiameeter on kuni

15 sentimeetrit

• ulukikahjustuse ennetamise tarvikute 

soetamine ning nende kasutamine või 

paigaldamine

• metsamajandamise seadmete ja tarvikute

soetamine



Metsameetme rakendamise senised 
tulemused

6 178 787,21

2 734 153,79

Raha kasutatud sh broneeritud Vahendeid kasutada



Toetatud tegevused (arv)

Kululiik

Määratud tegevuste arv 

programmperioodil

Hooldusraie 9832

Repellendi soetamine ja kasutamine (ha) 854

Võsasaag, -lõikur 274

Mootorsaag 243

Laasimine 239

Metsapuutaimede istutusvahend 218

Metsauuenduse hooldamine 157

Tormi kahjustuse kõrvaldamine 146

Torm - uue metsakultuuri rajamine 136

Männikärsaka tõrjevahendi soetamine ja 

kasutamine 97

Juurepessu tõrjevahendi soetamine ja 

kasutamine 44

Torm - maapinna mineraliseerimine 33

Kõrglaasimissaag 17

Juurdepääsuteele kruusa lisamine (JL) 10

Metsamaapinna ettevalmistamise seade 9



Toetatud tegevused (toetussumma)

Kululiik

Määratud toetus 

programmperioodil

Hooldusraie 5 289 979,42

Tormi kahjustuse kõrvaldamine 656 100,88

Torm - uue metsakultuuri rajamine 356 953,76

Repellendi soetamine ja kasutamine (ha) 164 735,82

Metsauuenduse hooldamine 74 682,43

Laasimine 55 518,02

Võsasaag, -lõikur 52 538,51

Juurdepääsuteele kruusa lisamine (JL) 39 313,40

Mootorsaag 38 545,33

Männikärsaka tõrjevahendi soetamine ja kasutamine 33 836,40

Torm - maapinna mineraliseerimine 25 780,04

Aia soetamine ja paigaldamine (m) 20 756,00

Juurepessu tõrjevahendi soetamine ja kasutamine 20 466,00

Metsamaapinna ettevalmistamise seade 5 414,94

Metsapuutaimede istutusvahend 5 115,86

Tuletõkestusriba korrashoidmine 3 621,59

Tuletõrje veevõtukoha korrashoidmine (V) 3 520,00

Kõrglaasimissaag 2 726,06

Juurdepääsutee hööveldamine (JH) 2 409,56

Lõkke- ja õppepuhkekoha rajamine ja tähistamine 1 862,50



Natura 2000 erametsamaa toetus 
(12.2)

Eesmärk: 

• erametsamaa säästev kasutus,

• kompenseeritakse erametsaomanikele 

Natura 2000 metsaalade majandamisel 

saamatajäänud tulu

Eelarve 29 milj eurot ehk 4 milj/aastas



Toetuse saaja 

metsamaad omav

• füüsiline isik

• eraõiguslik juriidiline isik



Toetatavad tegevused

Toetuse saaja järgib ühe kalendriaasta 

jooksul looduskaitselisi piiranguid.

• Natura 2000 võrgustiku alal

• Väljaspool NATURA-ala

sihtkaitsevööndis asuval erametsamaal



Natura metsa meetme rakendamise 
senised tulemused
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Eelarve kasutamine

Eelarve  29,2 milj eur

20 450 409

8 782 590

Kasutatud Jääk



Põllu- ja metsamajanduse taristu
arendamise ja hoiu

investeeringutoetus (4.3)

Eesmärk: Maatulundusmaa viljelusväärtuse 

suurendamine ja sihtotstarbelise kasutuse 

tagamine korrastatud kuivendussüsteemide 

ja juurdepääsuteede kaudu

Eelarve: 43,6 milj eur



Toetatavad tegevused

1) kuivendussüsteemi kuuluva hoone 

püstitamine või rajatise rajamine, 

rekonstrueerimine ja uuendamine 

maaparandusseaduses sätestatud 

tingimustel ja korras;

2) põllumajandus- või erametsamaale või 

põllumajanduslikule tootmishoonele 

juurdepääsutee ning selle koosseisu 

kuuluva rajatise ehitamine ja 

rekonstrueerimine.



Toetuse saajad
• Põllumajandustootja

• erametsaomanikust ettevõtja

• Metsaühistu

• Maaparandusühistu

• Mittetulundusühing, kes tegeleb 

põllumajandus- või erametsamaale või 

põllumajanduslikule tootmishoonele 

juurdepääsutee ning selle koosseisu kuuluva 

rajatise ehitamise ja rekonstrueerimisega

• riigi sihtasutus (põllumajandusettevõtjast 

sihtasutus)



Taristu meetme senised tulemused

• Eelarve 43,6 mln eur

• Heaks kiidetud 115 

taotlust heakskiidetud, 

toetussumma 21,1 mln 

eur

• (investeeringuid 

heakskiidetud ~ 27 mln 

eur)

48%52%

EELARVE

Heakskiidetud eelarve

Vabad vahendid



Toetus metsaomanikele taristu 
meetmest

• 64  

metsaomanikku 

(56% kõigist 115 

kasusaajast)

• Heakskiidetud 

toetus 

metsaomanikele 

4,1 mln eur

81%

19%

HEAKSKIIDETUD TOETUS

Põllumajandusmaa Metsamaa



Tänan!


