
Keskkonnaministri 11. veebruari 2009. a määruse nr 11 
”Erametsanduse toetuse andmise alused, toetuse taotlusele esitatavad 

nõuded, taotluse hindamise kord ja hindamiskriteeriumid, 
toetuse tagasinõudmise kord, kinnituskirja vorm

 ja nõuded sisule ning metsa inventeerimise
 ja metsamajandamiskava koostamise

 toetuste täpsustatud määrad”
Lisa 1

Hindamiskriteeriumid ja hindepunktid

METSA UUENDAMINE

Jrk ÜLDISED KRITEERIUMID Hindepunktid

1 Taotlejaks on metsaühistu, liikmete esindajana 7

2 Taotlejaks on füüsilisest isikust metsaomanik 5

3 Taotlejaks on juriidilisest isikust metsaomanik 2

4 Toetust taotletakse metsakultiveerimismaterjali soetamiseks   1

5 Toetust taotletakse maapinna ettevalmistamiseks 2

6 Toetust taotletakse metsapuutaimede hooldamiseks 3

7 Toetust taotletakse metsaistutamistöödeks 5

METSAÜHISTU SPETSIIFILISED KRITEERIUMID Hindepunktid

8 Metsaühistu taotluses olevate erametsaomanike (toetuse saaja) arv kuni 10 1

9 Metsaühistu taotluses olevate erametsaomanike (toetuse saaja) arv 11 kuni 20 3

10 Metsaühistu taotluses olevate erametsaomanike (toetuse saaja) arv 21 kuni 30 5

11 Metsaühistu taotluses olevate erametsaomanike (toetuse saaja) arv üle  31 7

12 Metsaühistu liikmetest on taotluse esitamisele eelneva aasta 31. detsembri seisuga 
kuni 10 % füüsilised isikud

1

13 Metsaühistu liikmetest on taotluse esitamisele eelneva aasta 31. detsembri seisuga 
10,1-30 % füüsilised isikud

2

14 Metsaühistu liikmetest on taotluse esitamisele eelneva aasta 31. detsembri seisuga 
30,1-70 % füüsilised isikud

3

15 Metsaühistu liikmetest on taotluse esitamisele eelneva aasta 31. detsembri seisuga 
üle 70,1 % füüsilised isikud

7



ERAMETSAOMANIKU SPETSIIFILISED KRITEERIUMID Hindepunktid

16 Metsamaa, mille kohta toetust taotletakse, pindala osakaal protsentides (täpsusega 

0,1%) taotleja omandis oleva metsamaa kogupindalast 

10 % = 1 punkt

17 Erametsaomaniku omandis oleva metsamaa pindala kokku on kuni 15 hektarit 7

18 Erametsaomaniku  omandis  oleva  metsamaa  pindala  kokku  on  15,1  kuni  45 

hektarit

5

19 Erametsaomaniku omandis oleva metsamaa pindala kokku on 45,1 kuni 100 

hektarit

3

20 Erametsaomaniku omandis oleva metsamaa pindala kokku on üle 100 hektarit 1

PÄRANDKULTUURI SÄILITAMINE

Hindepunktid

21 Taotleja, kes taotleb toetust järgmistele objektidele: 
21.1 eripärase koosseisuga katsekultuurid;
21.2 eripärase maapinna ettevalmistusega või tehnoloogiaga rajatud puistud;
21.3 jäljed huvitavamate metsamajandusvõtete rakendamisest.

6
1

22 Taotleja, kes taotleb toetust järgmistele objektidele: 
22.1 silmapaistvad võõrliikidepuistud
22.2 traditsioonidega seotud puistud

5
2

23 Taotleja, kes taotleb toetust järgmistele objektidele 
23.1 eriotstarbel rajatud puistud;
23.2 eripärase kasutuseesmärgiga puistud;
23.3 metsad, mida on uurinud tuntud teadlased; 
23.4 vanad metsataimlad;
23.5 endisaegsete metsakorralduste jäljed (nt üle 150-aastased kvartalisihid);
23.6  puude mõõtmete või muu poolest silmapaistvad puistud ja puudegrupid.

4
3

24 Taotleja, kes taotleb toetust järgmistele objektidele;
24.1 ajalooliste isikute rajatud puistud;
24.2 ajaloosündmustega seotud puistud;
24.3 metsastunud pargid;
24.4 vaigukogumispunktid.

3
4

1 Hindepunktid antakse ridadel 21.1 kuni 21.3 loetletud tegevuste kohta kokku.
2 Hindepunktid antakse ridadel 22.1 ja 22.2 loetletud tegevuste kohta kokku.
3 Hindepunktid antakse ridadel 23.1 kuni 23.6 loetletud tegevuste kohta kokku.
4 Hindepunktid antakse ridadel 24.1 kuni 24.4 loetletud tegevuste kohta kokku.



ERAMETSAOMANIKE METSA INVENTEERIMINE JA 

METSAMAJANDAMISKAVADE KOOSTAMINE

ÜLDISED KRITEERIUMID Hindepunktid

25 Taotlejaks on metsaühistu liikmete esindajana 7

26 Taotlejaks on füüsilisest isikust metsaomanik   5

27 Taotlejaks on juriidilisest isikust metsaomanik 2

METSAÜHISTU SPETSIIFILISED KRITEERIUMID Hindepunktid

28 Metsaühistu  taotleb  oma  liikmetele  toetust  inventeerimisandmete  ja  kava 

koostamiseks kuni 50 ha suurusele metsaalale

1

29 Metsaühistu  taotleb  oma  liikmetele  toetust  inventeerimisandmete  ja  kava 

koostamiseks 50,1 kuni 200 ha suurusele metsaalale

3

30 Metsaühistu  taotleb  oma  liikmetele  toetust  inventeerimisandmete  ja  kava 

koostamiseks 200,1 kuni 500 ha suurusele metsaalale

5

31 Metsaühistu  taotleb  oma  liikmetele  toetust  inventeerimisandmete  ja  kava 

koostamiseks üle 500 ha suurusele metsaalale

7

ERAMETSAOMANIKU SPETSIIFILISED KRITEERIUMID Hindepunktid

32 Erametsaomanik taotleb toetust inventeerimisandmete ja kava koostamiseks kuni 

15 ha  suurusele metsaalale

7

33 Erametsaomanik taotleb toetust inventeerimisandmete ja kava koostamiseks 15,1 

kuni 50 ha suurusele metsaalale

5

34 Erametsaomanik taotleb toetust inventeerimisandmete ja kava koostamiseks 50,01 

kuni 100 ha suurusele metsaalale

3

35 Erametsaomanik taotleb toetust inventeerimisandmete ja kava koostamiseks üle 

100 ha suurusele metsaalale

1

METSAÜHISTU TOETUS

Hindepunktid

36 Metsaühistusse kuuluvate liikmete arv 2 kuni 15  1

37 Metsaühistusse kuuluvate liikmete arv 16 kuni 45  3

38 Metsaühistusse kuuluvate liikmete arv 46 kuni 100  5

39 Metsaühistusse kuuluvate liikmete arv on 101 ja rohkem  7

40 Metsaühistu liikmete omandis oleva metsamaa pindala kokku on kuni 500 hektarit 1



41 Metsaühistu liikmete omandis  oleva metsamaa pindala kokku on 500,1 kuni 1000 
hektarit

2

42 Metsaühistu liikmete  omandis   oleva metsamaa pindala kokku on 1000,1 kuni 
2000 hektarit

3

43 Metsaühistu liikmete  omandis   oleva metsamaa pindala kokku on 2000,1 kuni 
3000 hektarit

4

44 Metsaühistu liikmete  omandis   oleva metsamaa pindala kokku on 3000,1 kuni 
5000 hektarit

5

45 Metsaühistu liikmete omandis  oleva metsamaa pindala kokku on üle 5000 hektari 6

46 Metsaühistu taotleb toetust erametsaomanike rühmanõustamiseks 5

47 Metsaühistu taotleb toetust metsamajandusalase koostööprojekti teostamiseks 3

48 Metsaühistu  taotleb  toetust  erametsanduse   nõustamise  ja  koolitamise 

tugisüsteemi arendamiseks

2

49 Metsaühistu taotleb toetust koolimetsa asutamise ja tegevuse korraldamiseks 1

METSAÜHISTU BAASRAHA

Hindepunktid

50 Metsaühistu liikmete omandis oleva metsamaa pindala 10 ha = 0,1 punkti (ühe 
komakoha täpsusega )

51 Metsaühistu liikmete arv 1 füüsilisest isikust liige 
= 2 punkti  
1  juriidilisest  isikust 
liige = 1 punkt


