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Hüvitise andmise alus

Eesti Maaelu Arengukava  (MAK) 2014 – 2020

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus

Maaeluministri 22.04.2015 määrus nr 39 „Natura 2000 alal 
asuva erametsamaa kohta antav toetus“

Kompensatsioon/ hüvitis 
erametsaomanikule looduskaitseliste piirangute tõttu 
saamata jääva tulu eest.

https://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/eesti-maaelu-arengukava-mak-2014-2020
https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017063?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/104012018005?leiaKehtiv


Kust raha tuleb?

Taotlused võtab vastu, vaatab üle, teeb 
kohapealse kontrolli ning vormistab otsuse 

Erametsakeskus.

Hüvitise maksab välja PRIA. 75% rahast 
tuleb Euroopa Liidu, 25% Eesti riigi eelarvest.



Hüvitise määr

Hüvitise määr sihtkaitsevööndis on 110 eurot 
hektari kohta aastas.

Hüvitise määr Natura 2000 alal

piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval 
alal on kuni 60 eurot hektari kohta aastas. Seda võidakse 
vähendada, kui eelarvest ei jätku kõikide nõuetele 
vastavate taotluste rahuldamiseks.

2019 on eelarve 4,39 miljonit eurot.



Toetuse taotlemine

Taotluse esitamise tähtaeg 2019.a on

4.–22. aprillini

Taotluse peab esitama igal aastal uuesti



Taotluse esitamine

Taotluse saab esitada ainult

e-PRIA portaalis 
http://www.pria.ee/et/ePRIA. 

Vaja on arvutit, internetti, ID-kaarti ja paroole 
või mobiil-IDd. Panga lingi kaudu saab ka.

ID-kaardi sertifikaadid peavad kehtima.

Taotluse saab esitada vanas e-PRIAs.

http://www.pria.ee/et/ePRIA


Uus ja vana e-PRIA

Sisse saab logida, kliendiks registreerida ja 
volitusi anda uues e-PRIAs.

Taotluse saab esitada vanas e-PRIAs.



Taotluse esitamise e-PRIAs

Alusta eeltäidetud taotlusega – taotlus on täidetud 
kinnistusregistri andmetele metsaomanikule kuuluvate 
abikõlblike metsaaladega. Vajadusel saab metsaalasid juurde 
lisada, kustutada või muuta pindala väiksemaks. 

Eeltäidetud andmed puuduvad, kui metsaomanik soovib 
hüvitist küsida FIEna, aga metsad kuuluvad talle füüsilise 
isikuna.

Alusta tühja taotlusega – metsaomanik saab ise kaardilt valida 
kõik metsaalad, millele soovib hüvitist küsida. 



Metsaühistu aitab

Metsaomanikku aitab taotluse täitmisel 

metsaühistu. 

Vaata erametsa portaalist:

http://www.eramets.ee/toetused/natura-
metsa-toetus/

http://www.eramets.ee/toetused/natura-metsa-toetus/


Hüvitise küsimine kaasomandile

Neli varianti:
1. Üks kaasomanikest esitab taotluse. Teised loobuvad. Hüvitis 

makstakse ühele.
2. Üks kaasomanikest esitab taotluse. Teiste ühine avaldus 

lisatakse juurde. Hüvitis makstakse ühele.

3. Kaasomanikud esitavad mitu taotlust erinevatele 
aladele. Ise lepivad kokku, kes millisele metsaalale. 
Juurde teiste nõusolek. Hüvitis makstakse taotluse esitajale.

4. Kaasomanikel on kaasomandi kasutamise kokkulepe. 
Igaüks saab esitada taotluse sellele alale, mille kasutamine 
on talle määratud.

*Ühisomandile kehtivad samad nõuded, mis kaasomandile.



Lisadokumentide esitamine

• Kaasomanike nõusolek või ühine 
avaldus (koos taotlusega)

• Pindalatoetuste taotlus põllumajandusmaa kohta (2.-
21. mai e-PRIAs)

• Teavitus kinnisasja võõrandamisest (kuni 20.juuli)
• Metsaala kaardile kandmise avaldus (enne 

31.detsembrit)
• Taotluse muutmise avaldus

Digitaalselt allkirjastatud dokumendi saab laadida e-
PRIAs täidetud taotluse juurde (skaneeritud fail ei sobi). 
Lisadokumente võib saata ka e-posti või posti teel.



Põllumajandusmaa kasutamine

Kui metsaomanik kasutab põllumajandusliku 
majapidamise maad, tegeleb põllumajandusliku 
ettevõtlusega või tema kinnisasjal on üle 3-
kuupmeetrise mahutavusega naftasaaduste ehitis, 
peab esitama 2.-21. maini e-PRIAs 
pindalatoetuste taotluse (vormid PT50 ja PT50A), 
isegi kui toetust ei soovi.

Teenused >> Pindalatoetuste taotlus >> 
Pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus (vormid 
PT50 ja PT50A) ja ökoalade loetelu

http://www.pria.ee/et/ePRIA


Taotleja kohustused (1)

Taotleja peab kohustuseaasta jooksul (so 1.01 –
31.12):

• täitma looduskaitseseaduse ja 
metsaseaduse nõudeid;

• täitma nõuetele vastavuse süsteemi nõudeid:
– maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise 

nõuded;
– kohustuslikud majandamisnõuded.



Taotleja kohustused (2)

Taotleja peab tagama, et katastriüksuse 
piiripunktidega ühtivad metsaala 

piiripunktid on tähistatud kohapeal 
visuaalselt tuvastatavate katastriüksuse 
piirimärkidega.

Taotleja ei tohi olla raskustes olev 
ettevõtja komisjoni määruse (EL) nr 
702/2014 artikli 2 punkti 14 tähenduses.



Nõuded metsaala kohta

Hüvitist võib küsida metsaala kohta, 
mis on:

• taotleja omandis;

• metsaalana keskkonnaregistrisse 
kantud ehk asub Natura 
metsatoetuste kaardil:
– maa-amet.ee >> Maa-ameti geoportaal

>> Kaardiserver >> Natura 
metsatoetused



Keskkonnaregistrisse kantud 
metsaalad

Keskkonnaregistrisse kantud metsaalade kaardi koostab 
Maa-amet järgmiste andmete alusel:

• Katastripiirid (eraomand)

• Natura 2000 ala

• Sihtkaitsevöönd Natura 2000 
alal ja väljaspool 

• Piiranguvöönd, hoiuala ja 
projekteeritav ala Natura 
2000 alal

• Vähemalt 0,3 ha suurune ala

• ETAK puittaimestik (mets)

• ETAK kraavid (4-6 m ja 6-8 m)

• ETAK teed

• ETAK hooned
• ETAK muu rajatis
• ETAK maa-alune
• PRIA põllumassiivid
• PLK (poollooduslik 

kooslus)
• VEP (vääriselupaik, kus 

on kehtiv leping)
• EMK mõõdistusandmed



Kui ala pole kaardil

Toetusõigusliku ala kohta võib esitada kaardile kandmise 
avalduse.

Kaardile kandmise avalduse võib lisada digitaalselt 
allkirjastatuna e-PRIAs täidetud taotlusele või saata e-kirjaga 
või posti teel.

Esita avaldus enne 31. detsembrit.

Avaldusega arvestatakse järgmise aasta kaardi koostamisel.



Kinnisasja võõrandamine
Taotleja peab olema taotlusesse märgitud metsaalade 

omanik taotluse esitamisest kuni 31. detsembrini.

Võõrandatud kinnisasjade eest võib toetuse maksta 
võõrandajale või omandajale, kui 

– võõrandatakse kõik toetusega seotud metsaalad ja 
– sellest teavitatakse Erametsakeskust 23. aprillist kuni 20. 

juulini.

Kui võõrandatakse ainult mõni toetusega seotud 
kinnisasjadest, siis nende eest hüvitist ei maksta.

Kui Erametsakeskus saab võõrandamisest teada pärast 20. 
juulit, siis nende metsaalade eest hüvitist ei maksta. 



Taotleja ja taotluse kontrollimine

• Erametsakeskus kontrollib taotluses esitatud 
andmete õigsust.

• Keskkonnainspektsioon teavitab 
looduskaitseseaduse ja metsaseaduse rikkumistest.

• PRIA teavitab nõuetele vastavuse süsteemi 
rikkumistest.

Valimi alusel mõõdetakse metsaalad kohapeal üle.



Hüvitise vähendamine

Hüvitise vähendamise põhjused:
• Hilinemine
• Pindalaerinevus
• Looduskaitseseaduse ja metsaseaduse 

rikkumine
• Nõuetele vastavuse süsteemi nõuete 

rikkumine
• Piiritähiste puudumine
• Kattuvus (PLK, põllumassiiv, VEP)
• Metsaala pole omandis 31.detsembri seisuga



Hüvitise maksmine

Erametsakeskus teeb taotluse 
rahuldamise või rahuldamata jätmise 
otsuse hiljemalt 30. aprilliks 2020.

PRIA maksab hüvitise välja hiljemalt 30. 
juuniks 2020.

Füüsilise isiku toetuse summast peetakse 
kinni tulumaks.



Kontakt

SA Erametsakeskus

www.eramets.ee

natura@eramets.ee

683 6058, 5668 3263, 5683 3428

Tallinna mnt 22, 79512 RAPLA

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

