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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/126012018011?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/106012017005?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/106012017005?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/106012017005?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/106012017005?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/106012017005?leiaKehtiv


Kust raha tuleb? 

Taotlused võtab vastu ja toetuse maksab välja 
Erametsakeskus.  

 

Toetusraha on 100% Eesti riigi raha. 
Erametsakeskus saab selle 
Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu. 



Siseriiklikud toetused 
erametsaomanikule 2018 

• Metsa uuendamine 

• Metsa inventeerimine 

• Metsamaaparandustööde tegemine 

• Pärandkultuuri säilitamine ja 
eksponeerimine 



Metsa uuendamine 
Toetuse suurus metsaühistu kaudu: 

• Isutamine ja taimede soetamine kuni 400 €/ha 

• Maapinna ettevalmistamine kuni 96 €/ha 

• Kuni kolme aasta vanuse metsauunduse 
hooldamine kuni 96 €/ha 

 

Kui erametsaomanik esitab taotluse, on toetuse 
summa 50% väiksem. 

Metsaühistul peab olema vähemalt 200 liiget. 

 

Alates 2020 saab toetust küsida ainult 
metsaühistu kaudu. 

 



Metsa uuendamine 

Taotluse saab esitada ainult e-PRIA 
portaalis http://www.pria.ee/et/ePRIA  

 

Tööd peavad olema tehtud taotluse esitamise 
aastal enne taotluse esitamist. Maapinna 
ettevalmistamine võib olla tehtud taotluse 
esitamisele eelneval aastal. 

 

Metsamaa peab olema inventeeritud. 

 

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


Metsa inventeerimine 

Toetus on kuni 10 €/ha. 

 

Metsamaa peab olema inventeeritud taotluse 
esitamise aastal või sellele eelneval kahel aastal. 

 

Toetust makstakse samale alale üks kord 10 
aasta jooksul. 

 



Metsa inventeerimine 

Toetust saab taotleda ainult e-PRIA 
portaali kaudu. 
 

Taotluse saab esitada vaid metsaühistu. 

 

Metsaühistul peab olema vähemalt 200 liiget. 

 



Metsamaaparandustööde 
tegemine 

Toetust makstakse kuni 1,5 eurot kraavi 
jooksva meetri kohta.  
 

Toetust saab ka uuendustööde kava koostamiseks, 
voolunõva rajamiseks, truubi asendamiseks ja tööde 
vastuvõtmise akti tellimiseks. 

 

Maksimaalne toetus metsaomaniku kohta on 10 000 
eurot. 



Metsamaaparandustööde 
tegemine 

Toetus on mõeldud olemasoleva süsteemi 
uuendamiseks. Töödega võib alustada pärast 
taotluse esitamist. 

 

Toetust saab küsida erametsaomanik 
ja metsaühistu (200 liiget). 

 

Taotluse saab esitada e-posti teel ja 
posti teel. 



Pärandkultuuri säilitamine 

Toetus on kuni 3196 eurot pärandkultuuri objekti 
kohta. 

 

Objekt peab olema määruse lisa 3 nimekirjas ja 
EELIS registris 
(http://loodus.keskkonnainfo.ee/)  

 ning paikema erametsamaal. 

 
Toetatakse pärandkultuuriobjekti korrastamise, 
hooldamise, säilitamise, tähistamise, sellele 
avaliku juurdepääsu tagamise, eksponeerimise, 
kaardistamise ja arhiivimaterjalide kogumise 
kulusid. 

 
 

http://loodus.keskkonnainfo.ee/


Pärandkultuuri säilitamine 

Töödega võib alustada pärast taotluse 
esitamist. 
 

Toetust võib küsida erametsaomanik ja metsaühistu 
(200 liiget). 

 

Taotluse saab esitada e-posti teel või posti 
teel. 



Rahastamise määra arvutamine 
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Näidis: rahastamise määra arvutamine 

Maksmata jäetav
summa

Makstav summa

Kõikide taotluste 

nõuetele vastav 

summa on 4400 

eurot, eelarve on 

2000 eurot. 

Rahastamise 

määraks kujuneb 

350 eurot. 



Rahastamise määr 

Voor Metsa 

uuendamine 

Metsa 

inventeerimine 

2014 I 1520,80 

2014 II 3862,80 

2015 I 1609,90 2544,30 

2015 II 1699,70 351,40 

2016 I 1801,30 

2016 II 3202,60 4887,50 

2017 I 1415,2 



Taotlusvoorud 2017 

Toetus Plaanitav vooru 

aeg 

Plaanitav 

eelarve 2018 

Pärandkultuuri toetus juuni 15 000 

Metsa uuendamine I juuli 700 000 

Metsamaaparandus september 200 000 

Metsa uuendamise II detsember 250 000 

Metsa inventeerimine detsember 300 000 

KOKKU 1 465 000 



Aitäh kuulamast! 

SA Erametsakeskus 

www.eramets.ee  

siseriiklik@eramets.ee  

683 6065 
 

 
UUS AADRESS: Tallinna mnt 22, 79512 
RAPLA 
 

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

