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Metsandustoetused 
erametsaomanikele 2019

Toetus Eelarve 
2018

Taotletud 
2018

Eelarve 2019 Taotlemise
tähtaeg 2019

Metsameede 1 500 000 1 630 000 1 554 000 5.-25.veebr

Natura 4 320 000 4 788 000 4 390 000 4.-22. aprill

Metsa 
uuendamine I voor

750 000 1 226 000 800 000 1. juuli

Pärand 15 000 6 200 11 000 juuni

Metsamaa-
parandus

260 000 298 000 250 000 september

Metsa 
uuendamine II 
voor

500 000 844 000 500 000 detsember

Inventeerimine 250 000 472 000 250 000 detsember



Toetuse taotlemine
Toetus Taotleja Taotluse esitamine

Metsameede • Erametsaomanik (FI, FIE, 
mikroettevõtja)

• Metsaühistu

Ainult e-PRIAs

Natura Erametsaomanik Ainult e-PRIAs

Metsa uuendamine • Erametsaomanik (FI, FIE, jur)
• Metsaühistu (200 liiget)
Alates 2020 ainult metsaühistu!

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



Siseriiklikud toetused

• Metsa uuendamine

• Pärandkultuuri säilitamine ja eksponeerimine

• Metsamaaparandustööde tegemine

• Metsa inventeerimine



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

• Taimede soetamine ja istutamine kuni 400 
€/ha

• Maapinna ettevalmistamine kuni 96 €/ha

• Metsauuenduse hooldamine kuni 96 €/ha

• Erametsaomanikust taotlejale on toetuse 
summad 50% võrra väiksemad



Metsa uuendamine

• Pärast raiet või metsa hukkumist!
• Metsamaa peab olema inventeeritud
• Tööd peavad olema tehtud enne taotluse esitamist 

(maapinna ettevalmistamine võib olla tehtud taotluse 
esitamisele eelneval aastal, teised tööd peavad olema 
tehtud taotluse esitamise aastal)

• Taimed peavad olema soetatud kultiveerimismaterjali 
tarnijalt, kes on registreeritud majandustegevuse 
registris

• Hooldamiseks saab toetust kuni kolme aasta vanuses 
kultuuris



Pärandkultuuri säilitamine

• Kuni 80% abikõlblikest kuludest, kuid mitte 
rohkem kui 3196 eurot

• Sh omatöö kuni 640 eurot

• Sh konsulendi hinnangu koostamine kuni 123 
eurot



Pärandkultuuri säilitamine

• Määruse lisa 3 nimekirjas
• Eesti Looduse infosüsteemis
• Korrastamise, hooldamise, säilitamise, 

tähistamise, avaliku juurdepääsu tagamise, 
eksponeerimise, kaardistamise ja 
arhiivimaterjalide kogumise kulud

• Enne ja pärast tööde tegemist on vaja 
konsulendi hinnangut

• Töödega võib alustada pärast taotluse 
esitamist



Metsamaaparandustööd

• 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 €



Metsamaaparandustööd

• Peab olema maaparandussüsteemide registris

• Vajalik uuendustööde kava MATER registris 
oleva isiku kinnitusega

• Vähemalt 70% kraavist peab olema 
metsamaal

• Töödega võib alustada pärast taotluse 
esitamist



Metsa inventeerimise toetus

• 10 €/ha üks kord kümne aasta jooksul 
(maksmisest)

• Inventeerimisandmed peavad olema kantud 
metsaregistrisse taotluse esitamise aastal või 
kahel eelneval aastal



Kui raha ei jätku?

Toetus Eelistatakse

Metsameede (meede 8.3 ja 8.4)
(eelarve 54 000 €)

Paremusjärjestus:
- Kahjustatud metsa taastamine
- Männikärsaka ja juurepessu

tõrjevahendi kasutamine
- Tulekahju ennetamine

Metsameede (meede 8.6)
(eelarve 1,5 mln €)

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



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



Rohkem infot

www.eramets.ee

metsameede@eramets.ee 683 6065

natura@eramets.ee 683 6058

siseriiklik@eramets.ee 683 6065

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


Tänan kuulamast!

Triin Suur

triin.suur@eramets.ee

5683 4842

mailto:triin.suur@eramets.ee

