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EL metsandustoetuste 

ülevaade



METSAMEEDE Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse 
parandamise investeeringutoetus 

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 

säilimine ja taastamine

Eelarve: 

2014-2020 - 8 912 941 eur + üleminekuperioodil 3 326 600 eur

2022. a taotlusvooru eelarve  2 316 000 eur



Muudatused eelnõu valmimisel

• Pikendati tegevuste elluviimise tähtaega kuni 30. novembrini 2024 

• Hooldusraie puhul saab toetust taotleda perioodi jooksul rohkem kui üks kord

• Vaatame üle hooldusraie ühikumäärad



Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu
investeeringutoetus (meede 4.3.2)

Eesmärk: Maatulundusmaa viljelusväärtuse suurendamine ja sihtotstarbelise kasutuse 

tagamine korrastatud kuivendussüsteemide ja juurdepääsuteede kaudu

2022 eelarve– 6 240 000 eur

2022 a taotlusvoor detsember



Toetatavad tegevused taristumeetmes

• kuivendussüsteemi kuuluva hoone püstitamine või rajatise rajamine, 

rekonstrueerimine ja uuendamine;

• põllumajandus- või erametsamaale või põllumajanduslikule tootmishoonele 

juurdepääsutee ning selle koosseisu kuuluva rajatise ehitamine ja 

rekonstrueerimine. 



Uue perioodi 

ettevalmistuse 

seis 



ÜPP strateegiakava raamistik 

• Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2021/2115

• Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2021/2116

• Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (ELÜPS)



ÜPP 2023-2027 eesmärgid

Tõhustada arukat, vastupidavat ja 

mitmekesist põllumajandus-

sektorit, mis tagab toiduga 

kindlustatuse

Edendada keskkonnahoidu ja 

kliimameetmeid ning panustada 

liidu keskkonna- ja 

kliimaeesmärkidesse

Parandada maapiirkondade 

sotsiaal-majanduslikku olukorda

Horisontaalne eesmärk – sektori kaasajastamine põllumajanduses ning maapiirkondades 

teadmiste edendamise ja jagamise, innovatsiooni ja digiülemineku abil

ning nende kasutuselevõtu ergutamine



Riigisisene ajakava

2022

• 01.01.22 (esialgse) ÜPP strateegiakava esitati Euroopa Komisjonile

• 09.06.22 ÜPP strateegiakava kooskõlastamine, VV heakskiit ja 
nõuetekohase ÜPP strateegiakava esitamine Euroopa Komisjonile

• … ÜPP strateegiakava heakskiit Euroopa Komisjonilt

• …ELÜPS vastuvõtmine ja määruste ettevalmistamine

2023
• Metsandustoetuste osas alustame sekkumisega „Elurikkuse toetamine  

Natura 2000 erametsades“



7 aastal on kasutada enam kui 2 miljardit eurot
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Kavandatavad 

metsanduse 

sekkumised



Metsandusega seotud 
sekkumised

• Elurikkuse soodustamine Natura 2000 erametsades 

• Investeeringud metsa kliimamuutustega kohanemiseks

Lisaks:
• Metsataristut puudutavad sekkumised

• Ringbiomajanduse arendamine maapiirkonna ettevõtete konkurentsivõime  

suurendamiseks (sh finantsinstrumendina) 

• Innovatsioonikoostöö



KK9  Elurikkuse soodustamine Natura 

2000 erametsades 

Eesmärk: toetada erametsaomanikke, kes  aitavad täita 

looduskaitseseadusest ja nõukogu direktiividest tulenevaid loodusliku 

linnustiku kaitse, looduslike elupaikade ning loomastiku ja taimestiku 

kaitsest tulenevaid nõudeid 

Toetusõiguslik ala:

Natura 2000 võrgustiku ala  

sihtkaitsevöönd väljapool Natura 2000 võrgustiku ala

Toetuse ühikumäär: sihtkaitsevööndis 110 eurot/ha, piiranguvööndis 

hoiualal või projekteeritaval alal kuni 60 eurot/ha



Investeeringud metsa 
kliimamuutustega kohanemiseks 
Eesmärk: kujundada puistu liigilist koosseisu kliimamuutustele vastupidavamaks

KK2.1 Tootlikud investeeringud:

● Hooldusraie kuni 30-aastases puistus. Toetusmäär kuni 75%, 

● Taimlamajanduse arendamine. Toetusmäär kuni 65%

KK2.2  Mittetootlikud investeeringud:

• Metsakahjurite, patogeenide ning ulukite kahjustuse ennetamiseks vajalike 

tõrjevahendite soetamine ja meetmete kasutamine. Toetusmäär kuni 90%

• Loodusõnnetusest või tulekahjust kahjustatud metsa kahjustuste kõrvaldamine 

(toetusmäär kuni 30%) ja uue metsa tekkeks võimaluse loomine (toetusmäär kuni 

90%)



1.9.1 - Investeeringud põllumajandusega seotud 
taristu (kuivendus- ja veerežiimi kahepoolsed 

reguleerimissüsteemid) kaasajastamisse erasektori 
poolt

Eesmärk: tagada kuivendatud põllumajandusmaal põllumajandustootmine 

kliimamuutustega kohanemisel

Toetatakse maaparandussüsteemi rajatise rajamist, rekonstrueerimist ja 

uuendamist. Metsataristu puhul peab olema ühine süsteem põllukuivendusega



1.9.3 - Investeeringud põllumajandusega seotud 
taristu (erateed) kaasajastamisse

Eesmärk: Toetada hajaasutusega territooriumitel maakasutuse ratsionaalsemaks 

ja efektiivsemaks muutmiseks väiksemahulisi taristu objekte ehk erateid. Oluline 

on, et erateed kannaksid kaasaegset põllumajandus- ja metsatehnikat ning oleks 

kaitstud mulla tallamise eest

Toetatakse juurdepääsutee ehitamist ja rekonstrueerimist maatulundusmaale

ning põllumajanduslike tootmishoonete juurde ning teenindava tee ehitamist, 

rekonstrueerimist ja uuendamist



KK3 - Maaparanduslikud 
keskkonnakaitserajatised

Eesmärk: vähendada põllumajanduse ja metsamajanduse negatiivset mõju 

veekogumitele, suurendada elurikkust ning edendada ökosüsteemide teenuseid 

Toetatakse keskkonnakaitserajatiste rajamist, rekonstrueerimist ja uuendamist:

·settebasseinid, veekaitsevööndi laiendid ja puhastuslodud;

·eesvoolude põhjapaisud, -nõlvadele kivipuisted;

·eesvoolude nõlvade kujundamine lammialaks ja leevendusveekogud (süvendid 

kraavides jms);

·eesvoolude soodi avamiskraavid, -koelmupadjandid, vähkide tehiselupaigad;

·tuletõrjetiigid.



8.3  Investeeringud bioressursside väärindamisse (alates 

2023)
Eesmärk: kasvatada bioressursi töötlemisvõimekust, töödelda kõrgema 

lisandväärtusega toodeteks ja panustada ka esmatootjatele sobivate 

bioväärindamisüksuste loomisesse

Toetatakse vajalike tootmishoonete ja rajatiste ning neisse paigaldatud (või 

nende juurde kuuluvate) statsionaarsete seadmete soetamist, paigaldamist ja 

protsesside optimeerimist

• biomassi eeltöötlemiseks (sh kogumine, sorteerimine) vajalike hoonete, 

rajatiste ja seadmete soetamist

• ettevõtete teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonivõimekuse 

kasvatamiseks, tehnoloogia optimeerimiseks ja protsesside kohandamiseks 

eksperdi/arendustöötaja kaasamist

Eelkõige keskendub primaartootjatele suunatud väikeprojektidele, kogueelarve 3 mln



0.3  Innovatsioonikoostöö
• Suurprojektid, väikeprojektid, arendusosak

Eesmärk: innovatsioonikoostöö taotlejate ning teadus- ja arendusasutuste ja 

teadus- ja arendustegevusega tegelevate asutuste vahel, et parandada 

maapiirkonna ettevõtete positsiooni väärtusahelas, suurendada kliima- ja 

ressursitõhusust, maandada vastupanuvõimet turu- ja tootmisriskidele, 

säilitades samas elurikkust ning looduslikest ja klimaatilistest tingimustest 

tulenevaid iseärasusi 

Toetatakse mh metsasaaduste töötlemisele, metsa majandamisele suunatud 

tegevusi 

uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamist ja katsetamist, 

katseprojektide elluviimist, tootearendusprojekte, teostatavusuuringuid, 

eeluuringuid 



Tänan!


