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Natura 2000 elurikkuse
soodustamise ja teiste
toetuste taotlemine 2023



Teemad

Looduskaitseliste piirangute hüvitamine

Taotluse esitamine e-prias

2023 toetused erametsaomanikule



Looduskaitseliste 

piirangute 

hüvitamine



Erametsaomanikule hüvitatakse looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu kahe meetme kaudu:

• Natura 2000 erametsades elurikkuse soodustamise toetus

• Väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvate erametsaalade 
looduskaitseliste piirangute hüvitamise toetus (piirangute toetus)

Tingimuste poolest väga sarnased!

Looduskaitseliste 
piirangute hüvitamine



Toetuse määra muutus sihtakaitsevööndis - 134 eurot/ha

Kasutusvaldaja saab toetust taotleda juhul kui kasutusvaldus on seatud vähemalt viieks

kohutuseaastale järgnevaks kalendriaastaks.

Toetusega seotud kinnisasja üleandmine – juhiste saamiseks pöörduda KIKi metsaosakonna poole

Natura 2000 erametsades elurikkuse 
soodustamise toetuse uus määrus
Perioodi 2023–2027 Natura 2000 erametsades 

elurikkuse soodustamise toetus–Riigi Teataja
Eelarve 6 200 000 eurot

https://www.riigiteataja.ee/akt/129122022020
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122022020


Hüvitatakse looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu väljaspool Natura 2000

võrgustiku ala asuvas piiranguvööndis, hoiualal ja alal, mille osas on algatatud kaitse alla

võtmise menetlus looduskaitseseaduse § 9 lõike 1 tähenduses (projekteeritav ala).

Toetuse määr 60 eurot/ha

Rahuldatakse kõik nõuetekohased taotlused

Piirangute hüvitamise 
toetus
Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, 

toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused 

ning toetuse tagasinõudmise kord–Riigi Teataja

https://www.riigiteataja.ee/akt/106012017005?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/106012017005?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/106012017005?leiaKehtiv


Hüvitise määr



Eesti looduse infosüsteemi kantud ehk asub Natura metsatoetuste kaardil:
maa-amet.ee >> Kaardirakendused >> Erametsatoetuste kaart

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

Või ka https://www.eramets.ee/natura-metsaala-kaart/

Muudatusi metsamaa ja selle piiride kohta, mille kohta toetust taotletakse, saab esitada 15. juuniks.

Metsaalade kaart

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/erametsakeskus
https://www.eramets.ee/natura-metsaala-kaart/


Taotluse esitamise tähtaeg 2023.a on

4.–30. aprillini
Taotluse peab esitama igal aastal uuesti

Hüvitise taotlemine

Hilinenult taotlusi vastu ei võeta!



Vaja on arvutit, internetti, ID-kaarti ja paroole mobiil-IDd või smart-IDd. ID-kaardi sertifikaadid peavad

kehtima.

Taotluse saab esitada vanas e-PRIAs

Taotluse esitamine

Taotluse saab esitada ainult

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

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


Sõna ja pilt 

kolleegil Kaiko

Kell, kes näitab 

e-prias taotluse 

esitamist



Metsaomanikku aitab taotluse täitmisel

metsaühistu. 

Vaata erametsa portaalist:

https://www.eramets.ee/metsauhistud

Metsaühistu aitab

https://www.eramets.ee/metsauhistud/


Taotlus esitatakse KIK-ile

KIK teeb kontrollid ja otsuse

Hüvitise maksab välja PRIA

75% rahast tuleb Euroopa Liidu, 25% Eesti riigi
eelarvest.

Kust tuleb raha?

Natura metsa hüvitis

Looduskaitseliste piirangute hüvitamine 

väljaspool Natura ala

Taotlus esitatakse KIK-ile

KIK metsaosakond teeb kontrollid ja otsuse

Hüvitise maksab välja KIK

100% rahast tuleb Eesti riigi eelarvest



KIKi otsus 30.04.2024

PRIA makse 30.06.2024

Hüvitis on tulumaksuga maksustatav. Kehtib

täiendav maksuvabastus kuni 5000 euro

ulatuses (täpsem info
https://www.eramets.ee/maksustamine/ )

Hüvitise maksmine

Natura metsa hüvitis

Looduskaitseliste piirangute hüvitamine 

väljaspool Natura ala

KIKi otsus 15.12.2023

Makse hiljemalt 30 päeva pärast otsuse

allkirjastamist

https://www.eramets.ee/maksustamine/


Toetused 

erametsa-

omanikule 2023. a





Toetuse määr ja toetatavad tegevused:

• Maapinna ettevalmistus 96 eurot/ha

• Istutamine 400 eurot/ha

• Kuni kolme aastase kultuuri hooldus 96 eurot/ha

Tööd peavad olema tehtud taotluse esitamise kalendriaastal enne taotluse esitamist

(maapinna ettevalmistus võib olla tehtud eelmisel kalendriaastal enne taotluse esitamist)

Metsa uuendamise toetus

Taotluse esitab metsaühistu e-prias
Eelarve I voor 840 000 eurot 

II voor 640 000 eurot 



Maksimaalne toetuse määr kuni 2000 eurot ühe objekti kohta

• Sh omatöö kuni 800 eurot

• Sh konsulendi hinnang kuni 200 eurot

Nimekiri toetatavatest tegevustest on määruse lisas 3 ja nimekiri täienes eelmisel aastal.

Töid võib teha pärast taotluse esitamist

Pärandkultuuri toetus

Taotluse esitab metsaomanik või metsaühistu e-

posti/posti teel

Eelarve 10 000 eurot



Toetuse määr on kuni 10 000 eurot erametsaomaniku kohta, kuid mitte rohkem kui

• 10% maaparandussüsteemi uuendustöödeks taotletava toetuse mahust, kuid mitte rohkem kui 300 eurot

maaparandussüsteemi uuendustööde kava kohta;

• 1,5 eurot uuendatava kuivenduskraavi või eesvoolu jooksva meetri kohta;

• 1,5 eurot rajatava voolunõva jooksva meetri kohta; 35 -245 eurot asendatava truubi jooksva meetri kohta

sõltuvalt truubi läbimõõdust;

• 100 eurot tööde vastuvõtmise akti koostamise kuludest.

Töid võib teha pärast taotluse esitamist

Metsamaaparandustööde 
toetus
Taotluse esitab metsaomanik või metsaühistu e-

posti/posti teel

Eelarve 250 000 eurot



Toetuse määr ja toetatavad tegevused

• püünispuude kasutamisel kuni 500 eurot katastriüksuse kohta, kuid mitte rohkem kui kahe katastriüksuse

kohta;

• feromoonpüüniste soetamisel ja kasutamisel kuni 40 eurot feromoonpüünise komplekti kohta, kuid mitte

rohkem kui kümne feromoonpüünise komplekti jaoks;

• värske tormikahjustuse likvideerimisel kuni 500 eurot katastriüksuse kohta, kuid mitte rohkem kui kahe

katastriüksuse kohta.

Tööd tuleb teha enne taotluse esitamist.

Üraskikahjustuste 
ennetamise toetus
Taotluse esitab metsaomanik või metsaühistu e-

posti/posti teel

Eelarve 70 000 eurot



Toetuse määr kuni 10 eurot hektari kohta

Inventeerimisandmed peavad olema kehtivad ja kantud metsaregistrisse enne taotluse esitamist, kas

taotluse esitamise aastal või kahel eelneval kalendriaastal.

Oluline on, et taotluse esitamise tähtpäeval on metsamaa metsaühistu liikme omandis

Metsa inventeerimise 
toetus
Taotluse esitab metsaühistu e-prias Eelarve 200 000 eurot



Alates 2023. aastast algab uus programmiperiood ja seoses sellega muutuvad toetatavad tegevused ja ka

toetuse saamise tingimused.

Eelmise programmiperioodi taotluste kohta on võimalik esitada maksetaotlusi

Metsameetme taotlus



Homse hoidjad

Tänan kuulamast!

Sirli Jakobson
sirli.jakobson@kik.ee
53822755

www.eramets.ee
www.kik.ee/kontaktid
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