Metsameede – tegevused, maarad, peamised tingimused 2018
Jrk nr

Toetatav tegevus

Turuhind

Toetuse
määr

Toetuse
maksimaalne
suurus

1

Hooldusraie

318 €/ha

50%

159 €/ha
(arvet
ei
olema)

2

Kasvavate puude laasimine

204 €/ha

50%

102 €/ha
(arvet
ei
olema)

Ulukikahjustuse ennetamine
3.1
Repellendi soetamine ja 140 €/ha
kasutamine

50%

70 €/ha
(arvet
ei
olema)

3

Toetuse saamise Peamised tingimused
lubatud sagedus
programmiperioodil
Sama
metsamaa
 Metsamaa on inventeeritud;
pea osa kohta üks kord
 Puistu jooksev vanus võib olla kuni 30 aastat;
 Võib teha valgustusraiet või harvendusraiet;
 Harvendusraie korral peab olema töö
tegemise ajal metsateatis;
 Toetust võib taotleda minimaalselt 1 ha
hooldusraie tegemiseks aastas;
 Toetust võib taotleda maksimaalselt 60 ha
hooldusraie tegemiseks erametsaomaniku
kohta aastas;
Sama metsamaa
 Metsamaa on inventeeritud;
pea osa kohta üks kord.
 Laasitav puu on puistu esimesse rindesse
Toetust ei saa
kuuluv kuusk, mänd, tamm, kask, lehis või
metsamaa ala
sanglepp;
kohta, mille kohta
 Puistu keskmine rinnasdiameeter on kuni 15
on meetme 1.5.1
cm;
kaudu kasvavate
 Laasitud tüve lõpp-pikkus on vähemalt 3
puude laasimiseks
meetrit;
toetust makstud .
 Laasitavate puude arv on vähemalt 200 puud
hektari kohta;
 Laasitud puu on märgistatud märkelindi või värviga, mis on visuaalselt nähtav vähemalt
viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase
toetusosa väljamaksmisest.
Sama
metsamaa
pea osa kohta üks kord
kalendriaastas

 Metsamaa on inventeeritud;
 Toetuse saaja teatab vähemalt neli tööpäeva
enne tööde tegemise alustamist töö tegemise
kuupäeva, koha ja kasutatava repellendi
nimetuse elektrooniliselt EMK-le.
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maksimaalne
suurus

Toetuse saamise Peamised tingimused
lubatud sagedus
programmiperioodil

Ladvakaitsmete ja tüvekaitsmete
50%
Sama
metsamaa
 Metsamaa on inventeeritud;
soetamine ja paigaldamine
osa kohta üks kord
4
Metsamajandamise seadmete ja
30%
Mitte üle 300 000 €
 Toetust saab taotleda ainult metsaühistu;
tarvikute soetamine
metsaühistu kohta
 Metsaühistul või liikmetel on inventeeritud
1) mootorsaag;
programmiperioodi
metsamaad;
2) kõrglaasimissaag;
l ja mitte rohkem
 Toetust taotletakse vähemalt kolme seadme
3) võsasaag, -lõikur;
kui 60 000 eurot
või tarviku ostmiseks.
4) metsapuutaimede
kalendriaastas
istutusvahend;
7) metsamaapinna
ettevalmistamise seade.
Loe tingimuste kohta täpsemalt maaeluministri 11.05.2015 määrusest nr 59 „Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus“.
3.2

Võrreldes 2017. aastaga on toetuse maksimaalseid suuruseid korrigeeritud Eesti Maaülikooli 2017. a koostatud uuringu „Eesti maaelu arengukava 2014 – 2020 meetme 08
„Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse“ raames makstavate toetuste standardsete ühikuhindade kujunemine“. Uuringu tulemustega
saab tutvuda siin.

