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Kontrolli üldalused (1) 

Kontrollitakse taotlejatest:

➢ 5% Natura metsa hüvitis

➢ 1% SR looduskaitseliste piirangute hüvitamine. 



Kontrolli üldalused (2)
Kontrolli läbiviimine 

• Nõuetele vastavuse hindamine (droon, 
visuaalne)

• Pindala hindamine (GNSS, visuaalne)

• Kontrollakt

• Kontrollitulemus 

• Teavituskiri  



Kontrolli üldalused (3)

NAM toetuse taotluste kontrollimine 2021. aastal.

• 2021. aastal vastuvõetud taotlustest oli kohapealses 
kontrollis 182 taotluse 708 metsaala kindlaksmääratud 
pindalaga kokku 3765 ha. 



Kontrolli üldalused (4)

2021. aastal NAM toetuse taotluste kontrollimisel 

leitud puudused:
• väiksem pindala; 

• piirimärgid puudusid;

• mittetoetusõiguslikud objektid, teed, trassid

(jagunemised).

Looduskaitseseaduse ja metsaseaduse rikkumisi 2021. 
aastal ei tuvastatud.



Kontrolli läbiviimine   
Nõuded metsaalale (1)

Toetust võib taotleda metsaalale:

• vähemalt 0,3 ha suurune;

• seal kasvavad puittaimed kõrgusega vähemalt 1,3 m ja puuvõrade 
liitusega vähemalt 30%.

• Nõue puittaimede kõrguse ja liituse kohta ei kehti, kui metsaalal on 
tehtud uuendus-, hooldus-, valik- või kujundusraie, mida tehakse 
kaitstaval loodusobjektil kaitse-eesmärgi saavutamiseks 
kaitsekorralduskava ning liigi kaitse ja ohjamise tegevuskava kohaselt.

• puud on hukkunud loodusõnnetuse tagajärjel.



Kontrolli läbiviimine   
Nõuded metsaalale (2)

Toetust võib taotleda metsaalale, mis:

• on taotleja omandis;

• metsaalana keskkonnaregistrisse kantud ehk asub 
Natura metsatoetuste kaardil:

– maa-amet.ee >> Kaardirakendused >> 
Erametsakeskuse kaart 

– https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/erametsakeskus

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/erametsakeskus


Nõuded piirimärgile(1)

Katastriüksuse moodustamise kord (Keskkonnaministri 
määrus 14.08.2018 nr 30):

§ 14.  Nõuded paigaldatavale piirimärgile
(2) Katastriüksuse piiripunkti tähistamiseks maastikul võib 
kasutada järgmisi piirimärke:
1) metalltoru – väljatõmbamist takistava ankruga vähemalt 
20-millimeetrise läbimõõduga ja 500 millimeetri pikkune 
metalltoru, mille külge on kinnitatud polüesterbetoonist, 
metallist, kivist või plastist tsentrimärgi pea minimaalse 
läbimõõduga 80 millimeetrit ja minimaalse kõrgusega 50 
millimeetrit;
2) piirikivi ‒ vähemalt 80 kilogrammi kaaluv raudkivi, milles 
on vähemalt 10 millimeetri sügavune ja 15-millimeetrise 
läbimõõduga tsentriauk;



Nõuded piirimärgile(2)

3) betoonpost ‒ väljatõmbamist takistava ankruga 
raudbetoonist post minimaalse läbimõõduga 80 millimeetrit ja 
minimaalse pikkusega 500 millimeetrit;

4) puitpost ‒ väljatõmbamist takistava ankruga okaspuidust 
post minimaalse läbimõõduga 150 millimeetrit ja minimaalse 
pikkusega 1000 millimeetrit.

§ 15.  Piirimärgi paigaldamine

8) Maastikule paigaldatud piirimärgi võib ümbritseda kuni 
kahemeetrise läbimõõduga kupitsaga.

(9) Puittaimestikuga kaetud või muul piiratud nähtavusega alal 
tähistatakse piirimärk leitavuse tagamiseks tunnuspostiga või 
muul viisil.



Näiteid väljatõmbamist takistava 
ankruga, Eestis toodetud või 
müüdavatest piirimärkidest



Toetusõigusliku metsaala 
kindlaksmääramine (1)

Kontrollitakse, kas: 

• Katastriüksuse piiripunktidega ühtivad metsaala piiripunktid 
peavad olema looduses visuaalselt tuvastatavad vastavalt 
katastriüksuse plaanile ja piiriprotokollile igal aastaajal (ei 
piisa ainult tunnuspostist või lisatähistusest).

• Piirimärkide tuvastamine ei ole vajalik pikal sirgel ja 
arusaadava looduslikku piiri olemasolul.

• Piirimärkide puudumist ei loeta puuduseks piirangute toetuse 
kontrollimisel, olemasolevaid piirimärke võetakse 

aluseks metsaala pindala kindlaksmääramisel.



Toetusõigusliku metsaala 
kindlaksmääramine (2)

Need ei ole nõuetele vastavad 
piirimärgid



Toetusõigusliku metsaala 
kindlaksmääramine (3) 

Katastriüksuse

Piirimärk 
(raudkivi),

mis vajab

lisatähistust 



Piiripunkti nõude rikkumise hindamine

• Kui metsaala piiripunktid on nõuetekohaselt tähistamata, siis 
hinnatakse rikkumise raskusastet, ulatust, kestust ja kordumist 
hindamistabeli alusel.

• Hindamistabeli alusel kindlaksmääratud vähendamise protsent  
rikkumise tuvastamise korral sai olla 1, 3 või 5% toetussummast.

• 4-aastase perioodi jooksul korduvalt sama rikkumise tuvastamise 
korral korrutatakse varasemalt määratud vähendamise protsent 
kahega. Maksimaalne vähendamine rikkumise korduse korral on 15 
% taotluse kogusummast.

• Eeltoodut ei rakendata väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala 
asuvate erametsaalade looduskaitseliste piirangutega metsaaladel 
(piirangute toetus) 



Metsaala piiritlemine toetusõigusliku 
pindala kindlaksmääramiseks (1).



Metsaala piiritlemine toetusõigusliku 
pindala kindlaksmääramiseks (2).



Metsaala piiritlemine toetusõigusliku 
pindala kindlaksmääramiseks (3).



Metsaala piiritlemine toetusõigusliku 
pindala kindlaksmääramiseks (4).



Metsaala piiritlemine toetusõigusliku 
pindala kindlaksmääramiseks (5).



Pindala hindamine  



Kelle poole pöörduda?

• Metsaühistust (metsakonsulendid) saab abi toetuste 
taotlemisel https://www.eramets.ee/metsaomanike-
koostoo-2/metsaomanike-noustamine

• Maamõõtja saab aidata piirimärkide tuvastamisel ja 
korrastamiskõlbmatu või hävinenud piirimärgi taastamisel. 
Maakorraldustööde tegevuslitsentsiga maamõõtjate 
nimekirja leiab 
https://geoportaal.maaamet.ee/est/Ruumiandmed/Maaka
tastri-andmed/Litsentseeritud-maamootjad-p583.html

• Taotluse ja selle kontrolliga seotud küsimustes võib 
pöörduda Erametsakeskuse poole.

https://www.eramets.ee/metsaomanike-koostoo-2/metsaomanike-noustamine
https://geoportaal.maaamet.ee/est/Ruumiandmed/Maakatastri-andmed/Litsentseeritud-maamootjad-p583.html


gunnar.reinapu@eramets.ee

Küsimused
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