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Toetused erametsaomanikule 2022 II 
poolel

• Metsameede (sh hooldusraie kuni 30-aastases 
puistus)

• Üraskikahjustuste ennetamise toetus
• Metsa uuendamise toetus
• Metsa inventeerimise toetus



Metsameede

• Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse 
parandamise investeeringutoetus

• Maaelu arengukava 2014 – 2020 meede 8 
(pikendatud kuni 2022)

• 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 ? €/ha
– erinev määr füüsilistele ja juriidilistele 

metsaomanikele?
• 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



Hooldusraie toetamine 2022

• UUS Hooldusraieks võib taotleda toetust 
samale alale, kuhu on saadud toetust 2015-
2021 voorus



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

• Juurepessu 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



Metsameede (4) – toetuse taotlemine

• Taotluse esitamise tähtaeg on 15.09 –
6.10.2022
– Meetme 8.6 (sh hooldusraie) eelarve 1,89 mln 

eurot
– Meetme 8.3 ja 8.4 (kahjustatud metsa taastamine, 

tulekahju ennetamine) eelarve 426 000 eurot

• Taotluse saab esitada metsaomanik ja 
metsaühistu e-PRIA portaalis

https://epria.pria.ee/login/#/login


Metsameede – toetuse maksmine
• UUS Tehtud tööde dokumentide esitamise 

tähtaeg 2022. a ja 2023. a esitatud taotluste 
kohta on 30.11.2024

• UUS Kõik 2022. a ja 2023. a taotlejad võivad 
esitada tehtud tööde dokumendid kuni neljas 
osas ühe taotluse kohta

• 2021. a taotluste kohta kehtivad vanad reeglid:
– erametsaomanikud 2.02.2023 kuni kahes osas
– metsaühistud 2.08.2023 kuni neljas osas



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


Üraskikahjustuste ennetamine (1)
Toetatavad tegevused:
1) püünispuude kasutamine

- kuni 500 eurot katastriüksuse kohta;
- kuni kahe katastriüksuse kohta.

2) feromoonpüüniste soetamine ja paigaldamine
- kuni 40 eurot feromoonpüünise komplekti kohta;
- Kuni 10 komplekti kohta.

3) värske tormikahjustuse likvideerimine
- kuni 500 eurot katastriüksuse kohta;
- kuni kahe katastriüksuse kohta.



Üraskikahjustuste ennetamine (3)

• Vähemalt ühel eraldisel on üle 30 a vanune kuusik

• Inventeerimisandmed kehtisid vähemalt taotluse 
esitamisele eelneva aasta 1. jaanuari seisuga 

• Tormikahjustuse kõrvaldamiseks saab toetust, kui 
kahjustuse maht on vähemalt 10 tm
katastriüksusekohta ja alla 0,5 ha eraldise kohta



Üraskikahjustuste ennetamine (2)

Töö peab olema tehtud:
1) enne taotluse esitamist;
2) taotluse esitamise kalendriaastal 

(tormikahjustus võib olla likvideeritud 
ka eelneval kalendriaastal);

3) hiljemalt 1. septembriks (püünispuud 
ja feromoonpüünised)



Üraskikahjustuste ennetamine (4)

• Taotluse esitamise tähtpäev on 13.09.2022
– Eelarve 70 000 eurot

• Taotluse saab esitada erametsaomanik ja 
metsaühistu e-posti teel või posti teel
– Taotlusel peab olema konsulendi kinnitus, et 

tööd on tehtud üraskitõrje põhimõtete kohaselt 
(https://www.eramets.ee/uraskikahjustuste-
ennetamine/) 

https://www.eramets.ee/uraskikahjustuste-ennetamine/


Metsa uuendamine (1)
• Toetatavad tegevused:

– taimede soetamine ja istutamine kuni 400 €/ha
– maapinna ettevalmistamine kuni 96 €/ha
– metsauuenduse hooldamine kuni 96 €/ha

• Toetust saab taotleda ainult metsaühistu oma liikmete 
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 liikme omandis 
taotluse esitamise tähtpäeva seisuga

• Metsamaa ei pea olema inventeeritud

• Tööd peavad olema tehtud enne taotluse 
esitamist



Metsa uuendamine (3)

• 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

• Taimede tarnija peab olema taimetervise 
registris



Metsa uuendamine (4)

• Taotluse esitamise tähtpäev on 1.12.2022
– Eelarve 640 000 eurot

• Taotluse saab esitada metsaühistu e-PRIA 
portaalis

https://epria.pria.ee/login/#/login


Metsa inventeerimine (1)

• Toetust saab kuni 10 €/ha 
• Toetust saab üks kord seitsme aasta jooksul 

inventeerimisandmete registrisse kandmisest
– Nt andmed on kantud registrisse 1.01.2017, toetust on 

saadud, järgmine kord saab toetust andmete eest, mis 
on kantud registrisse 1.01.2024 või hiljem

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



Metsa inventeerimine (2)

• Metsamaa peab olema metsaühistu liikme 
omandis taotluse esitamise tähtpäeva seisuga

• Toetust saab taotleda ainult metsaühistu
oma liikmete omandis olevale metsamaale. 



Metsa inventeerimine (3)

• Taotluse esitamise tähtpäev on 13.12.2022
– Eelarve 200 000 eurot

• Taotluse saab esitada metsaühistu e-PRIA 
portaalis

https://epria.pria.ee/login/#/login


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

Metsa uuendamine, metsa 
inventeerimine, metsamaaparandustööd, 
üraskikahjustuste ennetamine

Rahastamise määr
- Igale metsaomanikule võimalikult suur 
summa  toetuse eelarve piires



METSA UUENDAMINE
2021 II VOOR

Rahastamise määr 
1635 eurot = u 2,8 

ha uuendatud 
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Toetuse taotlemine
Toetus Taotleja Taotluse esitamine

Metsameede • Erametsaomanik (FI, FIE, 
mikroettevõtja)

• Metsaühistu

Ainult e-PRIAs

Metsa uuendamine Ainult metsaühistu (200 liiget, 
alates 2024. a 400 liiget)

Ainult e-PRIAs

Metsa inventeerimine Ainult metsaühistu (200 liiget, 
alates 2024. a 400 liiget)

Ainult e-PRIAs

Üraskikahjustuste 
ennetamine

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

2024. a 400 liiget)

E-posti teel
Posti teel



Mikroettevõtja

• Metsameetmes saab toetust taotleda juriidiline 
isik, kes on mikroettevõtja (alla 10 töötaja, 
aastakäive või bilanss kuni 2 mln eurot)

• Partnerettevõtete (st osalus üle 25% ja kuni 50%) 
andmeid arvestatakse proportsionaalselt

• Seotud ettevõtete (st osanik üle 50%, ka füüsilisest 
isikust osanikud) andmed liidetakse



Vähese tähtsusega abi

• Siseriiklikud toetused on vähese tähtsusega 
abi Euroopa komisjoni määruse (EL) nr 
1407/2013 mõistes

• Ettevõtja võib saada kolme aasta jooksul 
vähese tähtsusega abi kuni 200 000 eurot

• Seotud ettevõtete (st osanikud üle 50%, ka 
füüsilisest isikust osanikud) andmed 
liidetakse



Töö 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).

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

Metsa 
inventeerimine

Taotluse esitamise aastal või sellele eelneval kahel kalendriaastal

Üraskikahjustuste 
ennetamine

Taotluse esitamise kalendriaastal enne taotluse esitamist
(tormikahjustuse likvideerimine võib olla tehtud ka eelmisel 
kalendriaastal enne taotluse esitamist)



Toetuse maksmine
Toetus Taotluse 

kontrollimine
Maksetaotluse esitamine Toetuse maksmine

Metsameede 100 tööpäeva UUS 2022 ja 2023 voorus:
• Hiljemalt 30.11.2024
2021 voorus:
• Erametsaomanik üks 

aasta otsusest
• Metsaühistu 1,5 aastat 

otsusest

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

Metsa uuendamine 120 päeva 30 päeva otsusest

Metsamaaparandus 120 päeva 1 aasta otsusest 30 päeva 
makseotsusest

Metsa 
inventeerimine

120 päeva 30 päeva otsusest

Üraskikahjustuste 
ennetamine

120 pöeva 30 päeva otsusest



Rohkem infot

www.eramets.ee

metsameede@eramets.ee 5683 6537
natura@eramets.ee 5668 3263
siseriiklik@eramets.ee 5382 2755

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
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