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Erametsanduse tugisüsteem 

Metsaomanikud 

(~100 000) 

Metsaühistud 

(~25-50) 

Erametsaliit 

(20) Keskühistu  

Eramets (14) 

Metsa Hoiu-

Laenuühistu 

Erametsa-

keskus 

Eesti 

Puidumüügikeskus 



Erametsanduse tugisüsteem 
METSAÜHISTU 

Tegevused: 

Organiseerib piirkonnas ühiste huvidega metsaomanikke; 

Metsaomanike nõustamine, nõustamisteenuse 

osutamine; 

Ühistegevus, ühisürituste organiseerimine; 

Teabe edastamine metsaomanikele, teabe- ja 

nõupäevade korraldamine; 

Abistab toetuste taotlemisel, toetuse taotluste 

koostamine (EMK, PRIA); 

Huvide kaitse kohalikul tasandil; 

Ühise majandustegevuse korraldamine. 
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Erametsanduse tugisüsteem 
KONSULENT 

Põhilised metsandusalased nõustamisteemad: 
Alustavale metsaomanikule;  
Metsanduslikud õigusaktid;  
Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid 
Metsamajandamiskava;  
Uuendamine ja metsastamine; 
Hooldamine; 
Raiete põhimõtted ja meetodid; 
Metsatööde tehnoloogiad; 
Ohutustehnika ja töökaitse; 
Metsamajanduslike tööde kvaliteet; 
jmt 
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2013. a väljamaksed 
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Toetused Makstud EUR 

VEP kaitselepingud 148 005,24 € 

Erametsaomanike nõustamine 455 152,17 € 

Koolitamine 32 251,50 € 

Metsa uuendamise toetus 848 475,13 € 

Pärandkultuuri säilitamise toetus 17 947,80 € 

Metsa inventeerimise ja 

metsamajandamiskava koostamise toetus 
744 959,21 € 

Metsaühistu toetus   423 612,14 € 

Metsamaaparanduse toetus 97 275,84 € 

 KOKKU   2 736 530,00 €  



Õigusaktid 

• Metsaseadus (muudatused 1.01.2014) 

• Keskkonnaministri 14.04.2014 aasta määrus nr 
10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, 
taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse 
taotlemise ja taotluse menetlemise kord, 
taotluse hindamise alused ning toetuse 
tagasinõudmise kord“ 



Metsaseadusest tulenevad määruse 
muudatused   

MS § 10 lg 92 Toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel on toetuse andjal õigus: 

 1) kontrollida kõiki taotleja valduses olevaid dokumente, sealhulgas finantsdokumente, 
mis omavad tähtsust toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel; 
 2) teostada kohapealset kontrolli taotleja või toetuse saaja juures, sealhulgas tutvuda 
toetatava töö, tegevuse või investeerimisobjektiga ning viibida asjaomasel kinnisasjal või 
hoones; 
 3) puuduste avastamise korral nõuda nende kõrvaldamist määratud tähtajaks. 

• Sihtasutuse Erametsakeskus nõukogu ei kinnita 
enam toetuste korda. 

• Toetuse andmise alus on keskkonnaministri määrus 
koos lisadega. 



Muudatused taotlemise õiguses 

• Alates 2015 saavad metsa inventeerimise ja 
kava toetust taotleda ainult metsaühistud; 

• Alates 2017 on metsa uuendamise toetuse 
määr erametsaomanikule väiksem kui 
metsaühistule; 

• Alates 2020 saavad metsa uuendamise  
toetust taotleda ainult metsaühistud. 

 



Miks metsaühistu? 

Metsanduse arengukava eesmärkide elluviimiseks liigutakse 

selles suunas, et siseriiklikke toetusi makstakse vaid 

metsaühistusse kuuluvatele erametsaomanikele. 

Metsa heaks majandamiseks on vajalikud selle valdkonna 
teadmised, mida enamikul metsaomanikest pole. 
Metsaressursi kestlik majandamine on kogu ühiskonna 
huvi. 

Metsaühistusse kuulumisel: 

• jõuab metsaomanikuni teadmine metsa hooldamisest; 

• saab metsaomanik enda poolt kontrollitavast ühistust kõik 
metsa kestlikuks majandamiseks vajalikud teenused. 



Muudatus üldsätetes 

Kui erametsaomanik on esitanud mitu taotlust 

või on esindatud mitmes taotluses, võetakse 

menetlusse ajaliselt kõige hiljem esitatud 

taotlus ning varasemad jäetakse läbi vaatamata. 



• erametsaomanike nõustamise toetus 

• metsa uuendamise toetus 

• pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise 

toetus 

• erametsaomanike metsa inventeerimise ja kava 

toetus 

• metsaühistu toetus 

• metsamaaparandustööde toetus 
 

Toetuse liigid 



Erametsaomanike nõustamise toetus 

Toetust saab taotleda metsaühistu. 

Toetust makstakse erametsaomanikule osutatud 
nõuandeteenuse eest. 

Alates 1. septembrist 2014 peab metsaühistul 
olema vähemalt 200 liiget, et nõustamise toetust 
taotleda. 

Erametsaomanikule annab nõu konsulent. 

Toetuse saamiseks peab metsaühistul olema 
konsulendiga sõlmitud leping. 



Erametsaomanike nõustamise toetus 
 
Toetuse  määr on: 

• metsaühistu liikmetele kuni 100% nõustamise 
maksumusest; 

• teistele erametsaomanikele kuni 70% 
nõustamise maksumusest (alates 2015 kuni 
50%); 

• maksimaalne toetus on endiselt kuni 26 eurot 
tunni kohta; 

• erametsaomaniku kohta võib toetust saada kuni 
15 tunni kohta kalendriaastas. 



Metsa uuendamise toetus 

• Toetust saab taotleda metsaühistu ja 
erametsaomanik (alates 2020 ainult 
metsaühistu). 

• Alates 2017 saab erametsaomanik taotleda 
toetust 50% väiksemate määradega kui 
metsaühistu. 

• Toetatavates tegevustes muudatusi ei ole. 

 

  

 



Metsa uuendamise toetus 

Toetuse määrad: 

• kultiveerimismaterjali soetamine kuni 80% 
maksumusest; 

• metsaistutustööd kuni 128 eurot hektari kohta; 

• maapinna ettevalmistamine kuni 96 eurot 
hektari kohta (varasema kahe määra asemel 
on üks määr); 

• metsapuutaimede hooldamine kuni 96 eurot 
hektari kohta kalendriaastas. 

 

  

 



Metsa uuendamise toetus 

Toetuse määrad erametsaomanikule 2017. aasta 1. 
jaanuarist kuni 2019. aasta 31. detsembrini: 

• metsakultiveerimismaterjali soetamine kuni 50% 
soetuse kogumaksumusest, kuid mitte rohkem 
kui 0,35 eurot laialehise lehtpuuliigi ning 0,16 
eurot teiste metsapuuliikide taime kohta; 

• maapinna ettevalmistamine kuni 48 eurot hektari 
kohta; 

• metsaistutamistööd kuni 64 eurot hektari kohta; 

• metsapuutaimede hooldamine kuni 48 eurot 
hektari kohta kalendriaastas.  

 



Metsa uuendamise toetus 

• Määruse lisa 2 ei ole vormikohane, vaid loetleb 
andmed, mis on tarvis esitada.  

• Metsa uuendamise kohta ei pea esitama 
metsateatist. 

• EMK kontrollib raie teatise olemasolu.  

 

  

 



Metsa uuendamise toetus 

Muud tingimused jäävad samaks: 

• Tööd peavad olema tehtud enne taotluse esitamist; 

• Istutamine ja hooldamine peavad olema tehtud 
taotluse esitamise kalendriaastal; 

• Maapind võib olla ette valmistatud ja taimed võivad 
olla ostetud taotluse esitamise aastal või sellele 
eelneval kalendriaastal; 

• Istutatud taimede algtihedus peab vastama metsa 
majandamise eeskirja määradele (mänd 3000 tk/ha, 
kuusk, sookask ja arukask 1500 tk/ha); 

• Taimed peavad olema ostetud tegevusloaga tootjalt 
või turustajalt; 

• jm 

 



Pärandkultuuri säilitamise ja 
eksponeerimise toetus 

Toetust saab taotleda metsaühistu ja 
metsaomanik. 

Toetatavad tegevused: 

• Objekti korrastamise, hooldamise, säilitamise 
tähistamise, juurdepääsu tagamise, eksponeerimise, 
kaardistamise ja arhiivimaterjalide kogumise kulud. Neid 
töid võib ka ise teha (so omatöö). 

• Konsulendi hinnang objekti toetamise kohta ja 
planeeritavate tööde vajalikkuse, mahu ja maksumuse 
kohta. 

• Konsulendi hinnang tehtud tööde kohta. 

 

 



Pärandkultuuri säilitamise ja 
eksponeerimise toetus 

Toetuse määr on: 

• kuni 80% kuludest, aga mitte üle 3196 euro (sh 
konsulendi hinnang kuni 123 eurot objekti kohta ja oma 
töö kuni 640 eurot); 

Näide: Oma töö 640 eurot + postide ja plakatite arve 200 eurot + 
konsulendi tasu 123 eurot = 963 eurot. 

963*80%=770,40 eurot 

Toetust võib taotleda planeeritavateks töödeks. 

Kuue kuu jooksul alates otsuse tegemisest peab 
esitama EMK-le dokumendid tehtud tööde kohta. 



Erametsaomanike metsa inventeerimise ja 
metsamajandamiskava koostamise toetus 

• 2014 võib toetust taotleda metsaühistu ja 
erametsaomanik. 

• Alates 2015 võib toetust taotleda üksnes 
metsaühistu. 

 

• Toetuse määr on metsa inventeerimisel kuni 13 
eurot hektari kohta ja metsamajandamiskava 
koostamisel kuni 1,5 eurot hektari kohta. 



Erametsaomanike metsa inventeerimise ja 
metsamajandamiskava koostamise toetus 

Määruse lisa 5 ei ole vormikohane, vaid loetleb 
andmed, mis on tarvis esitada.  

Muud tingimused, mis kehtisid varasemalt metsa 
inventeerimise toetuse kohta, jäävad samaks: 

• Toetust makstakse üks kord kümne aasta jooksul; 

• Toetust makstakse toetuse taotlemise aastal või sellele 
eelnenud kahel kalendriaastal metsaregistrisse kantud 
inventeerimisandmete ja koostatud 
metsamajandamiskava kohta. 

• ja muu. 

 

 



Metsamaaparandustööde toetus 

Toetust saab taotleda metsaühistu ja 

erametsaomanik. 

  

Toetatavad tegevused on: 
• maaparandussüsteemi uuendustööde kava koostamine; 

• kuivenduskraavil ja eesvoolul sette eemaldamine; 

• truubi uuendamine; 

• kuni 25 m pikkuse ja keskmiselt 50 cm sügavuse 

voolunõva rajamine metsamaale; 

• tööde vastuvõtmise akti koostamine. 

  



Metsamaaparandustööde toetus 

Toetuse määr on kuni 10 000 eurot metsaomaniku 

kohta, kuid mitte rohkem kui: 
• 300 eurot uuendustöödekava kohta; 

• 100 eurot tööde vastuvõtmise akti kohta; 

• 1 euro uuendatava kraavi jooksva meetri kohta; 

• 1 euro rajatava voolunõva jooksva meetri kohta. 

• truubi uuendamisel sõltuvalt läbimõõdust: 
• 18 €  - Ø 30 cm truubi jooksva meetri kohta; 

• 29 €  - Ø 40 cm truubi jooksva meetri kohta; 

• 41 €  - Ø 50 cm truubi jooksva meetri kohta; 

• 54 €  - Ø 60 cm truubi jooksva meetri kohta; 

• 86 €  - Ø 80 cm truubi jooksva meetri kohta; 

• 167 €  - Ø 100 cm truubi jooksva meetri kohta. 
 



Metsamaaparandustööde toetus 

Toetatakse maaparandussüsteemide uuendamist, 
mis on kantud maaparandussüsteemide 
registrisse. 

 Truubi või eesvoolu uuendamisel peab truup või 
eesvool teenindama metsamaal paiknevat 
veerežiimi reguleerivat võrku. 

 Samale alale samaks tegevuseks on võimalik 
toetust saada üks kord viie aasta jooksul. 

 



Vähemalt 70% hooldatava kuivenduskraavi 
pikkusest peab paiknema metsamaal. 

Näide: 100 meetrine kraav millest 50 m on põllul ja 50 
m on metsamaal.  Toetatav kraavi pikkus on 71,43 m 
ülejäänud 28,57 m eest toetust ei saa. Selle peab 
ise korda tegema.  

        50 m  - 70% 

       71,43 m - 100% 

 

Metsamaaparandustööde toetus 



Metsamaaparandustööde toetus 

Toetust võib taotleda planeeritavateks töödeks. 

Ühe aasta jooksul pärast otsuse tegemist peab 
esitama EMK-le dokumendid tehtud tööde 
kohta. 

Metsaühistu võib esitada dokumendid tehtud 
tööde kohta kahes osas. 

Kui kõiki töid ei tehta ära, siis järgmisesse vooru ei 
saa taotlust esitada. 

 



Taotluse kontrollimine 

EMKl on aega taotluseid või tööde tegemist tõendavaid 
dokumente kontrollida 120 päeva. 

 Taotlust saab muuta kuni taotluse rahuldamise otsuse 
tegemiseni, aga ei saa: 

• suurendada toetuse summat; 

• asendada tegevust või objekti teisega; 

• asendada üht metsaomanikku teisega. 

Kõigist muudatustest, mis puudutavad toetuse 

taotlemist ja saamist tuleb teavitada EMKd viivitamata. 

 

 

 



Metsaseadusest tulenevad määruse 
muudatused   

Taotluse rahuldamata jätmise alused 

metsaseaduse § 10 lg 9´1: 

• taotleja, toetuse saaja või taotlus ei vasta vähemalt ühele 

toetuse saamise nõudele; 

• toetuse liigi või tegevuse rahastamise eelarve ei võimalda 

teha taotluse rahuldamise otsust; 

• taotluses on teadlikult esitatud valeandmeid; 

• taotleja mõjutab taotluse menetlemist pettuse või 

ähvardusega või muul õigusvastasel viisil; 

• taotleja ei võimalda kontrollida enda või taotluse vastavust 

toetuse saamise nõuetele; 

• taotleja ei ole varem kasutanud käesoleva seaduse alusel 

antud toetusi sihipäraselt. 
  

  

 



Kui raha ei jätku … 

• Toetuse summat vähendatakse, kui kõigi nõuetele 
vastavate taotluste rahastamise summa ületab 
toetuse liigi rahastamise eelarvet. 

• Määruse lisas 14 näidatud arvutusvalemi 
arvutatakse rahastamise määr metsa uuendamise, 
pärandkultuuri toetuse, metsa inventeerimise ja 
kava toetuse ning metsamaaparandustööde 
taotlustele. 

• Metsaühistu taotluses leitakse rahastamise määr 
iga metsaomaniku kohta. 

 

 

 



Kui raha ei jätku … 



Taotuste esitamise tähtpäevad ja 
eelarve 

Nõustamistoetus – iga kuu 20.kuupäev (eelarve 500 000 eur) 

Metsa uuendamine – 15.juuli (eelarve 600 000 eur)  ja 
15.detsember (???) 

Pärandkultuuri toetus – 30. juuni (eelarve 20 000) 

Metsa inventeerimise ja kava toetus –20.mai (eelarve 200 
000 eur) ja 15.detsember (???) 

Metsamaaparandus – 15.september (???) 

Metsaühistu toetus  – 15.august (???) 

 



E-PRIA 

Kohati kohmakas ja vahel vigadega, aga ikkagi 
vajalik!  

 

• EMK eesmärk on kasvatada 2014 e-PRIA kaudu 
esitatavate taotluste mahtu 35%-ni. 

• PRIA kaugem eesmärk – alates 2018 taotluste 
esitamine ainult e-keskkonna kaudu. 



34 

Info toetuste kohta 
Internetist: www.eramets.ee    

Telefonid: 

683 6051 inventeerimine, metsa uuendamine 

673 6033 metsamaaparandus 

683 6057 nõustamistoetus, inventeerimine, metsa 
uuendamine 

683 6064 pärandkultuuri toetus  

683 6067 vääriselupaiga lepingud 

673 6036 metsaühistu toetus 

Erametsakeskuse kontor – Mustamäe tee 50, 10621 
Tallinn 

 

 



Aitäh! 


