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Toetused erametsaomanikule 2020

• Metsameede (sh hooldusraie kuni 30-aastases 
puistus)

• Natura 2000 hüvitis erametsamaale

• Metsa uuendamise toetus

• Metsamaaparandustööde toetus

• Pärandkultuuri eksponeerimise toetus

• Metsa inventeerimise toetus



Metsameede

• Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse 
parandamise investeeringutoetus

• Maaelu arengukava 2014 – 2020 meede 8

• Maaeluministri 11.05.2015 määrus nr 59 
„Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse
parandamise investeeringutoetus“

https://www.riigiteataja.ee/akt/129032018038?leiaKehtiv


Metsameetme tegevused (1)
Metsamajanduslikud tegevused

• Hooldusraie kuni 30-aastases puistus 159 €/ha

• Kasvavate puude laasimine 102 €/ha

• Repellendi soetamine ja kasutamine 70 €/ha

• Tüvekaitsmete ja ladvakaitsmete kasutamine 50%

• Metsamajandamise seadmete ja tarvikute 
soetamine (mootorsaag, kõrglaasimissaag, 
võsasaag, -lõikur, metsataimede istutusvahend, 
metsamaapinna ettevalmistamise seade) 30%



Metsameede (1) – peamised 
tingimused

• Metsamaa peab olema inventeeritud
• Töödega võib alustada pärast taotluse esitamist
• Hooldusraieks sobib puistu jooksva vanusega kuni 

30 aastat
• Laasitav puu võib olla kuusk, mänd, tamm, kask, 

lehis või sanglepp, mille rinnasdiameeter kuni 15 
cm

• Seadmete ja tarvikute ostmiseks võib küsida 
toetust ainult metsaühistu

• Tüvekaitsmete, ladvakaitsmete, seadmete ja 
tarvikute ostmiseks on vajalik hinnapakkumine



Pane tähele!

• Valgustusraiet tehakse pärast seda, kui mets 
on uuenenud (metsa majandamise eeskiri §
16 lõige 1), kuni 8 cm rinnasdiameetriga
puistus peapuuliigi valgustingimuste 
parandamiseks

• Metsauuenduse hooldamist tehakse kuni 
mets on uuenenud. See  on metsaseaduse 
paragrahvi 24 lõike 2 järgi üks metsa 
uuendamise võtetest.



Metsameetme tegevused (2)
Kahjustatud metsa taastamine

• Tormi või tulekahju tagajärjel hukkunud metsa 
taastamine

– Kahjustuse kõrvaldamine 1050 €/ha

– Uue metsakultuuri rajamine 731 €/ha

– Maapinna mineraliseerimine 146 €/ha

– Metsauuenduse hooldamine 149 €/ha



Metsameede (2) – peamised 
tingimused

• Metsamaa peab olema inventeeritud
• Metsakaitseekspertiisil või metsateatisel peab 

olema hukkumise põhjus loodusõnnetus või 
tulekahju

• Loodusõnnetuseks loetakse metsamaal tormi või 
trombi põhjustatud tuuleheide või -murd või 
vaalimine

• Kahjustus peab olema vähemalt 20% ja üks ala 
vähemalt 0,5 ha

• Töö võib olla tehtud ka taotluse esitamisele 
eelneval aastal (v.a metsauuenduse hooldamine)



Metsameetme tegevused (3)
Taimehaiguste ja tulekahju ennetamine

• Juurpessu ja männikärsaka tõrjevahendi 
kasutamine 95 €/ha

• Metsatulekahju ennetamine 80%

– Tuletõkestusriba ja –vööndi rajamine ja 
korrashoidmine

– Tuletõrje veevõtukoha ja veevõtukohale viiva 
juurdepääsutee korrashoidmine

– Lõkke- ja õppepuhkekoha rajamine (50%)



Metsameede (3) – peamised 
tingimused

• Metsamaa peab olema inventeeritud
• Tööga võib alustada pärast taotluse esitamist
• Tulekahju ennetamiseks saab toetust küsida ainult 

metsaühistu
• Metsatulekahju ennetamise tegevusteks peavad olema 

kooskõlastused (keskkonnaamet, päästeamet, kohalik 
omavalitsus)

• Tulekahju tegevuste kohta on vajalikud hinnapakkumised
• Kõrgema ja keskmise tuleohuga metsamaa (I-III 

tuleohuklass)
• Tulekahju ennetatakse vähemalt kahe metsaühistu 

liikme metsas



Natura 2000 hüvitis erametsamaale

• Maaelu arengukava 2014 – 2020 meede 12

• Maaeluministri 22.04.2015 määrus nr 39 
„Natura 2000 erametsamaa toetus“

https://www.riigiteataja.ee/akt/104012018005?leiaKehtiv


Natura 2000 hüvitis erametsamaale

• Erametsaomanikule kompenseeritakse 
looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat 
tulu

• Natura 2000 alal piiranguvööndis, hoiualal ja 
projekteeritaval alal kuni 60 €/ha (väheneb, kui 
hüvitist küsitakse eelarvest suuremas summas)

• Sihtkaitsevööndis Natura 2000 alal ja väljapool 
seda kuni 110 €/ha



Natura 2000 hüvitis erametsamaale

Toetust makstakse, kui:
• taotleja on metsamaa omanik kuni 31.12
• kaasomanikud on andnud nõusoleku 

ühele toetuse taotlemiseks või esitavad 
ühise taotluse. Raha kantakse mõlemal 
juhul ühe kaasomaniku arvele

• taotleja täidab looduskaitseseaduse ja 
metsaseaduse nõudeid ning nõuetele 
vastavuse (cross compliance) nõudeid enda 
kasutuses oleval põllumajandusmaal



Siseriiklikud toetused

• Metsaseaduse § 10

• 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“

https://www.riigiteataja.ee/akt/129062018033?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/131072018003?leiaKehtiv


Metsa uuendamine (1)

– Taimede soetamine ja istutamine kuni 400 €/ha
– Maapinna ettevalmistamine kuni 96 €/ha
– Metsauuenduse hooldamine kuni 96 €/ha

• Alates 2020 saab toetust taotleda ainult 
metsaühistu oma liimete omandis olevale 
metsamaale. Metsaomanikul on võimalus liituda 
endale sobiva ühistuga.

• Toetatakse metsa uuendamist, kui on tehtud raie või 
mets on hukkunud



Metsa uuendamine (2)

• Metsamaa peab olema inventeeritud 
vähemalt 1.01.2019 seisuga

• Tööd peavad olema tehtud enne taotluse 
esitamist

• Istutamine ja hooldamine võivad olla tehtud 
taotluse esitamise aastal 

• Maapinna ettevalmistus võib olla tehtud 
taotluse esitamise aastal või sellele eelneval 
aastal

• Metsauuenduse hooldamiseks saab toetust 
istutamise aastal ja kolmel sellele järgneval 
aastal



Pärandkultuuri säilitamine ja 
eksponeerimine (1)

– kuni 80% abikõlblikest kuludest, kuid mitte 
rohkem kui 3196 eurot

– sh omatöö kuni 640 eurot

– sh konsulendi hinnangu koostamine kuni 123 
eurot



Määruse lisa 3 –
pärandkultuuriobjektide nimekiri

• Ajalooliste isikute rajatud puistud AJM 
• Eriotstarbel rajatud puistud EOM 
• Eripärase kasutuseesmärgiga puistud EKM 
• Eripärase koosseisuga katsekultuurid KAM 
• Eripärase maapinna ettevalmistusega või tehnoloogiaga rajatud 

puistud ETM 
• Jäljed huvitavamate metsamajandusvõtete rakendamisest RAI
• Metsad, mida on uurinud tuntud teadlased 
• TEM Metsastunud pargid PKM 
• Puude mõõtmete või muu poolest silmapaistvad puistud ja 

puudegrupid SIM 
• Silmapaistvad võõrliikidest puistud VOM 
• Vaigukogumispunktid VAI 
• Vanad metsataimlad MTI 
• Endisaegsete metsakorralduste jäljed (nt üle 150-aastased 

kvartalisihid) MEK
• Metsaestakaadid ja saeveskid EST



Pärandkultuuri säilitamine ja 
eksponeerimine (2)

• Objekt peab olema Eesti Looduse infosüsteemis 
https://infoleht.keskkonnainfo.ee/default.aspx?id
=-294849174&state=1;-164545161;est;eelisand;;

• Abikõlblikud on pärandkultuuri objekti 
korrastamise, hooldamise, säilitamise, 
tähistamise, sellele avaliku juurdepääsu tagamise, 
eksponeerimise, kaardistamise ja 
arhiivimaterjalide kogumise kulud

https://infoleht.keskkonnainfo.ee/default.aspx?id=-294849174&state=1;-164545161;est;eelisand;;


Metsamaaparandustööde toetus (1)

– Kuni 10 000 eurot erametsaomaniku kohta

– sh kuivenduskraavi, eesvoolu uuendamine, 
voolunõva rajamine kuni 1,5 €/m

– sh truubi uuendamine 30 – 100 cm 35 – 245 €/m

– sh uuendustööde kava koostamine kuni 300 €

– sh tehtud tööde akti koostamine kuni 100 €



Metsamaaparandustööde toetus (2)

• Maaparandussüsteem (kõik kraavid) peab olema 
kantud maaparandussüsteemide registrisse
(MRS) 
https://portaal.agri.ee/avalik/#/maaparandus/m
sr/systeemi-otsing

• Enne taotluse esitamist peab olema koostatud 
uuendustööde kava MATER  isiku allkirjaga. 
MATER – maaparanduse alal tegutsevate 
ettevõtjate register 
https://portaal.agri.ee/avalik/#/maaparandus/
mater

https://portaal.agri.ee/avalik/#/maaparandus/msr/systeemi-otsing
https://portaal.agri.ee/avalik/#/maaparandus/mater


Metsa inventeerimine

– 10 €/ha üks kord kümne aasta jooksul

• Inventeerimisandmed võivad olla kantud 
metsaregistrisse taotluse esitamise aastal või 
sellele eelneval kahel aastal



Kui raha ei jätku?

Toetus Eelistatakse

Metsameede (meede 8.3 ja 8.4)
(kahjustatud metsa taastamine, 
taimehaiguste ja tulekahju ennetamine)

Paremusjärjestus:
- Kahjustatud metsa taastamine
- Männikärsaka ja juurepessu

tõrjevahendi kasutamine
- Tulekahju ennetamine

Metsameede (meede 8.6)
(metsamajanduslikud tegevused)

Paremusjärjestus:
- Hooldusraie
- laasimine
- Ulukikahjustuste ennetamine
- Seadmed ja tarvikud

Natura Vähendatakse piiranguvööndi, hoiuala ja 
piiranguvööndi määra (60 €/ha)

Metsa uuendamine, pärandkultuuri 
eksponeerimine, metsa inventeerimine, 
metsamaaparandustööd 

Rahastamise määr
- Igale metsaomanikule võimalikult suur 
summa  toetuse eelarve piires



METSA UUENDAMINE
RAHASTAMISE MÄÄR

2014 I 2014 II 2015 I 2015 II 2016 I 2016 II 2017 I 2017 II 2018 I 2018 II 2019 I

Rahastamise määr 1 521 3 863 1 610 1 700 1 801 3 203 1 415 378 1 555 1 761 1 296
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METSA UUENDAMINE
2019 I VOOR

Füüsiline isik FIE Juriidiline isik

Metsaomanike arv 821 64 184

Vähendatud
metsaomanike arv

187 17 111
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Rahastamise määr 
1296 eurot = u 2 

ha uuendatud 
metsamaad



Toetuse taotlemine
Toetus Taotleja Taotluse esitamine

Metsameede • Erametsaomanik (FI, FIE, 
mikroettevõtja)

• Metsaühistu
• Kasutusvaldust ei tohi olla!

Ainult e-PRIAs

Natura Erametsaomanik Ainult e-PRIAs

Metsa uuendamine • Ainult metsaühistu (200 
liiget)!

Ainult e-PRIAs

Pärandkultuuri säilitamine • Erametsaomanik (FI, FIE, jur)
• Metsaühistu (200 liiget)

E-posti teel
Posti teel
Rapla kontoris

Metsamaaparandustööd • Erametsaomanik (FI, FIE, jur)
• Metsaühistu (200 liiget)

E-posti teel
Posti teel
Rapla kontoris

Metsa inventeerimine Ainult metsaühistu (200 liiget) Ainult e-PRIAs



Tööde tegemine
Toetus Töid võib teha

Metsameede Pärast taotluse esitamist 
(kahjustatud metsa taastamiseks kahjustuse kõrvaldamine, uue 
kultuuri rajamine, maapinna mineraliseerimine ka eelneval 
kalendriaastal enne taotluse esitamist).

Natura Kohustusaasta on üks kalendriaasta!

Metsa uuendamine Taotluse esitamise kalendriaastal enne taotluse esitamist
(maapinna ettevalmistus võib olla tehtud eelmisel 
kalendriaastal enne taotluse esitamist)

Pärandkultuuri 
säilitamine

Pärast taotluse esitamist

Metsamaaparandus Pärast taotluse esitamist

Metsa 
inventeerimine

Taotluse esitamise aastal või sellele eelneval kahel 
kalendriaastal



Toetuse maksmine
Toetus Taotluse 

kontrollimine
Maksetaotluse esitamine Toetuse maksmine

Metsameede 100 tööpäeva • Erametsaomanik üks 
aasta otsusest

• Metsaühistu 1,5 aastat 
otsusest

Kolm kuud pärast 
maksetaotluse 
esitamist
*FI-l peetakse 
tulumaks kinni

Natura Üks aasta Hiljemalt järgmise 
aasta 30.juuniks
*FI-l peetakse
tulumaks kinni

Metsa uuendamine 120 päeva 30 päeva otsusest

Pärandkultuuri 
säilitamine

120 päeva 6 kuud otsusest 30 päeva 
makseotsusest

Metsamaaparandus 120 päeva 1 aasta otsusest 30 päeva 
makseotsusest

Metsa 
inventeerimine

120 päeva 30 päeva otsusest



Aruannete esitamise tähtajad 2020

• Metsameetme 2018 voor:

– metsaühistu 16.04.2020

• Metsameetme 2019 voor:

– erametsaomanik 6.07.2020

– metsaühistu 6.01.2021

• Metsamaaparandus 2019 voor: 30.11.2020

• Pärandkultuuri toetus 2019 voor: 
10.02.2020



Kasutamata jäetud raha
Metsameede

73%

27%

ERAMETSAOMANIK

Kasutatud summa Kasutamata jäänud summa

82%

18%

METSAÜHISTU

Kasutatud summa Kasutamata jäänud summa



Toetused 2020 – võimalik eelarve
Toetus Kinnitamata 

eelarve (€)
2020 vooru toimumise 

aeg

Metsameede 1,4 mln 5. – 25. veebruar

Natura metsa toetus 4,3 mln 4. – 22. aprill

Metsaühistu toetus, 
sertifitseerimistoetus

520 000 16. märts

Metsa uuendamine I voor 900 000 juuli

Pärandkultuuri säilitamine 10 000 juuli

Metsamaaparandus 250 000 september

Metsa uuendamine II voor 570 000 detsember

Metsa inventeerimine 150 000 detsember

Vääriselupaiga lepingud 270 000 aasta jooksul

Nõustamistoetus 480 000 dets 2019



Rohkem infot

www.eramets.ee

metsameede@eramets.ee 5683 6537

natura@eramets.ee 5668 3263

siseriiklik@eramets.ee 5683 1805

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


Tänan kuulamast!

Triin Karin

triin.karin@eramets.ee

5683 4842

mailto:triin.karin@eramets.ee

