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Korraldajatest ja taustast

Käesolevas kogumikus on ülevaatlikult talletatud 14.–15. novembril 2012. aastal Tartus toimunud 
Läänemere piirkonna rahvusvahelisel konverentsil „Quo vadis, põllumajandusmaa elurikkus?“ esitatu. 
Lisateavet ja kõiki kasutatud materjale, sh ettekandeid, juhtumiuuringuid ja postereid saab alla laadida 
konverentsi kodulehelt: http://pmk.agri.ee/pkt/BDconference.

Konverentsi korraldasid ühiselt Põllumajandusuuringute Keskus ja Põllumajandusministeerium.

Põllumajandusuuringute Keskus on Põllumajandusministeeriumi valitsusalas olev asutus, mis osutab 
põllumajandusettevõtetele, teadusasutustele, riiklikele järelevalveasutustele ja teistele klientidele 
mitmesuguseid teenuseid, nt agrokeemia-, taimetervise- ja mikrobioloogiateenused; seemnete 
analüüs, jääkide ja saasteainete sisalduse määramine, taimse materjali kontroll jm. 

Põllumajandusuuringute Keskus on Põllumajandusministeeriumi oluline uurimis- ja nõuandeasutus 
maaelu arengu valdkonnas ning etendab olulist rolli Eesti maaelu arengukava (MAK) hindamisel (sise- 
ja välishindamine). Põllumajandusuuringute Keskus on MAK 2007–2013 teise telje toetuste püsihindaja.

Lisateave on kättesaadav Põllumajandusuuringute Keskuse kodulehel: http://pmk.agri.ee/pkt.
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TÄNUSÕNAD 

Konverentsi valmistas ette meeskond, millesse kuulusid Kaidi Jakobson, Tambet Kikas, Pille Koorberg, 
Tiina Köster, Ere Ploomipuu, Iiri Raa, Katrin Rannik, Sirje Reintam, Livi Rooma, Tarmo Sergo, Sille Teiter, 
Katrin Vask ja Eneli Viik. 

Konverentsi modereerisid ja rühmatöid aitasid läbi viia Vincent Tiel Groenestege, Esther Koopmanschap 
ja Mark Redman. Eriline tänu Markile ka abi eest konverentsi aruande koostamisel. 

Konverentsi kaasrahastasid Euroopa Liit ja Eesti Vabariigi valitsus Eesti MAK 2007–2013 tehnilise abi 
meetmest.

Lõpuks, kõige suuremad tänuavaldused kuuluvad kõikidele ettekannete tegijatele ja teistele osaleja-
tele, kes pühendasid märkimisväärselt palju oma aega, jõudu ja kogemusi enne ja pärast konverentsi 
selleks, et kokku saaks nõnda laiahaardeline komplekt ettekannetest, juhtumiuuringutest, posteritest 
ja aktiivsetest aruteludest, mida on kokkuvõtlikult kajastatud käesolevas kogumikus ning mis on täis-
mahus kättesaadavad konverentsi kodulehel http://pmk.agri.ee/pkt/BDconference. 

Kalle Talviste
Põllumajandusuuringute Keskus
direktor

Foto: T. Sergo

http://pmk.agri.ee/pkt/BDconference
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EESSÕNA

Käesolevasse konverentsikogumikku on koondatud 14.–15. novembril 2012. aastal Tartus toimunud 
Läänemere piirkonna konverentsi „Quo vadis, põllumajandusmaa elurikkus?“ materjalid. 

Viimastel aastatel on Euroopa Liit kasutusele võtnud mitmesuguseid meetmeid Euroopa põllu-
majandusmaade elurikkuse kaitsmiseks ja põllumajandustegevuse võimaliku kahjuliku mõju vähen-
damiseks. Euroopa Liidu poliitika kujundajad tunnistavad vajadust välja töötada uued põllumajandus-
ettevõtete tulukust edendavad strateegilised meetmed, mis ühtaegu nii hoiaksid ära loodusressursse 
hävitavat tegevust kui ka innustaksid kasutama positiivsema mõjuga meetodeid.   

Kahjuks ei ole põllumajandustegevuse ja elurikkuse suhted alati selgepiirilised, vaid pigem väga 
keerulised, piirkondlikult erinevad ja pikaajalise tekkega. Üha tähtsam on niisuguseid keerulisi suhteid 
mõista ja selle teadmise põhjal välja kujundada selgelt määratletud majandamismeetmed, mida saab 
põllumajandusettevõtete ja maastike toetamiseks praktikas rakendada, et arendada Euroopas kesk-
konnasõbralikumat põllumajandust. EL-27 maapiirkonnad erinevad üksteisest mitmel moel. Meil on 
küll ühine maaelu arengu poliitika, mis hõlmab kohustuslikke põllumajanduslikke keskkonnameet-
meid, kuid on vaja teha veel palju tööd, et see poliitika meie oludele kohandada. Kuidas seda kõige 
paremini teha?

Oleme Eestis seda teemat juba mõnda aega arutanud, lähtudes meie ainulaadsest asukohast Lääne-
mere piirkonnas. Kõnealuse konverentsi korraldamisega lootsime osalejatele luua suurepärase võima-
luse kohtuda vanade ja uute kolleegidega, vahetada kogemusi ning osaleda sisukates ja praktilistes 
aruteludes, mis puudutavad praegust olukorda Läänemere piirkonnas ja mille käigus saaks leida 
ühiseid võimalusi selle olukorra parendamiseks.  Eriti soovisime algatada protsessi, mille käigus kujun-
dataks ühine seisukoht ja praktilised soovitused, kuidas töötada välja Läänemere piirkonna riikidele 
sobivad elurikkuse meetmed, et neid seejärel ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) raames pärast 2013. 
aastat rakendada.

Meie „Läänemere piirkonna“ üleskutsele vastas 75 erineva taustaga inimest, kes registreerisid end ka 
konverentsil osalema. Nende hulgas oli teadlasi, põllumajandus- ja keskkonnaministeeriumide, kesk-
konnaalaste MTÜde ning erinevate asutuste ja organisatsioonide esindajaid kõikidest Läänemere 
maadest, samuti aktiivseid osalejaid Suurbritanniast, Belgiast, Saksamaalt ja Hollandist. 

Konverentsi programm oli ambitsioonikas ja ulatus klassikalistest ettekannetest nüüdisaegsemate 
osalemismeetoditeni, mis ergutasid loovat energiat ja julgustasid osalejaid aktiivselt omavahel arut-
lema. Meie arvates oli konverents edukas. Vahetati arvamusi ja kogemusi ning vaeti erinevaid tulevi-
kuväljavaateid, kujundati ühiseid seisukohti. Meeldivat konverentsimaterjalide lugemist!

Pille Koorberg
Põllumajandusuuringute Keskuse
põllumajanduskeskkonna seire büroo juhataja
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MÕTTEID PÕLLUMAJANDUSMAA ELURIKKUSEST 
LÄÄNEMERE PIIRKONNAS

Pille Koorberg, Põllumajandusuuringute Keskuse põllumajanduskeskkonna seire büroo juhataja

Põllumajandus on oluline igaühele, iga päev, 
igal pool. Põllumajandus varustab meid toidu, 
mitmesuguste materjalide ja taastuvenergiaga 
ning annab maapiirkonna elanikele tööd. Põllu-
majandusmaa elurikkusel on palju sotsiaal-
majanduslikke väärtusi, mida looduses esinevad 
elusolendid loovad muu hulgas ka tolmeldamise 
ja põllukultuuride kahjurite loodusliku tõrjega. 
Põllumajandusmaa elurikkusel on tähtis roll 
Euroopa, sh Läänemere-äärsete maapiirkon-
dade loodusmaastike ja poollooduslike koos-
luste säilitamises ja kujundamises. Nii mõnedki 
kogu Euroopas elurikkuse seisukohalt väärtus-
likud elupaigaliigid on tekkinud ja säilinud just 
seetõttu, et talunikud on põlvkondade vältel 
rakendanud traditsioonilisi põllumajandusviise. 
Kahjuks on põllumajandustehnoloogia areng 
viinud põllumajandusmaa elurikkuse vähenemi-
seni ning paljud põllumajandusmaadega seotud 
elupaigad ja liigid on tänapäeval ohustatud.  

Läänemere maades katab suurt osa territooriu-
mist mets ning lisaks mitmesugustele maasti-
kuelementidele, nagu järved ja jõed, on laialt 
levinud ka märgalad ja sood. Põllumajandusmaa 
hõlmab keskmiselt 38% Läänemere piirkonna 
territooriumist ning on peamiseks maakasutus-
tüübiks Taanis (66%), Poolas (60,5%) ja Leedus 
(53%), kuid moodustab ainult ligikaudu 8% 
Soome ja Rootsi territooriumist1. Piirkonnas on 
enam kui 30 miljonit hektarit kasutatavat põllu-
majandusmaad, tegelikult võib aga maad põllu-
majandusettevõtete kasutuses isegi rohkem 
olla. Sarnaselt teiste ELi riikidega viitavad ka 
Läänemere piirkonna põllumajandusstruktuuris 
viimastel aastatel ilmnenud trendid põlluma-
janduse intensiivistumise mõjule. Kasutatava 
põllu majandusmaa kogupindala Läänemere 
piirkonnas on viimase 5–8 aasta jooksul küll 

samaks jäänud, kuid põllumajandusettevõtete 
arv on paljudes riikides märgatavalt vähenenud. 
Väikesed põllumajandusettevõtted on mitmest 
piirkonnast kadunud ning asendunud intensiiv-
semaid meetodeid rakendavate suurettevõte-
tega. Traditsioonilised maa majandamise viisid 
on jäänud tagaplaanile ning rohumaade prae-
gusel kujul majandamisest ei piisa elurikkuse 
tagamiseks.

Pole selget, ühtset ja põhjalikku arusaamist 
sellest, mis tegelikult toimub põllumajandus-
maade elurikkusega Läänemere piirkonnas. 
Kahtlemata leidub rohkesti üksikasjalikku teavet, 
eelkõige poollooduslike koosluste ja lindude 
kohta, kuid see on liikide leviku, maastikuele-
mentide ja indikaatorite (nt põllulindude indeks) 
puhul ebaühtlane ning tõlgendused erinevad ja 
sõltuvad tõlgendaja seisukohast.

Läänemere piirkonnas on juba tehtud suuri 
jõupingutusi ELi liikmesriikide koostöö ja ühis-
tegevuste vallas, et kaitsta Läänemere ohustatud 
mereökosüsteemi. Paljud uuringud ja projektid 
on küll seotud Läänemere maade põllumajan-
dusettevõtete väetiste ökonoomsema ja kesk-
konnahoidlikuma kasutamisega, kuid siiani on 
suhteliselt vähe tähelepanu pööratud koostööle 
ja ühistegevusele põllumajandusmaade elurik-
kuse kaitsmisel. Viivitamatu ühistegevus on aga 
hädavajalik ja see ei tohiks piirduda keskendumi-
sega elurikkusele kaitsealadel ja kõrge loodus-
väärtusega põllumajandusmaal. Tuleks meeles 
pidada, et põllumajandusmaa „tavaliste ja laialt-
levinud“ liikide mitmekesisus on seotud kogu 
meie põllumajandussüsteemi jätkusuutlikku-
sega, mis omakorda mõjutab maastiku, seal-
hulgas metsade (Natura 2000 aladel ja väljas-
pool) ning kogu Läänemere-äärse  keskkonna 
jätkusuutlikkust laiemalt.   
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Kas Natura 2000 võrgustik suudab säilitada põllumajandusmaa 
elurikkuse?  

Natura 2000 võrgustik (katab 17,5% ELi territoo-
riumist) on ELi kõige järjepidevam jõupingutus 
peatada bioloogilise mitmekesisuse vähenemine. 
Põllumajandusmaa hõlmab ligikaudu poole ELi 
territooriumist ja peaaegu 30% Natura 2000 
võrgustiku aladest, seega on ka Euroopa Liidu 
ühisel põllumajanduspoliitikal (ÜPP) elurikku-
sele tähtis mõju. Sihtliikide kaitsel ja Natura 2000 
võrgustiku rajamisel on saavutatud märkimis-
väärset edu, näiteks on liikmesriikide seadustikud 
nüüdseks enamjaolt kooskõlas ELi linnudirektiivi 
ja loodusdirektiiviga. Sellele vaatamata elurikkus 
ELis ikka veel väheneb. Üksnes 17%-l Natura 2000 
võrgustikku kuuluvatest liikidest ja elupaika-
dest on soodne kaitsestaatus ning nende alade 

majandamine, seire ja kaitse kannatab pidevalt 
investeeringute puuduse all2.    

Kahjuks ei ole Läänemere piirkond elurikkuse 
vähenemise osas mingi erand. Eriti raskes 
olukorras on poollooduslikud rohumaad, mis 
on sellesse piirkonda ilmselgelt tekkinud tradit-
sioonilise põllumajanduse tulemusena. Rohu-
maade kaitse on äärmiselt vajalik paljude liikide 
ning Euroopa ja piirkondliku elurikkuse säilimise 
seisukohast. Meie piirkonnas on rohumaid eriti 
palju, seetõttu kajastub niitude ja poolloodus-
like karjamaade tähtsus ja olulisus kõikide Lääne-
mere maade mitmesugustes strateegiadokumen-
tides, sh maaelu arengukavades ja keskkonna-
strateegiates. 

Rannaniitude (EL loodusdirektiivi lisa 1, elupaigakood 1630) säilimisel on nende karjatamine võtmetähtsusega tegevus. Foto: K. Silm
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Läänemere piirkonna rohumaade seisundi kohta 
ei ole lihtne teavet saada. ÜPP raames on kõik 
ELi liikmesriigid kohustatud säilitama teatava 
protsendi püsirohumaadest, kuid see number 
ei ütle midagi nende rohumaade ökoloogilise 
väärtuse või kaitsestaatuse kohta. Enamikus 
Läänemere maades ei ole tehtud ka põhjalikke 
rohumaade inventuure või kui need on siiski läbi 
viidud, on andmed vananenud. Enamik olemas-
olevaid Natura 2000 alade elupaikade andme-
baase vajab täiustamist ja/või uuendamist.   

Rohumaakoosluste kaitsmiseks on küll välja 
töötatud mitmeid vahendeid, kuid seda kurvem 
on näha, et mitme elupaiga (paljudel juhtudel 
on neid maailmas ülivähe) kaitse ei ole tagatud 
isegi kaitsealadel!

Näiteks puisniidud (EL loodusdirektiivi lisa 1, 
elupaigakood 6530, leidub kõikides boreaal-
vööndi riikides) on üleilmselt tunnustatud kui 
väga liigirikkad elupaigad nii üldise liigirikkuse 
seisukohalt (ca 600 liiki) kui ka liikide hulgalt 

väikese maa-ala kohta (ulatudes kuni 76 liigini/
m2 Laelatus). Kuigi enam kui 76% nendest elupai-
kadest on Läänemere piirkonnas Natura 2000 
võrgustiku alad, varieerub see liikmesriigiti. 
Näiteks Soomes tuleks laialdast majandamiste-
gevust läbi viia ka Natura 2000 võrgustikust välja-
jäävatel aladel, sest enamik väärtuslikke alasid 
asub väljaspool võrgustikku. Hoolimata tehtud 
pingutustest on nimetatud elupaiga kaitses-
taatust Läänemere piirkonnas hinnatud valda-
valt „ebasoodsaks – halvaks“, ebasoodne kaitses-
taatus kehtib ka paljude teiste väärtuslike pool-
looduslike rohumaade, nt rannaniidud (1630), 
loopealsed (6280) ja lamminiidud (6450) kohta3.

Natura 2000 võrgustiku alade määratlemine 
põhineb teatavatel kindlatel ja püsivatel reeglitel, 
mille alusel valitakse välja kõige väärtuslikumad 
liigid/elupaigad ja nende levikualad. See aga ei 
tähenda, et väljaspool neid alasid ei ole loodus-
väärtusi! Näiteks elavad paljude kaitsealuste 
linnuliikide suured populatsioonid väljaspool 
looduskaitsealasid – Lätis pesitseb 90% rukki-

Puisniidul (EL loodusdirektiivi lisa 1, elupaigakood 6530) on teadaolevalt nii Eesti kui kogu Põhja-Euroopa kõige liigirikkam taime-
kooslus. Pildil oleval Laelatu puisniidul on loendatud rekordilised 76 taimeliiki ruutmeetril. Foto: A. Ader
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“Pole mesilasi, pole tolmeldamist, pole inimesi“ – tavapõlluliikide 
tähtsus 

ELis on suurt tähelepanu pööratud Natura 2000 
võrgustikule, kuid kas ohustatud liigid ja rohu-
maaelupaigad on ainukesed põllumajandusmaa 
elurikkusega seotud väärtused? 

Enamasti ei mõtle me n-ö tavalistele põlluma-
jandusega seotud liikidele ja kipume unustama 
nii seda, et need liigid panustavad suuresti 
ökosüsteemi teenuste osutamisesse (nt tolmel-
damine, bioloogiline kahjuritõrje, esteetilise väär-
tuse pakkumine), kui sedagi, et ka nende liikide 
rikkust ja arvukust ähvardab vähenemine. Linde 
peetakse kogu ökosüsteemi tervise indikaato-
riks. Samal ajal teeb tõsist muret see, et põllulin-
dude populatsioon Euroopas on viimase 30 aasta 
jooksul vähenenud enam kui 50%, kaotatud on 
ligi 300 miljonit lindu5.  

Tolmeldajad jäävad samuti sageli tähelepanuta, 
kuigi nad osutavad nii loodusele kui ka ühiskon-
nale olulisi teenuseid. Näiteks on 88% õistaimede 

tolmeldajateks loomad6, eelkõige putukad. Mesi-
laselaadsed (meemesilased, kimalased ja erak-
mesilased) on maismaa ökosüsteemides kõige 
tähtsamad tolmeldajad, pakkudes tolmeldamis-
teenust paljudele põllumajandus-, aiandus- ja 
looduslikele taimeliikidele. Samal ajal on selgeid 
tõendeid, et nii meemesilaste kui ka looduslike 
tolmeldajate arvukus maailma eri piirkondades, 
sh Euroopas, on langenud. Peamiseks põhjuseks 
arvatakse olevat põllumajanduse intensiivistu-
mine, sh pestitsiidide suurenenud kasutamine, 
samuti muutused maakasutuses, mis põhjus-
tavad toiduressursside ja elupaikade vähenemist.

Paljud Euroopas kasvatatavad kultuurid ja 
looduslikud õistaimed loodavad seemnete ja 
viljade tootmisel putuktolmeldajatele. Hinnan-
guliselt sõltub enam kui 150 (84%) Euroopa 
põllukultuuri tolmeldamine otseselt putuka-
test7. 2005. aastal hinnati putuktolmeldamise 

räägu paaridest, 91% väike-konnakotka paari-
dest ja 93% valge toonekure paaridest väljas-
pool Natura 2000 võrgustiku alasid4!  

Palju on uuritud Läänemere piirkonna pool-
looduslikke rohumaid. Nendel elupaikadel on 
tänapäeval üksnes väheoluline põllumajanduslik 
väärtus ja looduskaitsekorraldusel on nende säili-
tamiseks täita raske ülesanne: leida viis, kuidas 
muuta niisuguste elupaikade hooldamine pärast 
nende taastamist maaomanikele ja teistele kasu-
tajatele majanduslikult tasuvaks. 

Poollooduslikele karjamaadele ja niitudele on 
saatuslikuks saanud kariloomade arvu vähene-
mine ja seetõttu ka vähenenud korrapärane niit-
mine/heinategemine maa „avatuna“ hoidmiseks. 
Rohumaade puhul on väga vajalik toetada teata-
vate peamiste põllumajandusmeetodite kasuta-
mist, kuid kahjuks on paljud Läänemere maade 

poollooduslikud karjamaad ja niidud toetusõi-
guslike alade seast välja jäetud, sest praegused 
reeglid maksimaalse puude arvu kohta (nn 50 
puu reegel) ei võimalda nendel aladel ÜPP pind-
alapõhiseid otsetoetusi saada. Kahjuks ei ole 
nende ELi reeglite koostamisel arvesse võetud 
traditsioonilisi põllumajandusmeetodeid, mille 
abil Läänemere piirkonnas poollooduslikud koos-
lused on kujunenud ja mida oleks nüüd tingimata 
vaja rakendada nende koosluste säilitamiseks. 
Kõige selle tagajärjel kaob nende ainulaadsete 
elupaikade elurikkus ja vähenevad  maastiku 
pakutavad hüved, vaatamata sellele, et toetus-
rahad on olemas! 

Tulevikus on neid poollooduslikke elupaiku 
elujõuliste põllumajandussüsteemidega väga 
raske uuesti ühendada, et muuta nad jälle kord 
Läänemere piirkonna maamajanduse ja maaelu 
lahutamatuks osaks. 
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majanduslikuks väärtuseks Euroopas 22 miljardit 
ja maailmas 153 miljardit eurot aastas8. Ka on 
väga suur täielikult või osaliselt loomtolmelda-
jatest (peamiselt putuktolmeldajatest) sõltuvate 
kultuurtaimede toiteväärtus ja seetõttu annavad 
tolmeldajad kaudselt äärmiselt tähtsa üleilmse 
panuse inimkonna varustamisesse vajaliku ja 
kõrge toiteväärtusega toiduga9. Albert Einstein 
on öelnud: „Kui mesilane maa pealt kaob, jääb 
inimkonnal veel elada kuni neli aastat.“

„Tavalise“ (laialtlevinud liikidega seotud) põlluma-
jandusmaa elurikkuse väärtustamise lugu läheb 
tolmeldajatest veelgi kaugemale. Mullale astudes 
ei mõtle enamik inimesi, et nad seisavad äärmi-
selt mitmekesisel taime-, looma- ja mikroobikoos-
lusel. Mullas leidub miljardeid ja triljoneid orga-
nisme, mis on ühendatud kompleksseks ökoloo-
giliseks koosluseks. Mulla elurikkuse teemat on 

teenimatult alahinnatud vaatamata asjaolule, et 
need väiksed organismid etendavad kõige täht-
samat rolli mulla tervena ja tootlikuna hoidmisel, 
st aitavad kaasa orgaanilise aine lagundamisele, 
toitainete muundamisele taimedele omastata-
vasse vormi ning koguni mulla tekkeprotsessile.   

Need on üksnes mõned näited, kui väärtuslik 
on tavaliikide mitmekesisus meile eluliselt vaja-
like ökoloogiliste teenuste osutamisel, mis on 
omakorda seotud sotsiaalsete ja majanduslike 
teenustega. Kahtlemata väärivad need liigid 
meie tähelepanu – eelkõige juba seetõttu, et 
nii mõnegi arvukus ja ka mitmekesisus näitavad 
langustrendi. 

Tavaliikide väärtuse mõistmine, samuti tead-
mised, kuidas nende seisundit säilitada ja paran-
dada, võivad aidata meil leida viise, kuidas saak-

Põldkimalane (Bombus pascuorum) on Eesti põllumajandusmaastikus üks levinumaid kimalaseliike. Tegemist on keskmise suise-
pikkusega liigiga, mistõttu on see liik võimeline tolmeldama ka sügava õieputkega taimeliike (nt ristik). Foto: M. Matjus
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sime looduse abiga oma põllumajandussüs-
teemid tõhusamaks muuta, ilma et peaksime 
lisakulutusi tegema. Üha enam räägitakse Lääne-
Euroopas „funktsionaalse põllumajandusliku 
elurikkuse“ kontseptsioonist ja seda ka raken-
datakse järjest enam. Läänemere piirkonnas on 
mitmekesised ja mosaiiksed põllumajandus-
maastikud, kus rakendatakse ikka veel suhte-
liselt ekstensiivseid põllumajandusmeetodeid, 
seega Läänemere maade põllumajandustootjad 
tegelikult juba toetavad nn funktsionaalset põllu-
majanduslikku elurikkust ja saavad sellest kasu, 
ilma et ise seda teadvustaksid või tunnistaksid! 
Teadlaste suurema abi ja panusega saaksime neid 
hüvesid teadlikumalt kasvatada, et meie põllu-
majandusettevõtjatel oleks võimalik põlluma-

jandusmaa tavapärast elurikkust nii enda kui ka 
laiema üldsuse huvides paremini ära kasutada.   

Poliitika kujundajad võiksid omalt poolt kaasa 
aidata sellega, et muudaksid kehtetuks need 
ÜPP reeglid, mis töötavad funktsionaalse põllu-
majandusliku elurikkuse vastu. Tavaliste põllu-
liikide arvukust ja mitmekesisust aitavad suuren-
dada mosaiiksed põllumajandusmaastikud oma 
erinevate maastikuelementidega, mis pakuvad 
toitumis- ja pesitsusalasid paljudele liikidele. 
Kahjuks ei kvalifitseeru hetkel suuremad kui  
100 m2 maastikuelemendid ÜPP pindalapõhiste 
otsetoetuste saamiseks ja seetõttu on põllu-
majandusettevõtjad kõrvaldanud palju väärtus-
likke maastikuelemente, mis aitaksid suurendada 
põllumajandusmaa elurikkust.  

Funktsionaalse põllumajandusliku elurikkuse näide Hollandist, kus valitud liikidega rajatud põlluserv on oluliseks toiduallikaks 
kasulikele putukatele. Foto: I. Raa
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Kas elupaiga heterogeensus on tähtsam kui selle loomiseks 
kasutatavad meetodid? 

Läänemere piirkonda iseloomustab kliimatin-
gimuste tugev hooajaline kõikumine, mis koos 
traditsiooniliste põllumajandustegevustega 
on loonud selles piirkonnas põllumajandus- 
ja loodusstruktuuri, mis on ainulaadne kogu 
maailmas. Niisugused heterogeensed maastikud, 
mis koosnevad metsadest ja haritavast maast, 
veekogudest, saartest ja rabadest, pakuvad 
mitmesuguseid toitumis- ja pesitsuspaiku ning 
etendavad paljude põlluliikide ja elupaikade 
säilimisel väga tähtsat osa. Kas selline maastiku 
heterogeensus võiks olla praegusel ajal ja ka tule-
vikus meie suhteliselt hästi säilinud elurikkuse 
võti? Või on meid ümbritsev mitmekesine loodus 
meid hoopis „pimestanud“ ning takistab märka-
mast põllumajandusmaade koosluste haprust ja 
tähtsust ning suurenevat ohtu lihtsustamise ja 
polarisatsiooni suunas?   

Elupaikade heterogeensus on seotud põlluma-
jandusmaastiku kõrgema elurikkusega, mis ei 
sõltu sellest, kas seda mõõdetakse väikesel või 
suurel alal (nt maastik – põldudevaheline skaala – 
põllusisene skaala). Rootsi uuringud näitavad, et 
taimede ja lindude elupaiganõuded on erinevad; 
kui aga keskkond on piisavalt heterogeenne 
mistahes ruumilisel skaalal, leiavad erinevad 
taksonid endale sobiva elupaiga10. Põllumajan-
dusmaa elurikkuse vähenemise trendi ümber-
pööramiseks on vaja muuta põllumajandusmaa 
heterogeensemaks, alates üksikutest põldudest 
ja lõpetades kogu maastikuga. See hõlmab põllu-
majandusmaa taimestiku struktuuri, mida nime-
tatakse järjest sagedamini põllumajandusmaa 
ökoloogia üheks tähtsamaks teguriks. Näiteks 
põllukultuuride tiheduse ja ühtsuse suurenda-
mine on tõhus ja keemiavaba võimalus pidur-
dada umbrohtude kasvu. Kultuuride seemne-
segude mitmekesisus või karjatamine võivad 
taimekasvule erinevalt mõjuda: teatud kohtades 
kasvavad taimed suuremaks, teisal tekib lagedam 
koht või kasvab umbrohi. See omakorda 
võimaldab põldudel putukate kohatist levikut, 
mis annab eeliseid teistele loomaliikidele11.  

Juhtivad organisatsioonid, mis toetavad Euroopas 
looduskaitse eesmärgil madala intensiivsusega 
põllumajandust (nt Briti Kuninglik Linnukaitse 
Selts, BirdLife Europe ja Euroopa Looduskaitse 
ja Karjakasvatuse Foorum), on mitu korda rõhu-
tanud, et elurikkuse strateegilisi eesmärke ei saa 
täita üksnes teatavate elupaikade, liikide või 
alade kaitsmisega, nagu näiteks Natura 2000 
võrgustiku alad, lisaks tuleb säilitada madala 
intensiivsusega maakasutus, mis soodustab 
looduslike protsesside dünaamikat ja loob 
võimalusi paljudele meie kõige väärtuslikuma-
tele elupaikadele ja liikidele, mis asuvad suurtel 
piirnevatel maa-aladel12,13.  

Kõrge loodusväärtusega (KLV) põllumajanduse 
kontseptsioon töötati välja 1990ndate alguses 
ning see kirjeldab neid põllumajandustege-
vuse ja -maa tüüpe, mis omaduste tõttu võiksid 
toetada kõrge liigi- ja elupaigarikkusega alasid 
ning paljusid kaitseväärtusega liike14. Selle 
määratluse järgi saab kõrge loodusväärtusega 
põllumajandusmaad jaotada järgmiselt: 

	 tüüp 1 – põllumajandusmaa, millel on kõrge 
poollooduslike koosluste osatähtsus; 

	 tüüp 2 – põllumajandusmaa, millel on madal 
põllumajandusintensiivsus ja suur maasti-
kuline mosaiiksus (väikesed põllud, paiguti 
asuvad poollooduslikud kooslused, hooldatud 
rohumaa, väiksema intensiivsusega majan-
datud põllukultuurid, hekid, tiigid jne);

	 tüüp 3 – põllumajandusmaa, millel on suurem 
põllumajandusintensiivsus, kuid mis toetab 
konkreetseid kaitseväärtusega liike.

Enamiku riikide arvates on KLV põllumajan-
dusala esimest ja kolmandat tüüpi suhteliselt 
lihtne määratleda. Läänemere piirkonnas kasutab 
enamik riike KLV põllumajanduse ja põllu-
majandusalade kirjeldamiseks juba määratletud 
Natura 2000 võrgustiku alasid (mis on rohkem 
seotud esimese ja kolmanda tüübiga). Praegu 
tundub suurimaks probleemiks olevat KLV põllu-
majanduse teise tüübi määratlemine ja vastavate 
majandamismeetmete väljatöötamine.
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Liikmesriigid on huvitatud KLV põllumajanduse 
määratlemisest ja säilitamisest, kuid ELi tasandil 
ei ole välja töötatud konkreetseid reegleid ja 
mõõdetavaid kriteeriume, mis sobiksid kõigile. 
Läänemere piirkonnas ollakse sellel teemal 
avatud meelega ja entusiastlikud, kuid tundub, 
et kontseptsiooni täielik väljaarendamine ja 
rakendamine takerdub riikide kartusele „astuda 
rehale“ sellega, et võetakse liiga palju kohustusi 
enne, kui on teada, milliseks kujunevad tulevikus 

raampoliitika rakendamine ja selle tagajärjed. 
Riikide seisukohast on kõige tähtsam mõista, et 
oma  loodusväärtused ei tule määratleda mitte 
seepärast, et „EL nõuab“, vaid seetõttu, et me ise 
vajame seda. Eri riikides on lahenduste otsimine 
ja järjepidev töö KLV põllumajanduse kontsept-
sioonide väljatöötamisel äärmiselt tähelepanu-
väärne ja selles vallas tuleks kindlasti julgustada 
koostöö edasist arendamist. 

Põllumajandusettevõtjate nõu ja jõuga

Intensiivne põllumajandus on üleilmse elurikkuse 
vähenemise üks peamisi põhjusi. Intensiivselt 
majandataval põllumaal on liikide väljasuremise 
tase loomulikust 100–1000 korda kõrgem ja arva-
takse, et see suureneb tulevikus kümnekordselt. 

Elurikkuse vähenemine põllumajandusmaas-
tikul on eriti tähelepanuväärne ELis, mis on 
märk sellest, et ELi põllumajanduspoliitika on 
keskkonda tugevalt mõjutanud. ELi põlluma-
jandus- ja keskkonnapoliitikas on juba välja 
töötatud meetmeid põllumajandusmaa elurik-
kuse säilitamiseks (sh KLV põllumajandus), 
kuid vaja oleks teha veelgi rohkem. Maastiku 

heterogeensus ja elupaikade mosaiiksus on 
elurikkuse säilitamise seisukohast väga vaja-
likud ning nende tegurite hindamiseks oleks 
vaja paremat süsteemi. Olemasolevad instru-
mendid, nt põllumajanduslikud keskkonna-
meetmed ja Natura 2000 toetused, on andnud 
suhteliselt häid tulemusi loodusväärtuste säilita-
misel, kuid kahtlemata on vaja teha veelgi suure-
maid jõupingutusi nende meetmete tõhusta-
miseks, olgu tegemist intensiivselt või eksten-
siivselt majandatavate põllumajandusmaadega. 

ELi põllumajanduskeskkonna meetmed ei 
keskendu praegu üksnes põllumajandusmaa 

Läänemere regioonis on suhteliselt madala põllumajandusintensiivsuse ja mosaiikse maastiku tõttu kõrge loodusväärtusega 
põllumajandusalade tüüp 2 määratlemine üheks suuremaks väljakutseks. Foto: A. Ader
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heterogeensuse loomisele ja majandamisele. 
Mõned majandamisnõuded mõjutavad küll 
elupaikade heterogeensust, kuid enamikul 
juhtudel ei ole see eesmärk omaette. Maas-
tiku lihtsustumine on elurikkuse vähenemise 
üks peamisi põhjustajaid, kuid ilmselgelt ei 
saa seda probleemi lahendada ainult ette-
nähtud põllumajanduslikke keskkonnameet-
meid rakendades. Maastiku lihtsustumise prob-
leemi saaks lahendada ja olemasolevaid piiratud 
ÜPP teise samba meetmeid tõhusamalt kasu-
tada, kui kõik põllumajandusettevõtted oleksid 
kohustatud tegema rohkem selleks, et kvali-
fitseeruda esimese samba toetuste saamiseks. 

 Liikide ja elupaikade elurikkuse vähenemine 
jätkub, kui poliitikat tehnoloogia täiustamise ja 
teaduslike uuringute toel oluliselt ei muudeta. 
Tuleb uurida elurikkuse vähenemise põhjusi ja 
suunavat poliitikat peaks kujundama uurimis-
tulemustest lähtudes. Praktilistel kaalutlustel 
põhineb enamik praeguseid seiresüsteeme 
väikese ulatusega uuringutel, kuid viimased 
ei pruugi tingimata anda kasulikku teavet 
piirkondlike või isegi riikliku tasandi trendide 

kohta. Peame ka olema ettevaatlikud, et mitte 
anda eksitavaid signaale, sest väikese ulatu-
sega uuringute, samuti ühe või mõne takso-
noomilise rühma uurimisel tehtud järelduste 
laiemas mastaabis rakendamise tulemuseks 
võivad olla ebasobivad majandusvõtted. Põllu-
majandusmaastike paremaks majandamiseks 
on vaja kombineerida nii väikese kui ka suure 
ulatusega uuringuid. Keskkonnamajandamise 
ja -poliitika täiustamiseks on vaja usaldusväär-
seid ja lihtsalt rakendatavaid indikaatoreid, mille 
põhjal saaks elurikkust ulatuslikumalt hinnata.     

Hiljutised uuringud15 näitavad, et looduskaitse 
meie põllumajandusaladel on ka sotsiaalne 
väljakutse. Selleks et põllumajandusette-
võtjad hakkaksid mõtlema põllumajandus-
maade elurikkuse jätkusuutlikumale kaitsmi-
sele, peaksid meetmed suutma mõjutada iga 
põllumajandusettevõtja motivatsiooni ja käitu-
mist. Peaksime tagama, et põllumajandusette-
võtjad saaksid ühise „jõu ja nõuga“ otsustada 
põllumajandusmaade elurikkuse üle. Põlluma-
jandusettevõtete suurenemine ja ettevõtjate 
arvu vähenemine annab neile parema võima-

Saaremaa 2010. aasta põllumehe tiitli pälvinud Metsa Johani talu peremees Andrus Sepp on heaks näiteks KLV põllumajandus-
alade majandamisel. Tema puiskarjamaadel on loomi karjatatud juba üle sajandi. Foto: A. Kiis
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luse mõjutada suurt osa maastikust, seega 
muutuvad iga üksiku põllumajandusettevõtja 
otsused tootmise ja looduskaitse seisukohast 

järjest kaalukamaks. Lisaks põllumajandusette-
võtjatele on meil vaja haritud rahvast, kes tahaks 
tarbida mitmekesisel maastikul toodetud tooteid.
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http://enrd.ec.europa.eu/country/rural-development-policy-fiches/en/rural-development-policy-fiches_en.cfm
http://www.ebcc.info/index.php
http://www.ebcc.info/index.php
http://www.efncp.org/download/uk-land-use-policy/UK-seminar-on-High-Nature-Value-farming-policy-note_of_discussions.pdf
http://www.efncp.org/download/uk-land-use-policy/UK-seminar-on-High-Nature-Value-farming-policy-note_of_discussions.pdf
http://www.efncp.org/download/uk-land-use-policy/UK-seminar-on-High-Nature-Value-farming-policy-note_of_discussions.pdf
http://www.efncp.org/download/uk-land-use-policy/UK-seminar-on-High-Nature-Value-farming-policy-note_of_discussions.pdf
http://www.birdlife.org/eu/pdfs/HNV_Policy_document_proof6_010910.pdf
http://www.birdlife.org/eu/pdfs/HNV_Policy_document_proof6_010910.pdf
http://www.birdlife.org/eu/pdfs/HNV_Policy_document_proof6_010910.pdf
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ÜHISED HUVID, PROBLEEMID JA TEGEVUSED – 
KUIDAS EDASI?

Maaelu arengu 2007–2013 programmiperiood 
on lõppemas ja meid ootavad ees muutused. 
ELis ja Läänemere piirkonnas on tulevikuski vaja 
silmitsi seista põllumajanduse mõjuga elurikku-
sele, kuid on loota ka uusi mõtlemis- ja tegutse-
misviise, kuidas selle probleemiga toime tulla.

Just seetõttu kogunes Põllumajandusuuringute 
Keskuse kutsel 75 eksperti kümnest ELi liikmes-
riigist, et jagada kogemusi, arutada edasisi koos-
töövõimalusi ja heita pilk põllumajandusmaade 
elurikkuse tulevikule Läänemere piirkonnas. 
Kokkusaamise kohaks sai Tartu, kus 2012. aasta 
novembris peeti kahepäevane põllumajan-
dusmaa elurikkuse konverents. Ürituse organi-

seerimiseks tehti suuri jõupingutusi, kuid need 
olid igati õigustatud, sest pakiliselt oli vaja:

	 kujundada parem ühine arusaam põllumajan-
duse ja loodusväärtuste seostest Läänemere 
piirkonnas;

	 arutada Läänemere piirkonna põllumajan-
dusmaa elurikkuse seire ja tõlgendamisega 
seonduvaid küsimusi;

	 uurida Läänemere piirkonna liikmesriiki-
dele sobiva ühise poliitikaraamistiku välja-
töötamise võimalusi, et paremini käsitleda 
elu rikkuse kaitset ÜPP raames ja optimeerida 
maaeluarengu toetuste kasutamist.

Ka laialtlevinud liikide mitmekesisus vajab meie tähelepanu – nüüd, kui see pole veel kadunud. Foto: U. Tartes
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Kuidas koostöö edenes? 

Kahepäevane konverents kavandati osalejatele 
kaasalöömiseks loomingulise teekonnana, mis 
koosnes neljast sessioonist (konverentsi täielik 
programm on toodud lisas 1).

A: Elurikkus ja kõrge loodusväärtusega põllu-
majandus – milline on hetkeolukord?

B: Kuidas viia läbi põllumajandusmaa elurikkuse 
seiret, kuidas seda mõõta ja tõlgendada – kas 
viis on parem kui kuus?

C: Millised on ühised eesmärgid ja meetmed 
ühiste probleemide lahendamiseks?

D:  Vaadates tulevikku – millised on sobivad lahen-
dused põllumajandusmaa elurikkusega seotud 
probleemidele?

Iga sessioon oli kavandatud ja välja töötatud 
eesmärgiga anda teavet ning hõlbustada osaliste 
jaoks sisukat ja praktilist arutelu Läänemere piir-
konna põllumajandusmaade elurikkusega seotud 
põhiküsimuste üle. Sessioon A koosnes mitmest 
ettekandest valdkonna juhtivatelt spetsialisti-
delt. Ettekanded vaheldusid mõtteavalduste, 
märkuste ja küsimustega. Sessioon B hõlmas 
veel mõnede juhtivate spetsialistide ettekandeid, 
kuid lisaks ka struktureeritud arutelusid, kasu-
tades aktiivse osalemise meetodeid. Sessioon 
C avati posterettekannetega, millele järgnesid 
struktureeritud rühmaarutelud varem määrat-
letud teemadel. Sessioon d oli avatud ruumi 
meetodeid kasutanud arutelu, mis võimaldas 
osalejatel neile oluliste teemade kohta vabalt 
mõtteid vahetada.

Foto: T. Sergo



22
QUO VADIS, PÕLLU
MAJANDUSMAA ELURIKKUS

Läänemere piirkonna konverents

SESSIOON A: Elurikkus ja kõrge loodusväärtusega põllumajandus –  
milline on hetkeolukord?

Konverentsi avasessioonil olid tähelepanu all 
erinevad vaated põllumajandusmaade elurik-
kuse määratlemisele ja mõistmisele Läänemere 
piirkonnas. 

Konverentsi avas Eesti Vabariigi põllumajandus-
minister Helir-Valdor Seeder, tervitades kõiki 
osalejaid Tartus, heade mõtete linnas. Olles 

tutvustanud Eesti põllumajanduse eripära, 
väljendas põllumajandusminister kasvavat muret 
Läänemere-äärse keskkonna pärast, rõhutades 
eelkõige keerulisi probleeme maapiirkonna 
elurikkuse säilitamisel. Minister oli veendunud, et 
Eestis tegeldakse juba praegu mitme elurikkuse 
kaitsega seotud probleemiga, kuid avaldas kahet-
sust, et nimelt põllumajandusmaade elurikkus on 
selle vaatamata vähenemas ja loodussäästliku 
põllumajanduse arendamiseks on vaja veel palju 
tööd teha. Minister nentis, et just praegu on õige 
aeg arutada uusi strateegiaid, mida ÜPP 2014–
2020 raames rakendada, ja soovis konverentsile 
palju jõudu ja omi „häid mõtteid“.

Järgmine kõneleja oli Aarne Ots Sürgavere Põllu-
majandusühistust, mis on segatüüpi tootmisega 
1166-hektariline suur põllumajandusettevõte 
Kesk-Eestis. Ühistu loodi kolhoosina 1949. aastal 
Nõukogude Liidu ajal. Tänapäeval on ühistus 500 
piimalehma, 622 hektarit (ha) rohumaad, 420 
ha lühiajalist rohumaad ja liblikõielisi kultuure,  
174 ha teravilja ja 53 ha kartulit. Aarne Ots on 
haruldast tüüpi põllumajandusettevõtja, elukut-
selt agronoom, kes on juba kaua tundnud huvi 
ornitoloogia vastu. Ta rääkis väga entusiastlikult 
sellest, kui oluline on aru saada kõrge elurikkuse 
tähtsusest põllumajandusettevõtja jaoks. Tema 
arvates on üks põhjusi, miks enamik Eesti põllu-
majandusettevõtjaid ei arvesta oma tegevuses 
elurikkusega, asjaolu, et suurem osa põllumajan-
dusmaast on renditud ning puudub omanikusuhe 
maaga. Aarne Ots selgitas, et põllumajandus-
ettevõtjad võiksid rakendada lihtsaid ja odavaid 
meetodeid, mis on samas looduslikele liikidele 
väga kasulikud. Aarne Ots tõi näiteid Sürga-
vere Põllumajandusühistust, kus rohumaale ja 
vilja põllule jäetakse külvamata lapikesi, rohu-
maid niidetakse hilisemal ajal ja aeglasemalt, 
maa harimist vähendatakse, elektripostide ümbert 
ei niideta jne.

Pärast loodussõbraliku põllumajandusettevõtja 
Aarne Otsa praktiliste seisukohtade tutvustamist 

ETTEKANDED

 Tervitussõnad – Helir-Valdor Seeder, põllumajandus-
minister, Eesti

 Mis on põllumajandusmaa elurikkus? Põllumajandus-
tootja seisukoht – Aarne Ots, Sürgavere Põllumajan-
dusühistu, Eesti 

 Mis on põllumajandusmaa elurikkus? Teadlase seisu-
koht – Irina Herzon, Helsingi Ülikool (University of 
Helsinki), Soome

 Läänemere piirkonna põllumajandusmaa elurikkus 
ja mõjutegurid – Pille Koorberg, Põllumajandus-
uuringute Keskus (PMK), Eesti

 ÜPP maaelu arengukava: kõrge loodusväärtusega 
põllumajanduse ja liigikaitse väljakutse või võimalus – 
Trees Robijns, BirdLife Europe, Belgia

 Põllumajanduse ja elurikkuse seosed. Rootsi näide – 
David Ståhlberg, Rootsi Põllumajandusamet (Swedish 
Board of Agriculture,) Rootsi

 Põllumajandus ja elurikkus – kuidas piiritleda kõrget 
loodusväärtust? Eesti näide – Iiri Raa / Pille Koorberg, 
PMK, Eesti

Kõik ettekanded on allalaaditavad konverentsi kodulehelt:  
http://pmk.agri.ee/pkt/BDconference

http://pmk.agri.ee/pkt/BDconference
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tegi ettekande Irina Herzon Helsingi Ülikoo-
list Soomest, kes andis ülevaate põllumajan-
dusmaade elurikkusest teadlase seisukohast 
lähtuvalt. Mõtlema ergutavas ettekandes, mis 
lõi tausta kogu järgnevale konverentsile, rõhutas 
ta, et elurikkus tähendab erinevatele inimestele 
erinevaid asju ja seetõttu peame olema valmis 
seda käsitlema nendest erinevatest seisukoh-
tadest lähtuvalt. Irina Herzon rääkis kõigepealt 
põgusalt elurikkuse kontseptsiooni ajaloost ja 
tõi välja „elurikkuse suurepäraselt keerulise reaal-
suse“ teaduslikult ebaselged aspektid. Elurikkuse 
keeruline olemus tekitab probleeme elurikku-
sealaste teadusuuringute selgitamisel poliitika 
kujundajatele ja teistele asjaosalistele, sh põllu-
majandusettevõtjatele. Põllumajandusettevõt-
jate arusaamine „elurikkusest“ erineb teadusli-
kust määratlusest ning võib olla üsna kitsas. See 
ei tähenda sugugi, et põllumajandusettevõtjad 
eksivad, aga põllumajandusettevõtjatele tuleb 
elurikkusest rääkida neile mõistetavas keeles. 
Irina Herzon arvas, et see kehtib ka põllumajan-
duslike keskkonnatoetuste kohta ja selle asemel, 

et maksta põllumeestele selle eest, et nad midagi 
teeksid või ei teeks, tuleks keskenduda nende 
seisundi ja maine suurendamisele ühiskonnas. 

„Põllumajandusettevõtjad peaksid olema tõesti 
uhked selle üle, mida nad teevad. Me peame 
usaldama põllumajandusmaa elurikkuse põllu-
majandusettevõtjate käte ja arukuse hooleks,“ 
rõhutas ta.   

Järgmisena võttis Pille Koorberg Põllumajandus-
uuringute Keskusest enda kanda raske ülesande 
anda ülevaade põllumajandusmaa elurikkuse 
olukorrast Läänemere piirkonnas. Pille alustas 
piirkonna loodusväärtuste ja neid mõjutavate 
tegurite ja trendide väljatoomisega ning jõudis 
kiiresti järelduseni, et Läänemere piirkonnas ei 
ole põllumajandusmaa elurikkuse osas ühtset ja 
lihtsat seisukohta. Väljendades kahtlust ja muret 
mitme selle valdkonna sõlmprobleemi üle, oli 
tal pakkuda rohkem küsimusi kui vastuseid 
teemal, kas Läänemere piirkonda peaks käsit-
lema kuidagi „erilise ja ainulaadsena“ või mitte. 
Selle kohta saab täpsemalt lugeda käesoleva 

Foto: T. Sergo
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kogumiku lehekülgedelt 10–19 tema artiklist 
„Mõtteid põllu majandusmaa elurikkusest Lääne-
mere piirkonnas“.

Järgmine esineja, Trees Robijns organisatsioo-
nist BirdLife Europe, jätkas teema arendamist 
laiemast, Euroopa poliitika vaatenurgast. Trees 
Robijns tõi kuulajad tagasi maa peale ülevaatega 
järgmise programmiperioodi 2014–2020 ühtse 
põllumajanduspoliitika (ÜPP) reformi hetkeolu-
korrast. Euroopa põllumajandusega on seotud 
tohutud keskkonnaprobleemid. Olukord, kus 
75% ELi põllumajandustoetusi jagatakse välja 
ilma, et need oleks seotud ühegi ÜPP program-
milise eesmärgi täitmisega, tähendab, et ÜPP ei 
vasta suuresti enam tegelikkuse nõudmistele. 
Sellegipoolest on Trees ja tema kolleegid veen-
dunud, et põllumajandusettevõtetele toetuste 
andmine on igati õigustatud, kui see toimub uue 

sotsiaalse lepingu „avalik toetus avalike hüvede 
eest“ raames. ÜPP reform ei ole aga selles suunas 
erilisi edusamme teinud. Peamisi põhimõtteid, 
nagu sektoriteülene koostöö ja „ÜPP rohelise-
maks muutmine“, on lahjendatud ja nõrgen-
datud sedamööda, kuidas Euroopa Parlament 
ja Euroopa Liidu Nõukogu programmiperioo-
diks 2014–2020 tehtud seadusandlikke ettepa-
nekuid käsitlevad.   

Lootusrikkam oli tema sõnum, et maaelu areng 
ehk ÜPP teine sammas, pakub keskkonnale suuri-
maid võimalusi, kui ainult oleks piisavalt ressursse! 
Trees selgitas, et nii riiklikul kui ka piirkondlikul 
tasandil on veel vaja lõpetada mitu tähtsat prot-
sessi, mis nõuavad sidusrühmade osalust ja 
nendega konsultatsioonide pidamist. Ta tõi ära 
pika loetelu maaelu arengu meetmetest, mille 
abil on võimalik toetada loodust ja bioloogilist 

Foto: T. Sergo
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mitmekesisust, ning lõpetas ettekande, julgus-
tades konverentsist osalejaid tegutsema ÜPP 
reformi rööbastele tagasitoomise1  nimel.

David Ståhlberg töötab juhtivametnikuna 
Rootsi Põllumajandusametis, mis on Rootsi valit-
suse nõuandev asutus põllumajandusliku toidu-
poliitika alal. davidi ettekanne käsitles põllu-
majanduse elurikkuse funktsioone ja nende 
funktsioonide toetamiseks läbiviidud tegevusi 
Rootsis. Ta rõhutas põllumajanduse ja genee-
tiliste ressursside seose tähtsust, rääkides seal-
hulgas põllumajanduse elurikkusest (põllukul-
tuurid ja kariloomad) ja looduslikust elurikku-
sest, mis on kohandunud nii intensiivsete kui ka 
ekstensiivsete põllumajandusvormidega. Rootsil 
on selles valdkonnas kaks peamist probleemi: 
riigi põhjaosas kaob põllumajandusmaa selle 
mahajätmise ja metsastamise tagajärjel ning 
lõunaosas põllumajandus intensiivistub jätku-
valt. Mõlemad trendid vähendavad põllumajan-
duse elurikkust. 

Rootsi on eelkõige mures poollooduslike rohu-
maade (sh karjatatavad metsad) tuleviku pärast, 
mis on viimase saja aasta jooksul oluliselt vähe-
nenud. Rohumaad (sh puisniidud ja loopealsed) 
on tekkinud sajanditepikkuse ekstensiivse põllu-
majanduse tulemusena ning on eriti väärtus li kud, 
sest asuvad boreo-nemoraalses piirkonnas –  
ökoloogilises üleminekupiirkonnas, mis on ainu-
laadne Läänemere piirkonnas ja tähtis „elurikkuse 
sulatuskatel“ Põhja-Euroopas. Nimetatud rohu-
maad on küll määratletud Natura 2000 võrgus-
tiku elupaikadena, kuid on kannatanud ELi põllu-
majandustoetuste reeglite täitmise tõttu, sest 
need nõuded, sh toetusõiguslike rohumaade 
niinimetatud „50 puu reegel“, ei sobi Läänemere 
piirkonnale. Vaatamata kirjeldatud negatiivse-
tele trendidele jäi david Ståhlberg optimistlikuks, 

leides, et põllumajanduslikku toetussüsteemi 
saaks Natura 2000 alasid veelgi lisada juhul, kui 
rohkem liikmesriike teeks koostööd ELi rohumaa 
määratluse muutmiseks. 

Sessiooni viimase ettekande oli ette valmis-
tanud Iiri Raa ja selle esitas Pille Koorberg – 
mõlemad Põllumajandusuuringute Keskusest. 
Ettekandes tõstatati huvitavaid küsimusi kõrge 
loodusväärtusega (KLV) põllumajanduse kont-
septsiooni Läänemere piirkonnas rakendatavuse 
kohta. Põllumajandusuuringute Keskus alustas 
KLV põllumajanduse määratlemisega ligikaudu 
kaks aastat tagasi, kuid neil on jätkuvalt tulnud 
näha vaeva küsimustega „Milliseid konkreetseid 
loodusväärtusi peaks säilitama?“ „Kuidas määrat-
leda ja mõõta selliseid loodusväärtusi?“ ja „Kus 
on kõrge loodusväärtuse piirid?“.  

Ettekanne tekitas osalejates kohe elava arutelu 
ja Pille Koorberg jätkas küsimusega, mil määral 
sobivad KLV põllumajanduse põhimääratlus (ja 
tüübid) rakendamiseks Läänemere piirkonna 
tingimustes, pidades silmas ka KLV põllumajan-
duse määratluse peamist väidet „Põllumajandus 
on peamine maakasutusviis“, mis mitmes Lääne-
mere riigis ilmselgelt ei kehti! Pille jätkas üksik-
asjaliku ülevaatega tööst, mis Eestis on tehtud 
KLV põllumajanduse määratlemisel, ja arvas, et 
põllumajanduse elurikkusel saab riigis olla tulevik 
juhul, kui tagatakse suurte maastikualade hõlma-
mine / elupaikade heterogeensus, mis on alati 
seotud suurema elurikkusega põllumajandus-
maastikul, olenemata sellest, kas seda mõõde-
takse väiksel või suurel alal. „Maastiku mitmeke-
sistamine tuleb siduda põllumajandustegevuse 
ekstensiivistamisega. Peame pöörama tähele-
panu tavalisele elurikkusele, sest kui see ükskord 
kaob, siis kaob see jäädavalt,“ sõnas Pille

1 Põhjalikum teave Trees Robijnsi ettekande kohta on kättesaadav konverentsi kodulehel programmi alt:  
http://pmk.agri.ee/pkt/BDconference

http://pmk.agri.ee/pkt/BDconference
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SESSIOON B: Kuidas läbi viia põllumajandusmaa elurikkuse seiret, 
kuidas seda mõõta ja tõlgendada – kas viis on parem kui kuus?

ETTEKANDED

 Kas linnud on põllumajandusmaa parimad indikaa-
torid? – Juha Tiainen, Soome Jahinduse ja Kalan-
duse Uurimise Instituut (Finnish Game and Fishe-
ries Research Institute), Soome

 Kimalased kui põllumajandusmaa elurikkuse indikaa-
torid Eestis – Eneli Viik, PMK, Eesti

 Kõrge loodusväärtusega rohumaade taimekooslused – 
Anders Jacobson, Rootsi Liikide Teabekeskus (Swedish 
Species Information Centre), Rootsi

 Maastikuindikaatorid ja põllumajandusmaa elurikkus –  
Juliana Dänhardt, Lundi Ülikool (Lund University), 
Rootsi

 Funktsionaalse põllumajandusliku elurikkuse roll 
loodusväärtuste säilitamisel – Felix Wäckers, Lancas-
teri Ülikool / Biobest (Lancaster University, Biobest) 
Suurbritannia/Belgia

Kõik ettekanded on allalaaditavad konverentsi kodulehelt:  
http://pmk.agri.ee/pkt/BDconference

Selle sessiooni eesmärk oli käsitleda põlluma-
jandusmaa elurikkuse seire küsimusi ja selle rolli 
poliitikate hindamisel. Sessioonil arutati järgne-
vaid põhiküsimusi. Miks on poliitika kujundamisel 
vaja elurikkuse seiret ja kuidas seda kasutada? 
Kuidas määrata põllumajandusmaade elurikku se 
poliitika eesmärkide sihttaset ja kuidas seda 
mõõta? Milline on mitmekesiste põllumajandus-
maastike konkreetne mõju piirkonnas? Kuidas 
tõlgendada seire tulemusi põllumajandustege-
vuse valguses – kas suudame leida seirealustes 
taksonites toimunud muutuste põhjusi? 

Sessioon koosnes viiest ettekandest, mis vahel-
dusid interaktiivsete rühmaaruteludega kolme 
põhiküsimuse üle.

1. küsimus: Miks on Läänemere piirkonnas vaja 
põllumajandusmaade elurikkuse seiret poliitika 
kujundamise toetamiseks?

2. küsimus: Kuidas määrata põllumajandus-
maade elurikkuse poliitika eesmärkide sihttaset 
Läänemere piirkonnas?

3. küsimus: Kuidas täiustada põllumajandus-
maade elurikkuse seire kvaliteeti ja juurdepääsu 
teabele Läänemere piirkonnas? 

Sessiooni esimese ettekande tegi Soome Jahin-
duse ja Kalanduse Uurimise Instituudi teadur 
Juha Tiainen. Küsimusele „Kas linnud on põllu-
majandusmaa elurikkuse parimad indikaatorid?“ 
vastas ta alustuseks lihtsalt „ei“ ja jätkas siis selgi-
tustega, andes vastuseid veel reale lisaküsimus-
tele. Kuidas teha põllulindude seiret poliitika 
mõjutamise eesmärgil? Kuidas sõltuvad tule-
mused seireobjektidest ja seire kvaliteedist? Mida 
loodetakse saavutada põllumajanduskeskkonna 
seirega? Mida põllumajanduskeskkonna seire 
tulemused tegelikult esindavad ja näitavad? 
Kuidas võivad põllulindude trendi muutused 
olla seotud muutustega teistes taksonites? Juha 
ettekande peamised punktid on kokkuvõtlikult 
toodud kastis „Praktilised kogemused 1“ lehe-
külgedel 32–33. 

Eneli Viik on elurikkuse ekspert Põllumajandus-
uuringute Keskuses ning koordineerib elurik-
kuse seiret põllumajandusliku keskkonnatoetuse 
ja Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa 
toetuse mõju hindamiseks. Eneli keskendus 
ettekandes kimalastele ja rääkis entusiastlikult 
kimalaste rollist keskkonnateenuste osutamisel 
ja avalike hüvede pakkumisel. Ta selgitas, et mesi-
laselaadsete arvukus ja liigirikkus väheneb kogu 
maailmas, mis kiirendab tolmeldamiskriisi tekki-
mist. Vähenemise üheks peamiseks põhjuseks on 
nüüdispõllumajanduse intensiivistumine. 

http://pmk.agri.ee/pkt/BDconference
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Eestis on kimalased valitud põllumajandusliku 
keskkonnatoetuse hindamise indikaatoriks. Eneli 
selgitas, miks kimalased on head elurikkuse indi-
kaatorid, ja esitas seejärel väljavõtteid aastatel 
2006–2011 läbiviidud kimalaste seire tulemus-
test. Täiendavalt saab MAKi põllumajandusliku 
keskkonnatoetuse meetmete seirest ja hindami-
sest, mis puudutab toetuste mõju elurikkusele, 
lugeda kastist „Praktilised kogemused 2“ lehe-
külgedel 34–37.

Lindude ja kimalaste indikaatoritena kasutamise 
teemalt mindi edasi taimede kui indikaatorite 
juurde, millest rääkis Anders Jacobson Rootsi 
Liikide Teabekeskusest. Taimedel on ökosüs-
teemis väga oluline roll ja nad on paljude teiste 
organismide jaoks eluliselt tähtsad. Taimi on indi-
kaatoritena kasutatud juba aastaid, algselt taime-
koosluste määratlemiseks ja klassifitseerimiseks, 
viimasel ajal aga ka loodusväärtuste hindamiseks, 
eelkõige rohumaa kooslustes.

Kas taimed on head indikaatorid? Mida nad 
näitavad ja kas nende kasutamisel on piiran-
guid? Anders Jacobson selgitas, et vastused 
nendele küsimustele sõltuvad uuringute ruumi-
lisest skaalast – taimed sobivad hästi indikaato-
riteks lokaalsel tasandil, samas on mõned teised 
taksonid, nt linnud (kes liiguvad rohkem ringi kui 
taimed!), paremad indikaatorid maastiku tasandil. 
Taimed võivad seega viidata mitmele kasulikule 
kohaspetsiifilisele asjaolule (nt mulla seisukord, 

ala majandamine jne), kuid reageerivad aeglaselt 
muutustele ning ei ole teiste liikide seisukohast 
kuigi representatiivsed.    

Pärast arutelu erinevate seiremeetodite üle 
rääkis Anders sobivate sihttasemete määra-
misega seotud raskustest ja rõhutas vajadust 
omandada suuremaid kogemusi taimedel põhi-
nevate seireandmete tõlgendamiseks/hindami-
seks. Kokkuvõttes avaldas Anders kahtlust, kas 
on vaja liikmesriikidevahelist kalibreerimist/stan-
dardimist, rõhutades, et meetodite ja eesmär-
kide valik sõltub suurel määral seire eesmärgist 
ja geograafilisest piirkonnast, kust seda tehakse. 

Juliana Dänhardt töötab Lundi Ülikooli Kesk-
konna- ja Kliimauuringute Keskuses Rootsis. 
Juliana selgitas, et maastiku, põllumajandusmaa 
elurikkuse ja põllumajanduslike keskkonnameet-
mete tõhususe seosed on väga tähtsad. Seda 
on näha ka Rootsi andmetest, mis puudutavad 
põllumajandusmaa mitmekesisust mahepõllu-
majandustootmise ja tavatootmisega põllu-
majandusettevõtetes. Põllumajandusmaade 
elurikkus on mahepõllumajandusettevõtetes 
tavaliselt suurem. Erinevus on märgatavam 
homogeensete maastike kui heterogeensete 
maastike puhul. See toob kaasa huvitavad küsi-
mused, mis on üldse maastik ja milliseid maas-
tikule iseloomulikke jooni tuleks arvesse võtta 
põllumajanduspoliitika hindamistel.

Foto: T. Sergo
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Juliana ja tema kolleegide läbiviidud uuring viis 
nad järeldusele, et kuna maastiku heterogeensus 
on peamine tegur, mis mõjutab põllumajandus-
like keskkonnameetmete tõhusust, on oluline 
välja tuua peamised maastiku heterogeen-
sust iseloomustavad tegurid; täpsemalt, põllu-
majanduse intensiivsus ja maastiku mitmekesisus. 
Põllumajanduslike keskkonnameetmete väljatöö-
tamisel ja hindamisel tuleb arvestada mõlemat 
tegurit. Samuti on tähtis arvesse võtta mastaap-
sust ja asjaolu, et erinevad liigid kasutavad erine-
vaid maastikke erineval viisil, sest nende harju-
mused ja liikuvus varieeruvad. Kokkuvõtteks 
järeldas Juliana, et kohalikele oludele kohan-
datud põllumajanduslikud keskkonnameetmed, 
mis võtavad arvesse kohalike maastike iseloo-
mulikke jooni, on kõige tõhusamad ja suudavad 
kõige paremini tagada põllumajandusmaa 
elu rikkusele soodsa mõju.

Päeva viimane ettekanne käsitles põllumajan-
dusmaa elurikkust veidi erinevast vaatenur-
gast. Felix Wäckers Lancasteri Ülikoolist Suur-
britannias, esindades ka Biobesti Belgias, selgitas: 

„Paljud põllumajanduslikud keskkonnameetmed 
on välja töötatud eesmärgiga leevendada põllu-
majanduse negatiivset mõju elurikkusele, sellest 
tulenevalt näevad põllumehed jätkuvalt vastuolu 
saagikuse ja keskkonna vahel. Samas võiksime 
asjadele hoopis teise pilguga vaadata, kesken-
dudes positiivsele mõjule, mida keskkond põllu-
majandusele avaldab, ning mõelda, kuidas elurik-
kust kõige paremini põllumajandustootjate 
huvides kasutada.” 

Järgnevalt selgitas Felix funktsionaalse põlluma-
jandusliku elurikkuse kontseptsiooni ning seda, 
kuidas selle abil püütakse luua maastikke, mis 
parandavad kahjurputukate looduslike vaenlaste 
(nt parasiitherilased) ja tolmeldajate tingimusi 
ning võimaldavad osutada põllumajandustoot-
jatele tolmeldamis- ja kahjuritõrje teenuseid, mis 
omakorda suurendavad tootlikkust ja tulukust 
ning aitavad ühtlasi kaasa loodusväärtuste kaits-
misele. Selline rafineeritud lähenemine põllu-
majandusmaa elurikkuse pakutavatele ökosüs-
teemiteenustele nõuab hoolikat korraldamist, 

et elurikkuse võimalikku suurt majanduslikku 
väärtust parimal viisil ära kasutada. Põllumajan-
dusettevõtetele tuleb anda head nõu „maastiku 
sihipäraseks majandamiseks“ ja näidata, kuidas 
pakkuda kasulikke teenuseid osutavatele orga-
nismidele vajalikke ressursse. 

„Maastiku sihipärase majandamise“ võtmeks on 
hoolikalt valitud taimed (mitte-põllukultuurid), 
mida külvatakse ribadena põlluservadesse ja mis 
toimivad mitmeotstarbelise vahendina põllu-
majandusmaa elurikkuse ökosüsteemi teenuste 
optimeerimisel. See hõlmab selliste taimede vali-
mist, mis soodustaksid bioloogilist kahjuritõrjet 
või tolmeldamist, väldiksid kahjurite levikut ning 
looksid mitmesuguseid ökosüsteemiteenuseid 
(nt taimede kombinatsioonid, mis toetavad mitut 
kasulikku organismi).

Funktsionaalse põllumajandusliku elurikkuse 
kontseptsiooni on Hollandi ja Suurbritannia 
põldudel juba suures mahus katsetatud ning 
sellel on suur potentsiaal luua põllumajandus-
ettevõtetele tegelikke hüvesid, mis avalduvad 
eelkõige kõrgemas saagikuses ja agrokeemia 
kasutusvajaduse vähenemises. Felix väidab: 

„Õigeid õistaimi valides saame luua positiivse 
võimaluse suuremale hulgale kasulikele orga-
nismidele ja samas vähendada pestitsiidide kasu-
tust. Pestitsiidide kasutuse vähendamine toodab 
omakorda uusi hüvesid ja ökosüsteemiteenuseid, 
nagu näiteks loodusliku elurikkuse suurenemine 
ja veekvaliteedi paranemine.“

Üldkokkuvõttes sobitub funktsionaalse põllu-
majandusliku elurikkuse kontseptsioon suure-
päraselt põllumajandustegevuse praeguste 
trendidega ja näitab, et kõrgem saagikus ja 
looduskaitse ei ole alati vastuolulised eesmärgid. 
Lisaks sellele loob see põllumajandusettevõte-
tele majanduslikke stiimuleid põllumajanduslike 
keskkonnameetmete kasutamiseks ning mida 
rohkem põllumehi põllumajanduslikke keskkon-
nameetmeid rakendab, seda rohkem on loodus-
väärtusi!

Sessiooni B rühmaarutelude tulemused on 
esitatud joonistel 1–3.
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Elurikkuse seire tulemused 
on heaks vahendiks 

põllumajandustootjate motiveerimisel 
põllumajanduskeskkonnatoetusega  

ühinemiseks

Poliitika kujundajad vajavad tõendeid 
väljatöötatud ja rakendatud elurikkuse 

meetmete tõhususe kohta

Elurikkuse seire võib aidata 
põllumajandustootjatel paremini mõista 

põllumajandusliku keskkonnatoetuse (ja ka 
teiste poliitikate) tähtsust

Elurikkuse seire on vahend teadlikkuse 
tõstmiseks põllumajandustootjate, poliitika 

kujundajate ja laiema avalikkuse seas

Elurikkuse seire aitab 
põllumajandustootjatel olla 

avalikkuse silmis tunnustatud – avalik 
toetus põllumajandusele ei ole ainult 
kulude katmine, vaid see võib olla ka 

majanduslikult kasulik!

Elurikkuse seire näitlikustab 
põllumajandustootjate tegevuste 

asjakohasust ja aitab selgitada rakendatud 
poliitikate muutmise vajadust

Elurikkuse seire tulemusi saab kasutada 
põllumajandustootjate koolitustel ja 

nõustamistel

Kui poliitika kujundajad saavad aru, mis 
tegelikult looduses toimub, on võimalik 

välja töötada tõhusamat elurikkuse 
säilitamise ja suurendamise poliitikat

1. küsimus: miks on läänemere piirkonnas vaja põllumajandusmaade 
elurikkuse seiret poliitika kujundamise toetamiseks?

Joonis 1
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2. küsimus: kuidas määrata põllumajandusmaade elurikkuse poliitika 
eesmärkide sihttaset läänemere piirkonnas?

Sihttasemed 
peaksid olema 

tulemused, mitte 
tegevused

Sihttasemed 
peaksid olema 

ambitsioonikad ja 
peegeldama vajadust 

muutuste järele

Selgitada, milleks on sihttasemeid 
vaja määratleda!

Läänemere piirkonna MAK-id?
Natura 2000 rakendamine?

Muude poliitikate eesmärkide 
saavutamine?

Praegusest enam on vaja 
baasteadmisi, sh ka maakasutuse 
muutuste osas (intensiivistumine, 

maade mahajätmine)

Eesmärgid peavad olema selged!

Seire sihttasemeteks valitud 
indikaatorid peavad olema 

asjakohased ja meetme suhtes 
kuluefektiivsed

Läänemere piirkonna tasemel 
on määratletud mitmeid kasulikke 

ühiseid eesmärke, kuid nende 
rakendamine kohalikul tasemel 

võib olla keeruline

Tulemusele orienteeritud 
sihttasemed võivad olla nii 

kvalitatiivsed kui kvantitatiivsed

Põllumajandusettevõtte tasandil 
sihttasemete seadmisel tuleb 
lähtuda kohalikust kontekstist

Joonis 2
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3. küsimus: kuidas parandada põllumajandusmaade elurikkuse seire 
kvaliteeti ja juurdepääsu teabele läänemere piirkonnas?

Väga oluline on indikaatorite valik – neid 
peaks olema lihtne seirata, lisaks peaksid 

need peegeldama Läänemere riikide 
olukorda

Põllumajandusmaa elurikkuse 
seiresüsteemide standardiseerimine 

Läänemere piirkonna riikides?

Vaja on rohkem koostööd ELi 
tasemel erinevate ekspertide vahel, et 

töötada välja konkreetsed sihttasemed ja 
ülesanded põllumajandusmaa elurikkuse 

seireks

Natura 2000 “rakendamise võrgustiku” 
loomine nt LIFE+ programmi raames?

Potentsiaal põllumajandusmaa elurikkuse 
projektideks EL Läänemere Strateegia 

raamistikus?

Parem koostöö tootjatega, et parandada 
põllumajandusmaa elurikkuse seire 

kvaliteeti (hetkel suur vajadus tõsta tootjate 
teadlikkust)

Läänemere piirkonna 
liikmesriikide ühised pingutused 

põllumajandusmaa elurikkuse seirel 
põllumajandusliku keskkonnatoetuse 

meetmete ja muu seotud poliitika raames 
(nt MAK 2014–2020 tehnilise abi meetme 

kasutamine?)

Peamised takistused põllumajandusmaa elurikkuse seirel on eelkõige seotud  
rahaliste piirangutega:

•	 Senisest	enam	raha	on	vaja	põllumajandusmaa	elurikkuse	uuringuteks
•	 Rohkem	raha	on	vaja	põllumajandustootjate	motiveerimiseks,	et	nad	aktiivselt	

osaleksid seireprogrammides
•	 Läänemere	piirkonna	ühine	seireandmebaas	on	hea	mõte,	kuid	milline	on	valmidus	

selle rahastamiseks?

Joonis 3
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PRAKTILINE KOGEMUS 1: Kas linnud on põllumajandusmaa parimad 
indikaatorid – seirest ökoloogilise mõistmiseni

Juha Tiainen, Soome Jahinduse ja Kalanduse Uurimise Instituut

Põllulindudele on Euroopa Liidus antud tähtis poliitiline roll, sest neid kasutatakse looduse, säästva 
arengu ja maaelu arengu programmide seires ainsa elurikkuse indikaatorina. Lindude abil saab välja 
töötada indikaatoreid, mis varieeruvad oma seoselt muutuste tekitajate ja üldistajatega. Loodava 
indikaatori tüüp sõltub eesmärgi seadmisest. Siintoodud linnuindikaator on näide, mis põhineb 
territooriumi kaardistamisel põllumajandusmaal. Territooriumide ligikaudsed keskpunktid on 
salvestatud geograafiliste võrdlusandmete elektroonilisse andmebaasi. Loendusalade arv ja pindala 
on Lõuna-Soome kohta suur ja esinduslik (esindab 42% Soome haritavast põllumajandusmaast; 
uuringualad esindavad 1,2% Soome antud piirkonna haritavast põllumajandusmaast). Andmeid 
(aastas × ala maatriks) kasutatakse iga-aastase liigispetsiifilise populatsiooni muutuse näitaja 
esitamiseks ja log-lineaarseks modelleerimiseks (piisavaid andmeid on 40 liigi kohta). Nimetatud 
näitajate abil arvutatakse indikaatorid kas kõigi liikide kohta või mõnest spetsiifilisest aspektist 
lähtuva alamhulga kohta (nt ökoloogia või talvitumisala järgi). Andmeid saab kasutada (ning on 
kasutatud) ka poliitikameetmete mõju hindamiseks (nt põllumajanduslikud keskkonnameetmed), 
modelleerides neid koos teiste GISi andmetega, nt põllumajandusmaa kasutamise (riiklik põllu-
massiivide register) või maastikustruktuuri andmetega (riiklik maakasutuse andmebaas ja CORINE 
2000). Näiteks leiti, et kasutusest väljas oleval põllumajandusmaal ja ökoloogilisel kesal on suur 
mõju mitmele lagedaid elupaiku eelistavale põllulinnuliigile. 

Mida peab arvesse võtma, et leida seiratavates taksonites toimunud muutuste põhjused? Vastuseks 
võib öelda, et see oleneb seiresüsteemi rakendamise käigus saadud teabe kvaliteedist. Teabe põhjal 
peaks saama koostada indikaatoreid (aegridasid) ja muid analüüse. Saadud andmed peavad olema 
geograafiliselt esinduslikud, mis omakorda võimaldab andmeid kasutada eri tasanditel, näiteks 
piirkondade, ökosüsteemide, põllumajandusettevõtete ja meetmete erinevate mõjude analüüsi-
misel. Andmed peavad olema GISi vormis, et neid saaks ühendada GISi elupaikade andmetega. 
Andmeid peab analüüsima üldiste mudelite alusel, kuid andmeid peaks saama kasutada ka eksperi-
mentaalsete võrdluste koostamiseks. Ökoloogilist mõistmist tuleb süvendada näiteks andmeid 
demograafiliste või pesitsusökoloogia andmetega integreerides. Aegridade põhjal arvutatud indi-
kaatorid peaksid moodustama paindliku süsteemi, mis võimaldab vastata mitmesugustele küsi-
mustele, mis on vajalikud teatavate ülesannete täitmiseks, nt põllumajanduslike keskkonnameet-
mete ja teiste poliitikameetmete mõju hindamiseks, maakasutuse muutmise mõju hindamiseks jne. 

Kas linnud on parim indikaatorite rühm? Vastus on lihtne ja otsekohene: „Ei!“ Kõik organismide 
rühmad erinevad üksteisest ökoloogiliste, käitumuslike ja elulootunnuste poolest, nende ruumi- ja 
elupaigavajadused on erinevad. Oleks muidugi hea, kui ühte rühma saaks kasutada surrogaadina 
põllumajandusmaa kogu elurikkuse hindamiseks, aga see on paraku võimatu. Kogutud andmed 
näitavad, et enamasti on korrelatsioon rühmade vahel nõrk, mis viitab sellele, et nende jaoks on 
tähtsad erinevad mõjurid. Tundub, et hea indikaatorite süsteem sisaldab mitut taksonit, mis koos 
moodustavad piisavalt mitmekesise aluse elurikkuse hindamiseks.     

Linnud ei ole küll parim indikaatorite rühm, kuid on rühmana ometi ideaalne ja eriti osana mitme 
rühma integreeritud süsteemist, sest a) linde on lihtne loendada (kuigi selleks on vaja spetsialiste); 
b) leidub linnuliike, kellel on mitmekesised ökoloogilised ja elupaiganõuded, ja c) andmeid nende 
kohta saab lihtsalt kasutada koos elupaikade geograafiliste võrdlusandmete ja maastiku struktuuri 
andmetega, mis on vajalikud mitme poliitikameetme, nt maaelu arengukavade, individuaalsete 
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põllumajanduslike keskkonnameetmete ja maakasutuse või elupaiga kvaliteedi muutuste hinda-
miseks. Pikaajaliste aegridade põhjal saab luua indikaatoreid muutuste esinemise ja nende põhjuste 
hindamiseks. Tähtis on mõista, et indikaatorid on kasutud, kui nende koostamine ei hõlma tõlgen-
damist. Tõlgendamine tugineb tunnustele, mis teeb lindudest hea indikaatorrühma. Tõlgenduse 
koostaja peaks olema linnuökoloogiat tundev spetsialist. 

Tõhus mõjude hindamine tähendab kõigi võimalike andmete mitmesugusel viisil kasutamist: 
linnuliigid, ökoloogiliselt sarnaste liikide rühmad, liikide arv (kõik liigid või alarühmad), arvukus 
(kõik liigid või alarühmad) ja indikaator (kõikide liikide või alarühmade keskmise populatsiooni 
muutumise indeksi pikaajaline areng). Sõltuvalt ülesandest võib analüüse koostada (ja peabki 
koostama) geograafilise skaala erinevatel tasanditel. ELi või riikliku tasandi hindamised annavad 
väga üldise pildi (nt ÜPP mõjust), kuid hindamisi on vajalik läbi viia ka madalamal tasandil, näiteks 
põllumajanduslike keskkonnameetmete mõju hindamine.   

Hindamissüsteemi tõhusus sõltub andmete representatiivsusest, kvaliteedist ja ulatusest. Hinda-
misse kaasatud liikide arv sõltub andmete hulgast. Arvukad liigid moodustavad suurema osa 
vaatlusa ndmetest ja piisavalt palju vaadeldud liikide puhul saab arvukust hinnata liik/arvukus-
graafiku abil. Kui valim on väike (punktloendus), on vaja teha väga palju vaatlusi. Kui valim on suur 
(nt üldloendus uuringualade kaardistamisega), piisab mõnest vaatlustest. Geograafiline jaotus 
peab olema sobiv selleks, et läbi viia mõistlik arv kordusvaatlusi kõikide piirkondade või alampiir-
kondade osas. Majanduslikult on tõhusam ja tulemuste poolest edukam, kui valim on piisavalt 
suur selleks, et võimaldada mitmesuguste mõjude hindamist samade andmete abil, selle asemel 
et koostada spetsiifilise eesmärgiga valim konkreetse mõju hindamiseks. Viimane võib küll olla ja 
tõenäoliselt ongi tõhus konkreetse probleemi lahendamiseks, kuid esimene võimaldab tagant-
järele analüüsida uusi probleeme, mida valimi koostamise ajal veel ei esinenud.   

Eesti aasta lind 2012, nurmkana (Perdix perdix), on üks enim ohustatud põllulinde, kelle arvukus Euroopas on viimase kolmekümne 
aasta jooksul langenud üle 90%.  Foto: A. Ader
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PRAKTILINE KOGEMUS 2: MAK / põllumajanduslike keskkonnameetmete 
seire elurikkusele avalduva mõju hindamiseks Eestis

Eneli Viik, Põllumajandusuuringute Keskuse põllumajanduskeskkonna seire büroo

Põllumajandusuuringute Keskus (PMK) on Eesti MAK 2007–2013 perioodi kõigi teise telje meet-
mete püsihindaja. Alates 2004. aastast kogub PMK MAKi hindamise raames seireandmeid viies 
valdkonnas: elurikkus, veekeskkond, mullastik, maastik ja sotsiaalmajandus/muu.

Elurikkuse andmete kogumiseks valiti põllumajandusettevõtted erinevate kriteeriumide järgi, 
sealhulgas asukoht erinevates piirkondades, ettevõtte suurus, tootmistüüp ja toetuse liik, põllu-
majandusmaa ja põllumassiivide keskmine suurus. Aastatel 2004–2009 asusid elurikkuse seirealad 
kolmes seirepiirkonnas: Lääne-Eesti, Kesk-Eesti ja Lõuna-Eesti. Igas piirkonnas oli 22 seiretalu/põllu-
majandusettevõtet, kokku 66 põllumajandusettevõtet, millest 30 olid mahepõllumajandustootjad 
ja 18 keskkonnasõbraliku majandamisega tegelevad põllumajandusettevõtted. Ülejäänud 18 olid 
referentspõllumajandusettevõtted.   

2009. aastal muudeti seirevalimit otstarbekohasemaks, vähendades seirepiirkondade arvu. Järele 
jäi kaks piirkonda, Kesk-Eesti ja Lõuna-Eesti (joonis 4). Uute põllumajandusettevõtete valimisel 
säilitati endine valimi suurus – 66, kuid arvesse võeti ühtlasemat jaotust piirkonnas ja ettevõtete 
tootmis tüübi osas. Mõlemas piirkonnas valiti 33 ettevõtet, millest 11 on mahepõllumajandus-
tootjad, 11 keskkonnasõbraliku majandamise põhi- ja lisategevusega tegelevad põllumajandus-
ettevõtted ja 11 on referentspõllumajandusettevõtted.

 Kimalaste seire Jõgevamaal. Foto: E. Ploomipuu
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 Andmeid koguti/kogutakse järgmiste indikaatorite kohta:

	 põllulindude liigirikkus, arvukus ja asustustihedus (alates 2005)

	 kimalaste arvukus ja liigirikkus (alates 2006)

	 soontaimede koosluse struktuur, liigirikkus ja liikide katvus ( 2005, 2006 ja 2008)

	 vihmausside arvukus ja liikide mitmekesisus ning mulla biomassi aktiivsus (2004–2008)

	 toetusaluste põlluservade taimestik (alates 2011).

Nende indikaatorite rakendamine on osutunud heaks vahendiks põllumajanduslike keskkonna-
meetmete hindamisel. Tulemused näitavad piirkonna, maastiku, maakasutuse ja toiduressursside 
mõju, samuti teatavaid trende sõltuvalt sellest, millise toetusmeetmega põllumajandusettevõte 
on liitunud. Näiteks kimalaste arvukus ja liigirikkus on märgatavalt suurem mahe- ja keskkonna-
sõbraliku majandamisega (KSM) tegelevates põllumajandusettevõtetes kui võrdluseks kasutatud 
põllumajandusettevõtetes (ainult ühtset põllumajandustoetust  ÜPTd saavad tootjad). Enamik 
linnunäitajaid on aga palju suuremad mahetootmisettevõtetes kui KSM põllumajandusette võtetes 
või ÜPT ettevõtetes. 

Kimalaste ja põllulindude seiremetoodikat on üksikasjalikumalt tutvustatud järgnevatel lehekülgedel.

Joonis 4: Põllumajandusliku keskkonnatoetuse elurikkuse seirevalim Eestis (alates 2009/2010), 
välja arvatud toetusaluste põlluservade taimestiku seire. Numbrid näitavad valdades asuvate 
seirevalimi põllumajandusettevõtete arvu.
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INDIKAATOR: Kimalaste mitmekesisus ja arvukus
Kimalaste mitmekesisuse ja arvukuse uuring näitab, kas põllumajandusliku keskkonnatoetuse 
rakendamise tulemusena on kaitstud või parendatud toetusaluse maa elupaigalist funktsiooni. 

Seiremetoodika
Kimalaste arvukuse ja mitmekesisuse hindamiseks kasutati transektloendust, kus loendaja liikus 
piki tähistatud ja lõikudeks jagatud transekti, kusjuures kahe meetri laiusel ribal (1 m kummalegi 
poole rada) loendati kõik kimalased liikide ja isendite kaupa. Transekti pikkus oli 500 m, millest 
400 m oli püsitransekt põlluservadel ning 100 m seireaastate jooksul muutuva asukohaga tran-
sekt, lähtudes rajatud ristiku ja teiste entomofiilsete (putuktolmlevate) kultuuride paiknemisest 
tootja põldudel. Soovitatav on ühe seireala loendustransekt jagada lühemateks lõikudeks vasta-
valt elupaigatingimustele (nt põõsasriba serv) või ühetaolisema maastiku korral võiksid lõigud 
kulgeda ühest käänupunktist teiseni. Loendustulemused märgitakse lõikude kaupa, lõigud märgi-
takse kaardile (mõõtkavas 1 : 5000). Igas lõigus hinnatakse ka õite tihedust. Transekti erinevate 
segmentide kõik läbitud elupaigad registreeritakse. 

Seireperiood ja sagedus
Seiret on tehtud alates 2006. aastast kolm korda aastas (juuni–august). 

Punaselg-õgija (Lanius collurio) populatsioon Euroopas on võrreldes 1980. aastaga langenud enam kui 40%. Foto: A. Ader
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INDIKAATOR: Põllulindude liigirikkus, arvukus ja asustustihedus
Põllulindude uuring näitab, kas põllumajandusliku keskkonnatoetuse (nt mahepõllumajandus-
liku tootmise toetus ja keskkonnasõbraliku majandamise toetus) rakendamise tulemusena on 
kaitstud või parendatud toetusaluse maa elupaigalist funktsiooni lindude arvukuse ja asustusti-
heduse seisukohast. 

Seiremetoodika
Lindude loendamiseks kasutati transektloenduse metoodikat. Kõik loendustransektid paigal-
dati viljavahelduses olevatele põldudele. Perioodil 2005–2009 oli loendustransektide pikkus  
0,5–2,5 km, kuid alates 2010. aastast on kõikide loendustransektide pikkus 1 km. Loendatakse 
kõiki linde (pesitsevad/külastavad ja toituvad/puhkavad), keda transektidel kuuldakse või nähakse  
(50 m kaugusel kummalgi pool rada), ning kantakse kaardile (mõõtkavas 1 : 5000) (joonis 5). 

Seireperiood ja sagedus
Seiret tehakse alates 2005. aastast kolme loendusena aastas lindude pesitsusperioodil aprillist juunini.      

Täpsemat teavet Põllumajandusuuringute Keskuse poolt MAKi hindamiseks teostatud uuringutest 
saab siit: http://pmk.agri.ee/pkt/files/f44/ARC_studies_RDP_II_axis_12.12.12.pdf

Joonis 5: Näide põllumajandusliku keskkonnatoetuse linnuseire transektist ja välitöö tulemustest 
Eestis (2007).

Alal pesitsev lind
Ala külastav lind

Linnuseiretransekt (849 m)

Transekti puhverala

Põllupiir

http://pmk.agri.ee/pkt/files/f44/ARC_studies_RDP_II_axis_12.12.12.pdf
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SESSIOON C: Ühised eesmärgid ja meetmed ühiste probleemide 
lahendamiseks

Konverentsi teisel päeval asuti välja selgitama 
võimalikke ühiseid meetmeid, mida Läänemere-
äärsed riigid saaksid rakendada tulevaste MAKi 
toetuste (2014–2020) optimaalseks kasutami-
seks põllumajandusmaa elurikkuse säilitamise 
ja edendamise eesmärgil selles piirkonnas.   

Huvitaval kombel on sarnast meetodit juba 
kasutatud ELi Läänemere piirkonna strateegia 
raames eesmärgiga parandada taimetoiteele-
mentide kasutamist ja vähendada põllumajan-
dusest tulenevat veereostust. Soome Põllumajan-
dusministeerium koos Soome maaeluvõrgusti-
kuga korraldas 28.-29. septembril 2011 Helsingis 
seminari „Ühised maaelu arengu meetmed 
Läänemere piirkonnale“, mille eesmärk oli leida 
ühiseid huve ja lisaväärtusi ELi Läänemere piir-

konna strateegia ja Läänemere riikide maaelu 

arengukavade alases koostöös. Helsingi semi-

nari kogumikku saab alla laadida http://www.
maaseutu.fi/fi/index/kalenteri/koulutusma-
teriaalit/eu_strategy_for_the_baltic_sea_
region_helsinki20110929_28.html

Sessioon C algas posterettekannete esitlemi-

sega, mis andsid teavet praktiliste tegevuste 

ja poliitikameetmete rakendamise kohta prae-

gusel maaelu programmiperioodil. Kokku oli 

välja pandud 28 posterettekannet, mida saab 

alla laadida ka konverentsi kodulehelt http://
pmk.agri.ee/pkt/BDconference. 

Kolm juhtumianalüüsi on toodud näidetena järg-

mistel lehekülgedel.

Posterettekanded – poliitikameetmed:

	 Eesti: ohustatud liigid

	 Eesti: keskkonnasõbralik majandamine

	 Eesti: loomade karjatamine 

	 Eesti: mahepõllumajanduslik tootmine

	 Eesti: poollooduslike koosluste hooldamine (vt juhtumianalüüsi näide 1)

	 Eesti: poollooduslike koosluste taastamine

	 Soome: elurikkuse tulipunktid („hot spots“)

	 Soome: ökoloogiline kesa (vt juhtumianalüüsi näide 2)

	 Soome: märgalad põllumajandusmaal

	 Saksamaa: kõrge loodusväärtusega (KLV) põllumajanduse seire

	 Läti: rohumaade elurikkus

	 Läti: Natura 2000 põllumajandusmaa

	 Läti: Natura 2000 mets

	 Läti: mahepõllumajanduslik tootmine

	 Poola: ohustatud linnuliigid ja looduslikud elupaigad Natura 2000 aladel (vt juhtumianalüüsi  
näide 3)

	 Rootsi: saarestiku taastamine ja majandamine

	 Rootsi: mahepõllumajanduslik tootmine

http://www.maaseutu.fi/fi/index/kalenteri/koulutusmateriaalit/eu_strategy_for_the_baltic_sea_region_helsinki20110929_28.html
http://www.maaseutu.fi/fi/index/kalenteri/koulutusmateriaalit/eu_strategy_for_the_baltic_sea_region_helsinki20110929_28.html
http://www.maaseutu.fi/fi/index/kalenteri/koulutusmateriaalit/eu_strategy_for_the_baltic_sea_region_helsinki20110929_28.html
http://www.maaseutu.fi/fi/index/kalenteri/koulutusmateriaalit/eu_strategy_for_the_baltic_sea_region_helsinki20110929_28.html
http://pmk.agri.ee/pkt/BDconference
http://pmk.agri.ee/pkt/BDconference
http://pmk.agri.ee/pkt/bd_conference_pdf/Estonia_endangered_breeds.pdf
http://pmk.agri.ee/pkt/bd_conference_pdf/Estonia_environmentally_friendly_management.pdf
http://pmk.agri.ee/pkt/bd_conference_pdf/Estonia_grazing_animals.pdf
http://pmk.agri.ee/pkt/bd_conference_pdf/Estonia_organic_farming.pdf
http://pmk.agri.ee/pkt/bd_conference_pdf/Estonia_SNH_maintenance.pdf
http://pmk.agri.ee/pkt/bd_conference_pdf/Estonia_SNH_restoration.pdf
http://pmk.agri.ee/pkt/bd_conference_pdf/Finland_BD_hot_spot.pdf
http://pmk.agri.ee/pkt/bd_conference_pdf/Finland_environmental_fallow.pdf
http://pmk.agri.ee/pkt/bd_conference_pdf/Finland_wetlands_in_farmland.pdf
http://pmk.agri.ee/pkt/bd_conference_pdf/Germany_HNV_monitoring.pdf
http://pmk.agri.ee/pkt/bd_conference_pdf/Latvia_BD_in_grasslands.pdf
http://pmk.agri.ee/pkt/bd_conference_pdf/Latvia_N2000_agricultural_land.pdf
http://pmk.agri.ee/pkt/bd_conference_pdf/Latvia_N2000_forest.pdf
http://pmk.agri.ee/pkt/bd_conference_pdf/Latvia_organic_farming.pdf
http://pmk.agri.ee/pkt/bd_conference_pdf/Poland_endangered_bird_species_and_natural_habitats_in_N2000.pdf
http://pmk.agri.ee/pkt/bd_conference_pdf/Sweden_archipelago_restoration_management.pdf
http://pmk.agri.ee/pkt/bd_conference_pdf/Sweden_organic_farming.pdf
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Posterettekanded – lisanäited:

	 Eesti: linnalehmad

	 Eesti: põllumajandusettevõtjate arvamus veereostusest 

	 Eesti: kõrge loodusväärtusega põllumajanduse määratlemine

	 Eesti: mulla elurikkuse indikaatorid põllumajanduslike keskkonnameetmete seires

	 Saksamaa: kõrge loodusväärtusega põllumajanduse seire

	 Läti: rukkirääk

	 Läti: rohumaade elupaikade seire

	 Leedu: tarna-roolind

	 Rootsi: Lundi Ülikool ühendab teadust ja ühiskonda

Lisamaterjalid

 Läti: põllumajandusliku keskkonnatoetuse tingimused

 Leedu: põllulindude indikaator

 Eesti: PMK MAK teise telje meetmete hindamisega seotud uuringud 2004–2012

Põllumajandustootmine ja loodushoid ei pea ilmtingimata konfliktis olema. Foto: A. Ader

http://pmk.agri.ee/pkt/bd_conference_pdf/Sweden_organic_farming.pdf
http://pmk.agri.ee/pkt/bd_conference_pdf/Estonia_urban_cows.pdf
http://pmk.agri.ee/pkt/bd_conference_pdf/Estonia_farmers_opinion_on_water_pollution.pdf
http://pmk.agri.ee/pkt/bd_conference_pdf/Estonia_HNV_farmland_identification.pdf
http://pmk.agri.ee/pkt/bd_conference_pdf/Estonia_soil_BD_indicators_in_AES_monitoring.pdf
http://pmk.agri.ee/pkt/bd_conference_pdf/Germany_HNV_farmland_monitoring.pdf
http://pmk.agri.ee/pkt/bd_conference_pdf/Latvia_corncrake.pdf
http://pmk.agri.ee/pkt/bd_conference_pdf/Latvia_grassland_habitats_monitoring.pdf
http://pmk.agri.ee/pkt/bd_conference_pdf/Lithuania_Aquatic_Warbler.pdf
http://pmk.agri.ee/pkt/bd_conference_pdf/Sweden_Lund_University_bridging_science_and_society.pdf
http://pmk.agri.ee/pkt/bd_conference_pdf/Latvia_terms_of_AES.pdf
http://pmk.agri.ee/pkt/bd_conference_pdf/Lithuania_farmland_bird_indicator.pdf
http://pmk.agri.ee/pkt/files/f44/ARC_studies_RDP_II_axis_12.12.12.pdf
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JUHTUMIANALÜÜSI 1 NÄIDE: Poollooduslike koosluste (PLK) hooldamise 
toetus Eestis

Põllumajandusuuringute Keskus, hindamine@pmk.agri.ee

Taust: Poollooduslikud kooslused (PLK) on tekkinud ja säilinud aastasadadepik-
kuse inimtegevuse (traditsiooniliste põllumajandustegevuste nagu niitmine 
ja karjatamine) tagajärjel. Eesti PLK taimestiku ja loomastiku mitmekesisus 
on võrreldes teiste 57. paralleelist põhja poole jäävate aladega üks maailma 
suuremaid. Lääne-Eestis Puhtu-Laelatu puisniidu ühelt ruutmeetrilt on leitud 
76 taimeliiki. Aegade jooksul on Eesti PLK pindala märgatavalt kahanenud, 
alles on jäänud umbes 100 000 ha, millest ligikaudu 73 000 ha asub Natura 
2000 võrgustiku aladel. Niisuguste väärtuslike elupaikade kadumise peata-
mine ja nende säilitamine on üks tähtsamaid eesmärke

Eesmärk: Tagada Natura 2000 aladel asuvate PLKde soodne seisund

Tegevus- 
potentsiaal:

Eestis on ligikaudu 73 000 ha PLKsid; ilmselt on rohkem, kuid puudub 
teave kõikide poollooduslikeks kooslusteks kvalifitseeruvate alade kohta

Korraldusasutus: Eesti Põllumajandusministeerium

Rahastamis- 
allikas:  

MAK 2007–2013, põllumajanduslik keskkonnameede 

Eelarve: Ligikaudu 27 miljonit eurot programmiperioodiks 2007–2013

Toetuse saajad: Põllumajandustootjad (füüsilised isikud, juriidilised isikud, seltsingud ning 
muud isikute juriidilise isiku staatuseta ühendused) ja teised maakasutajad

Kestus: Viieaastane kohustus, rakendatakse alates 2007. aastast

Toetuse määr: Puisniidu hooldamine 238,07 eurot hektari kohta aastas, toetuse määr kõigi 
ülejäänud koosluste hooldamise eest on 185,98 eurot hektari kohta aastas 

Toetuse saajale 
esitatavad nõuded:

	 PLK peab asuma Natura 2000 alal

	 PLK miinimumsuurus 0,1 ha

	 Peab täitma nõuetelevastavuse tingimusi ning väetiste ja taimekait-
sevahendite kasutamise miinimumnõudeid kogu ettevõttes

Baasnõuded

	 PLK kahjustamine on keelatud (nt taimkatte hävitamine, väetamine, 
taimekaitsevahendite kasutamine, mullaharimine, metsa istutamine)

	 Majandusloomadele tuleb tagada sööda ja joogivee kättesaadavus

	 Kaitstavate looduse üksikobjektide hävitamine või rikkumine on 
keelatud

	 Tuleb läbida kohustuslik koolitus (6 tundi)

	 Peab pidama põlluraamatut

	 Loomi peab olema karjatatud vastavalt määruses ettenähtud loom-
koormusega

	 PLK peab vähemalt üks kord enne 1. oktoobrit olema niidetud või 
peab seal olema loomi karjatatud; niide peab olema koristatud või 
hekseldatud
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Täiendavad nõuded

	 PLK peab vähemalt üks kord enne 1. oktoobrit olema niidetud keskelt-
lahku- või servast-serva-meetodil või peab seal olema loomi karjatatud

	 Niitmine on lubatud alates 10. juulist, kui kaitse-eeskirjas, kaitsekor-
ralduskavas, liigi tegevuskavas või määruses ei ole sätestatud teisiti

	 Hiljemalt 1. oktoobriks peab niide olema koristatud ja taotlemisele 
järgneva aasta 1. maiks ära veetud

	 Kui karjatamise alguskuupäev on kaitse-eeskirjas, kaitsekorralduskavas 
või liigi tegevuskavas sätestatud, võib loomi karjatada kaitse-eeskirjas 
või kavas sätestatud ajast alates

	 Puisniidul võib loomi karjatada vaid juhul, kui seda on eelnevalt 
niidetud ja kui niide on ära koristatud

	 PLKl on taimiku hekseldamine on lubatud üksnes vastava ametkonna 
nõusolekul

	 PLKl on loomade lisasöötmine keelatud

	 Taotleja peab kandma kaardile väärtuslikud maastikuelemendid, neid 
maastikuelemente ei tohi kohustuseperioodi jooksul rikkuda ega 
eemaldada

Lisaks

	 Keskkonnaamet väljastab taotlejale üksikasjalikud juhtnöörid PLK 
hooldamise kohta

	 Toetust ei või taotleda maa kohta, mille kohta taotletakse teisi pind-
alapõhiseid toetusi 

Sihttase: MAK sihttase kogu programmiperioodiks 2007–2013 on 35 000 ha ja  
1 500 toetuse saajat

Seire ja hindamine: Selle toetusmeetme hindamiseks spetsiaalset seiret läbi ei viida. Toetuse 
mõju hindamiseks kasutatakse riikliku seireprogrammi andmeid Natura 
2000 alade soontaimede ja pesitsevate lindude kohta ning teisi olemas-
olevaid uuringuid. Lisaks kasutatakse erinevaid maakasutuse (maakatastri 
andmed) ja loodusandmeid (Natura 2000 alad). Selle toetusmeetme mõju 
kohta põhjapanevaid teha järeldusi ei saa, sest spetsiaalset seiret meetme 
hindamiseks läbi ei viida. Kaudsete andmete põhjal saab siiski järeldada, 
et PLK hooldamine vastavalt meetme nõuetele aitab kaasa PLK soodsa 
seisundi tagamisele  

Lisateave: Alates 2001. aastast makstakse riigieelarvest loodushoiutoetust loodus-
kaitsealadel, hoiualadel või püsielupaikades asuvate PLK säilitamiseks ja 
taastamiseks. Alates 2007. aastast makstakse Natura 2000 alade hoolda-
mise toetust ka MAK meetmetest, kuid taastamise toetust jätkuvalt ainult 
lloodushoiutoetuste alt
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JUHTUMIANALÜÜSI 2. NÄIDE: Ökoloogiline kesa / loodushoidlikult 
majandatav põld Soomes

Irina Herzon, Helsingi Ülikool, Soome, herzon@mappi.helsinki.fi

Taust: Tegevusega soovitakse leevendada negatiivset keskkonnamõju, mida 
avaldab loobumine endisest kohustuslikust „kasutusest väljas oleva põllu-
majandusmaa“ nõudest 

Eesmärk: Kaitsta muldasid erosiooni ja toitainete leostumise eest, parandada mullast-
ruktuuri, vähendada taimekaitsevahendite kasutamist ja aidata kaasa 
elurikkuse suurenemisele ja maastiku kaitsmisele 

Tegevus- 
potentsiaal:

2011. aastal hõlmas meede 6,6% haritavast põllumajandusmaast, millest 
rohumaa rajamise võimalust kasutati 85%-l, ulukitele toiduks sobiva koos-
lusega põllu rajamist 10%-l, niidu rajamist 5%-l ja maastikuelementide 
rajamist 1%-l vastavast alast

Korraldusasutus: Soome Põllu- ja Metsamajandusministeerium

Rahastamisallikas: MAK 2007–2013, põllumajanduslik keskkonnatoetus

Eelarve: 2010. a 28 595 294 eurot (ligikaudu 8% põllumajandusliku keskkonna-
toetuse kogueelarvest)

Toetuse saajad: Põllumajanduslikku keskkonnatoetust saavad põllumajandusettevõtted 

Kestus: Rakendatakse alates 2009

Toetuse määr: 170 eurot rohumaa rajamise ja 300 eurot kõrge loodusväärtusega põllu 
rajamise eest (sh alatüübid niit, ulukitele toiduks sobiva kooslusega põllud 
ja maastikuelemendi rajamine põllule)

Toetuse saajale 
esitatavad nõuded:

Põllumajandusettevõte peab rajama kesa vähemalt 5%-le ja maksimaalselt 
15%-le põllumaa pindalast. Kesa suurust ja tüüpi saab igal aastal nendes 
piirides muuta 

Rohumaa 

	 Ökoloogilise kesana määratletud rohumaa rajamiseks kasutatakse 
tavapärast rohumaasegu (mitte enam kui 20% liblikõielisi); kesana 
võib lisada ka olemasoleva rohumaa ilma külvamata

	 Tegevuse võib lõpetada kõige varem teise aasta sügisel või suvel, kui 
plaanis on taliviljade külv (vähemalt kaks aastat samal põllul)

	 Niitmine on kohustuslik üksnes iga kolme aasta tagant (kord lepingu-
perioodi jooksul) 

	 Niita võib igal ajal ja biomassi võib kasutada söödaks

	 Karjatamine on lubatud

	 Rajamisel võib kasutada miinimumkoguses väetist 

	 Pestitsiide ei tohi kasutada, ka mitte likvideerimisel

Elurikkuse soodustamiseks mõeldud põld

	 Põllule võib külvata nõrga konkurentsivõimega rohttaimi, kas niidu-
taimi (nt Leucanthemum vulgare), ulukitele sobivaid taimi (vähemalt 
kaks liiki, nt Brassica rapa ssp. oleifera) või „maastikutaimi“ (vähemalt 
kaks liiki, nt Helianthus annuus) 
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	 Likvideerida võib kõige varem teise aasta sügisel või suvel sügisvilja 
külvamiseks niidupõllule (vähemalt kaks aastat samal põllul) või teise 
aasta kevadel jahiloomade- ja maastikupõllu puhul (vähemalt üks 
aasta samal põllul)

	 Niitmine ei ole kohustuslik, aga võib niita ainult pärast 1. augustit 

	 Biomassi võib kasutada söödaks, välja arvatud jahiloomadele mõeldud 
põldudel 

	 Rajamisel võib kasutada miinimumkoguses väetist 

	 Pestitsiide ei tohi kasutada, ka mitte likvideerimisel

Seire ja hindamine: 	 Meede ei aidanud kaasa veekogude kaitsele, sest alade rajamisel ei 
arvestata asukohta veekogude suhtes; meetmel on kaudne positiivne 
mõju, sest vähendab kultuuride rajamise intensiivsust ja kemikaalide 
kasutamist 

	 Meede aitas kaasa külvamata jäetud elupaikade ulatuse ja elurikkuse 
suurendamisele põllumajandusmaastikel

	 Kõige suurem soontaimede liigirikkus saavutati niidupõldudel, kuhu 
külvati nõrga konkurentsivõimega rohttaimi ja niidulilli

	 Ökoloogilised kesad ei ole tõenäoliselt tähtsad haruldaste taimeliikide 
kaitsmise seisukohast, kuid osutavad mitmeid ökosüsteemi teenuseid

	 Liigirikkusele avaldab tõenäoliselt suuremat mõju seemnesegu ja 
püsivate ökoloogiliste kesade majandamine kui asukoht

	 Meetme tõhusust saaks suurendada täpsemate eesmärkide seadmi-
sega, nt rohumaakesade rajamine maastikele, kus on vähe rohumaid, 
ning rohumaade poolest rikastel maastikel teiste kesatüüpide eelis-
tamine 

	 Probleemideks on sobivate niiduseemnesegude raske kättesaadavus, 
puudulikud teadmised parimate rajamis- ja hooldusmeetodite kohta 

Lisateave: Toetus rohumaade rajamiseks ökoloogilise kesana on sarnane haljasväe-
tiste kasutamise toetusega.

Lisateavet saab järgmistest allikatest:

Toivonen, M., Herzon, I. ja Helenius, J. (2012). Vegetation of Environmental 
Fallows in Finland: their value for conservation in agrolandscapes. 3nd Euro-
pean Conference of the Society for Conservation Biology, Glasgow, Sept. Poster 
presentation.

Herzon, I., Toivonen, M. ja Helenius, J. Environmental Fallows: novel vegeta-
tion type in a boreal landscape. Conservation Biology, re-submitted.

Herzon, I., Toivonen, M., Helenius, J.ja Swiderski, C. (2012). Realized envi-
ronmental values of Environmental Fallow policy measure. In: Maataloustie-
teiden päivät, Helsinki 10.-11. January 2012. [online publication, 10.01.2012], 
http://www.smts.fi.

http://www.smts.fi/
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JUHTUMIANALÜÜSI 3 NÄIDE: Põllumajandusliku keskkonnatoetuse meede 
5: ohustatud linnuliikide ja looduslike elupaikade kaitse Natura 2000 
aladel Poolas

Anna Jobda, Põllumajanduse ja Maaelu Arengu Ministeerium, Poola, anna.jobda@minrol.gov.pl

Taust: Poolas avaldab põllumajandusmaade elurikkusele negatiivset mõju kaks 
tegurit, intensiivistumine ja taimekasvatuse ülemäärane ekstensiivistu-
mine. Kuigi põllumajandus on vähem intensiivne kui Lääne-Euroopas, 
ohustavad elurikkust tsivilisatsiooniprotsessid. Nendeks on ebasoodsad 
muutused maakasutuses (sh monokultuuride kasvatamine; kultuuride 
mosaiiksuse, hekkide ja põõsastike kadumine põldudelt) 

Natura 2000 alade looduslike taimede ja loomade elupaikade säilitami-
seks on vaja nende aladega seotud põllumajandusmaadel, eelkõige rohu-
maadel, viljeleda jätkusuutlikku põllumajandust

Eesmärk: Põllumajanduslikel eesmärkidel kasutatavate väärtuslike looduslike 
elu paikade väärtuste taastamine või nende seisundi säilitamine ja Natura 
2000 alade bioloogilise mitmekesisuse säilitamine 

Tegevus- 
potentsiaal:

Niitude ja karjamaade pindala Natura 2000 aladel on ligikaudu 800 000 ha

Korraldusasutus: Poola Põllumajanduse ja Maaelu Arengu Ministeerium

Rahastamis-
allikas: 

MAK 2007–2013, põllumajandusliku keskkonnatoetuse meede 5: ohus-
tatud linnuliikide ja looduslike elupaikade kaitse Natura 2000 aladel 

Eelarve: Põllumajandusliku keskkonnatoetuse kogueelarve on 2 314 861 111 eurot, 
viienda meetme jaoks eraldi eelarvet ei ole 

Toetuse saajad: Põllumajandusettevõtjad; põllumajandusettevõtete, mille põllumajan-
dusmaa pindala on vähemalt 1 ha, omanikud või rentijad 

Kestus: Viieaastane kohustus

Toetuse määr: Meede 5 koosneb kümnest alameetmest, toetuse määrad on vahemikus 
140,90 kuni 356,10 eurot hektari kohta aastas

Toetuse saajale 
esitatavad 
nõuded:

	 Kohustus säilitada püsirohumaad ja põllumajanduslikel eesmärkidel 
mittekasutatavad maastikuelemendid põllumajanduslikku keskkonna-
toetust saava põllumajandusettevõtte kogu territooriumil 

	 Väetiste kasutamise keeld või piirangud 

	 Piirangud niitmiskogusele ja -kuupäevadele või karjatamise intensiiv-
susele 

	 Kohustus jätta osa põllumajandusmaast niitmata

	 Kindlaksmääratud niitmiskõrgus (tavaliselt 5–15 cm) 

	 Keelatud niita ringikujuliselt väljapoolt sissepoole 

	 Niide peab olema koristatud või aunadesse pandud mitte hiljem kui 
kaks nädalat pärast niitmist (välja arvatud põhjendatud juhtudel)
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Keelatud on järgmised tegevused: 

	 kündmine

	 rullimine

	 reovee ja reoveesette kasutamine

	 seemnete külvamine rohukamarale

	 maapinna tasandamine 1. aprillist kuni 1. septembrini 

	 taimekaitsevahendite kasutamine, välja arvatud lämmatava umbrohu 
selektiivne ja kohalik hävitamine sobivate vahenditega (nt umbrohu 
eemaldamise tööriistad), olles eelnevalt konsulteerinud põllumajan-
duskeskkonna nõustajaga

	 uute kuivendussüsteemide ehitamine (v.a. vahendid, mis on mõeldud 
veetaseme tõstmiseks) ja toetuse saaja valduses asuvate olemasole-
vate kuivendussüsteemide arendamine. Nõue ei kehti olemasolevate 
süsteemide regulaarse hoolduse kohta 

Püsirohumaa hooldamise toetuse saamiseks ja nõuete täitmiseks tuleb 
elupaiga kohta koostada üksikasjalik dokumentatsioon 

detailsed nõuded on välja toodud viienda meetme iga alameetme all

Sihttase: „Toetatavate põllumajandusettevõtete arvu“ sihttase on 150 000 ja „toetus-
õiguslik kogupind“ 370 000 ha püsirohumaad. 2011. aastaks oli toetust 
saanud 5076 põllumajandusettevõtet kogupindalaga 91 616,81 ha

Seire ja  
hindamine:

Nõuete täitmine parandab ekstensiivsete niitudega seotud ohustatud 
liikide elupaigatingimusi 

2010. a. novembrist 2011. a. novembrini viidi läbi uuring „Põllumajandus-
liku keskkonnatoetuse loodushoiu meetmete rakendamise mõju hinda-
mine maapiirkondade elurikkuse ja maastiku mitmekesisuse seire põhjal“ 

Projekti eesmärgid olid: a) loodusseire metoodika väljatöötamine ja testi-
mine; b) esialgsete andmete ja kogemuste kogumine, mis võimaldas alus-
tada esmaste tegevustega MAKi seirevõrgustiku loomiseks Poolas; c) meet-
mete 4 ja 5 alla kuuluvate põllumassiivide hetkeseisu kontrollimine elupai-
kade, mullastiku, maastiku ja linnustiku seisukohalt; d) keskkonnaalase 
dokumentatsiooni arhiveerimiseks vajaliku tarkvaraprogrammi väljatöö-
tamine ja seire käigus saadud andmete sisestamine  

Lisateave: http://www.minrol.gov.pl/eng/content/view/full/18575

http://www.minrol.gov.pl/eng/content/view/full/18575
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Ühised probleemid ja tegevused – kokkuvõte aruteludest 

Pärast posterettekannetega tutvumist mindi 
konverentsiprogrammi kohaselt edasi juhitud 
aruteluga ja asjakohaste kogemuste jagamisega, 
milles osalesid Läänemere piirkonna praktikud 
ja poliitika kujundajad. 

Esimene osalejatele esitatud küsimus oli, kas 
põllumajandusmaade elurikkuse kaitsmiseks 
kavandatavate poliitikameetmete koordineeri-
mine Läänemere piirkonna riikides on soovitav 
ja teostatav. Üksmeelne vastus oli „Jah, see on 
soovitav“, kuid kas see on ka teostatav, selles ei 
oldud päris kindel. Osalejatel paluti sel teemal 
täpsemalt peatuda, väiksemas rühmas järgmisi 
küsimusi arutada ja neile koos vastata. 

	 Millised on põllumajandusmaade elurikku-
sega seotud ühised probleemid Läänemere 
piirkonnas? 

	 Milliseid ühiseid tegevusi oleks tingimata vaja 
lülitada kõikide Läänemere piirkonna riikide 
maaelu arengukavadesse? 

	 Millised võiksid olla järgmised sammud?

Osalejad andsid küsimustele rohkesti vastuseid, 
kommentaare ja mõtteid, mis on sünteesitud, 
kokku võetud ja alljärgnevalt esitatud. Määrat-

leti kaheksa ühist põllumajandusmaade elurik-
kusega seotud probleemvaldkonda Läänemere 
piirkonnas:

	 teabe vahetamine (valdkondadeülene prob-
leem, mis kehtib ka kõikide teiste ühiste prob-
leemide puhul); 

	 funktsionaalne põllumajanduslik elurikkus;

	 põllumajandusmaa tavaliigid; 

	 võõrliigid;

	 poollooduslike koosluste majandamine; 

	 mulla ja vee kvaliteet; 

	 maastiku heterogeensus;

	 kõrge loodusväärtusega põllumajandusmaa/
põllumajandus.

Soovitati lisada ka teema „maakasutuse muutu-
mine“, kuid see on pigem ühine teema kolmes 
Balti riigis (Eesti, Läti, Leedu), kus maareform ei 
ole ikka veel täielikult lõpetatud ning seetõttu 
kasutatakse suurt osa maast lühiajaliste rendile-
pingute alusel, kus maakasutajal ei ole pikaajalist 
kohustust võtta arvesse maaga seotud loodus-
ressursse, veelgi enam, neid keskkonnahoidli-
kult majandada.

Foto: T. Sergo
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Teabevahetus 
(valdkondadeülene probleem)

Funktsionaalne 
põllumajanduslik elurikkus 

Seotud 
prob-
leemid 

	 Vähene kõikide sidusrühmade kaasamine
	 Ebapiisav teadlikkus Läänemere piir-

konnas põllumajandusmaade elurikkuse 
erinevatest tahkudest

	 Suur koolitusvajadus  

	 Läänemere piirkonna põllumajandus-
maade elurikkuse küsimusi arutades ei 
keskenduta haritavale maale

	 Kontseptsioone „funktsionaalne põlluma-
janduslik elurikkus“ ja „loodus töötab tootja 
heaks“ Läänemere piirkonnas ei teata

Võimalikud 
ühised 
tegevused

	 Põllumajandusettevõtjate (vabatahtlik ja/
või kohustuslik) koolitus

	 Piisavad/sobivad nõuandesüsteemid 
põllumajandusmaa elurikkuse edenda-
miseks 

	 Nõustajate koolitus koos vajalike abima-
terjalidega (nt põllumajandusmaa elurik-
kuse käsiraamat nõustajale)

	 Määratleda, milline on hea nõuande-
teenus põllumajandusmaa elurikkuse 
osas, ja vahetada kogemusi 

	 Kaasata põllumajandusettevõtjad ja  nõus-
tajad kui peamised sidusrühmad poliitika 
kujundamisse 

	 Funktsionaalse põllumajandusliku elurik-
kuse kontseptsiooni tutvustamine erineva-
tele sidusrühmadele (sh teadlased) Lääne-
mere piirkonnas

	 Tõsta Läänemere piirkonna põllumajan-
dustootjate teadlikkust funktsionaalse 
elurikkuse kasust/tulukusest põllukultuu-
ride kasvatamisel 

	 Suurendada Läänemere piirkonna põllu-
majandusettevõtete osalemist „funkt-
sionaalse elurikkuse“ edendamisel (nt 
näidisalad ja  põllumajandusettevõtted)

	 Töötada välja ühised funktsionaalsel põllu-
majanduslikul elurikkusel põhinevad tege-
vused ja lülitada need Läänemere riikide 
MAK 2014–2020 tegevustikku (nt põlluma-
janduslikud keskkonnameetmed võiksid 
sisaldada spetsiaalseid tingimusi vilja-
vahelduses – kindlaksmääratud % liblik-
õielisi jne) 

Soovi-
tuslikud 
edasised 
sammud

	 Korraldada sagedamini Läänemere piir-
konna põllumajandusmaa elurikkuse spet-
sialistide ja sidusrühmade kohtumisi 

	 Töötada välja Läänemere piirkonna plat-
vorm (nt koduleht) heade tavade / asja-
kohaste kogemuste vahetamiseks, et 
toetada põllumajandusmaa elurikkust

	 Uurida, kuidas saaks kaasata Läänemere piir-
konna riiklikke maaeluvõrgustikke, nt luua 
põllumajandusmaa elurikkuse platvorm või 
toetada selle loomist või edendada ELi tege-
vusi, kasutades LEAdER-lähenemist. 

	 Organiseerida põllumajandustootjate 
õppereise/külaskäike Läänemere piir-
konna maadesse

	 Töötada välja pilootprojekt ELi Läänemere 
piirkonna Strateegia raames

	 Töötada välja Läänemere piirkonna projekt 
„Teabe levitamine põllumajandusmaa 
elurikkuse väärtuste kohta“ Interreg, LIFE+ 
või Euroopa Innovatsioonipartnerid (EIP) 
raames 

	 Uurida ELN-FABi (Euroopa funktsionaalse 
põllumajandusliku elurikkuse õpivõrgustik) 
platvormi Läänemere piirkonna kontakte 
/ teavet www.eln-fab.eu) 

	 Töötada välja „funktsionaalse põllu-
majandusliku elurikkuse“ koostöö raamistik 
ja piirkondlik uuringute kava 

	 Luua temaatikaga seotud Läänemere piir-
konna ekspertide / olemasolevate uurin-
gute andmebaas 

	 Otsida võimalusi seotud kontseptsioonide 
edendamiseks tulevase Euroopa innovat-
sioonipartnerluse raames, nt rakenduslike 
uuringute projektid, piiriülesed ja klastrial-
gatused, näidis- ja pilootprojektid

http://www.eln-fab.eu
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Tavapõlluliigid Võõrliigid

Seotud 
prob-
leemid

	 Puudub teave prioriteetsete tavapõllu-
liikide kohta (millised liigid ja nende 
seisund) Läänemere piirkonnas nii Natura 
2000 võrgustikus kui ka väljapool võrgus-
tikku

 Puudub selge arusaamine prioriteetsete 
tavapõlluliikide kaitsmise meetmetest 
Läänemere piirkonnas 

 Liiga vähe pööratakse tähelepanu põllu-
majandusmaaga seotud võõrliikidele 

 Võõrliikide levikut on raske peatada ning 
nad võivad kahjustada keskkonda ja selle 
looduslikku tasakaalu 

 Võõrliikide leviku kontrollimiseks on 
sageli vaja rakendada põllumajandus-
likke meetodeid/tegevusi, nt Sosnovski 
karuputke (Heracleum sosnowskyi) vastu 
võitlemiseks 

Võimalikud 
ühised 
tegevused

 Ühised MAKi põllumajanduslikud kesk-
konna- ( ja teised) meetmed, mis on 
suunatud konkreetsele liigile, nt rukki-
räägule (Crex crex), niitmiskuupäeva 
piirangud jne

 Piirkondlikud tegevused võõrliikide teki-
tatavate ohtude määratlemiseks ja võima-
likud tegevused nende kontrolli all hoid-
miseks / likvideerimiseks 

 Põllumajandusmaaga seotud võõrliikide 
suhtes rakendatavate meetmete integree-
rimine põllumajanduspoliitikatesse 

Soovi-
tuslikud 
edasised 
sammud

 Määratleda Läänemere piirkonna prio-
riteetsed tavapõlluliigid ja koostada 
nendest nimekiri 

 Leida Läänemere piirkonnas käimas ole - 
vad projektid, mis on suunatud prioriteet-
setele tavapõlluliikidele 

 Selgitada, millised on võimalused sama-
laadsete tegevuste läbiviimiseks teistes 
Läänemere maades, et säilitada/paran-
dada prioriteetsete liikide seisundit MAK 
meetmete abil 

 Kaardistada olemasolevad võõrliikide 
kolooniad 

 Töötada välja olemasolevate võõrliikide 
kolooniate kontrolli all hoidmise strateegiad 

 Alustada võõrliikide levikut tõkestavate 
tegevustega, vähemalt naaberriikide piiri-
aladel 

 Suurendada võõrliikidealast teadlikkust 
ning lülitada vastavad tegevused Lääne-
mere piirkonna riikide MAK 2014–2020 
meetmetesse 

Mullaelustik on suhteliselt väheuuritud, kuid moodustab siiski märkimisväärse osa elurikkusest Maal. Foto: K. Maikov
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Poollooduslike koosluste  
majandamine

Mullastiku ja vee kvaliteet 

Seotud 
prob-
leemid

	 ÜPP toetusõigusliku püsirohumaa (puude 
ja põõsastega alad, sh niidud) määratlus 
ei sobi Läänemere piirkonnale!

	 Vajadus pöörata tähelepanu põlluma-
jandusmaade mullastiku ja veekvaliteedi 
säilitamisele 

	 (Põllumajandusmaade) mullastiku elurik-
kuse kohta ei ole piisavalt teadmisi 

	 Mullastiku ja veekaitse heade tavade 
kohta ei ole piisavalt teavet (nt minimee-
ritud maaviljelussüsteemide kasutamine)

Võimalikud 
ühised 
tegevused

	 Läänemere piirkonnale omaste poolloo-
duslike koosluste praktiliste taastamis- ja 
hooldamiskogemuste jätkuv vahetamine 
piirkonna ekspertide vahel ja võimaluste 
leidmine ÜPP toetuste saamiseks 

	 Poollooduslike koosluste alaste tead-
miste ühendamine, nt Rootsi juhti-
misel tegutseb juba boreaalse rohumaa 
töörühm 

	 Lobitöö tegemine „50 puu reegli“ ja teiste 
Läänemere piirkonna ühiste murettekita-
vate poliitikaküsimuste asjus

	 Tõsta erinevate sidusrühmade (põllu-
majandusettevõtjad, teadlased, polii-
tika kujundajad) teadlikkust heast tavast 
muldade majandamisel vastavalt mulla-
tüübile, tingimustele jne

	 Tõhustada käimasolevaid mullastiku ja 
veega seotud tegevusi Läänemere piir-
konnas, sh kohustuslike piirnormide 
kehtestamine pestitsiidide kasutamisel, 
sõnniku ladustamisel ja laotamisel, taime-
kaitsepritside kohustuslik testimine jne  

	 Väetiste/sõnniku kasutamise kavanda-
misel edendada tõhusat taimetoiteele-
mentide majandamist 

	 Edendada tehismärgalade rajamist 
	 Algatada põllumajandusmaa mullastiku 

elurikkuse baasuuringuid  

Soovi-
tuslikud 
edasised 
sammud

	 Koostada konverentsist osavõtjate ühine 
pöördumine ELi ja riiklike asutuste poole 
Läänemere piirkonna põllumajandus-
maade elurikkusega seotud peamiste 
probleemide teemal 

	 Teha lobitööd ÜPP toetusõigusliku püsiro-
humaa (sh niidud) uue määratluse kasu-
tusele võtmiseks Läänemere piirkonnas 

	 Osaleda Euroopa Komisjoni juhiste ja 
rakendusmääruste väljatöötamisel aasta-
teks 2014–2020 

	 Osaleda täiel määral ja tõhusalt liikmesrii-
kide konsultatsioonides MAK 2014–2020 
teemal 

	 Teha taotlusi / edendada projekte prakti-
liste tegevuste läbiviimiseks poolloodus-
like koosluste taastamisel ja säilitamisel

	 Kohustuslik koolitus Läänemere piir-
konna kõikide liikmesriikide MAK 2014–
2020 asjakohastel teemadel (nt sõnniku-
majandus) 

	 Organiseerida Läänemere piirkonna 
kõikide maade nõuandeteenistuste vahel 
kogemuste vahetamine loodushoidliku 
maaviljeluse teemal 
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Foto: I. Muusikus
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Maastiku heterogeensus KLV põllumajandusmaa /  
põllumajandus

Seotud 
prob-
leemid

	 Maastikulise mosaiiksuse kadumine 
Läänemere piirkonnas – paljud põllu-
majandusmaaga seotud looduslikud liigid 
vajavad mitmekesist maastikku 

	 Tähelepanu ei pöörata põllumajandusmaa 
läheduses asuvatele metsadele ja metsa-
tukkadele (paljud põlluliigid on metsaelu-
paikadega seotud või nendest mõjutatud)

	 Vähene teadlikkus traditsiooniliste maas-
tike ja maastikuelementide tähtsusest 

	 Teatavate liikide elupaigad on muutunud 
isoleerituks – tuleb luua/laiendada rohe-
liste koridoride võrgustikke

	 KLV põllumajandusmaa määratlemine/
majandamine (kus on piirid?) Lääne-
mere piirkonnas

	 Kuidas „lisada väärtust“ põllumajan-
dusmaa elurikkusele / KLV toodetele 
Läänemere piirkonnas? 

Võimalikud 
ühised 
tegevused 

	 Tõsta teadlikkust traditsiooniliste maastike 
ja maastikuelementide kaitsmise vajadu-
sest 

	 Teha lobitööd maastikuelementide „100 
m2 reegli“ osas – suuremad kui 100 m2 
maastikuelemendid peaksid kuuluma 
toetusõigusliku maa hulka 

	 Võtta ühiseid meetmeid Läänemere piir-
konnale iseloomulike maastikuelementide 
hooldamiseks ja loomiseks 

	 Võtta ühiseid maastikualaseid meetmeid, 
mis on suunatud konkreetsetele liikidele 
(nt rukkirääk ja kotkad) ja elupaikadele 

	 Sätestada piirangud metsa monokultuu-
ride rajamise ja lageraiete osas

	 Tõsta põllumajandustootjate teadlikkust 
KLV põllumajanduse väärtustest ja võima-
likust majanduslikust kasust Läänemere 
piirkonnas 

	 Võtta ühiseid meetmeid KLV põllumajan-
duse / põllumajandusmaa toetamiseks 
Läänemere piirkonna riikide MAK 2014–
2020 raames 
	 Ühise tootemargi/turunduskava välja-

töötamine „KLV põllumajanduse tooted 
Läänemere piirkonnast“ 

Soovi-
tuslikud 
edasised 
sammud

	 Koostada konverentsist osavõtjate pöör-
dumine ELi ja riiklike asutuste poole 
Läänemere piirkonna maastikega seotud 
tähtsamate probleemide teemal 

	 Lülitada/integreerida rohelise taristu ja 
roheliste koridoride kontseptsioonid riik-
likesse planeeringutesse
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Foto: T. Sergo
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 AVATUD ARUTELU: Elurikkusealase teabe edastamine põllumajandus
tootjatele

Tegemist oli huvitava ja aktiivse aruteluga, mille 
tulemusena leiti, et põllumajandusmaa elurik-
kuse alase teabe edastamine põllumajandus-
tootjatele sisaldab kolme elementi – sõnumit, 
meetodit ja motivatsiooni. Arvati, et põllu-

majandusmaa elurikkusega on seotud kaks 
iseseisvat sõnumit (mis on omavahel seotud!) 
ja nende sõnumite edastamise metoodika on 
teataval määral erinev ja sõltub sõnumist.

SESSIOON D: Vaadates tulevikku – reaalsed lahendused ühistele 
põllumajandusmaa elurikkusega seotud probleemidele

Konverentsi viimane sessioon oli mõeldud avatud 
aruteluks osalejate vahel, et nad saaksid kesken-
duda enda jaoks tähtsatele probleemidele. Alga-
tati kuus diskussiooni, alates üksikasjalikust tehni-
lisest arutelust, kuidas töötada välja põllumajan-
duslikud keskkonnameetmed rukkiräägu (Crex 
crex) kaitseks, kuni vajaduseni välja töötada KLV 
põllumajanduse toetamiseks üldiste meetmete 
pakett, mis ühendaks maaelu arengu poliitika 

sotsiaal- ja majanduspoliitikaga. 

Kõige suurem ja aktiivsem arutelu toimus järg-
mistel teemadel: 1) probleemid elurikkusealase 
teabe edastamisel põllumajandustootjatele; 2) 
vajadus koostada konverentsiosalejate pöördu-
mise eelnõu / kiri poliitikakujundajatele, rõhu-
tades põllumajandusmaa elurikkuse kaitse täht-
sust ja selle rakendamise iseärasusi Läänemere 
piirkonnas.

Sõnum Teabe edastamise meetodid / vahendid

1. „Funktsionaalse põllumajandus-
liku elurikkuse“ agronoomiline ja 
majanduslik kasu 

 Trükitud/elektroonilised teabematerjalid

 Riiklikel uuringutel põhinevad näidisalad/rajad 

 Avatud uste päevad põllumajandusettevõtetes 

 Õppereisid

 Arutelud põllumajandusettevõtjate vahel / huvirühmades

 Videod / multimeedia / interneti allikad

 Põllumajanduslikud nõuandeteenistused – vajalik ka 
koolitus

 ärinõuanded (nt seemnemüügiettevõtted)

2. Liikide/elupaikade kaitse tähtsus 
(potentsiaalne kasu), sh erilise 
tähelepanu pööramine loodus-
väärtuste määratlemisele ja asja-
kohase teadlikkuse tõstmisele 

 Trükitud/elektroonilised teabematerjalid

 Kohustuslik koolitus (seoses põllumajanduslike keskkonna-
toetustega)

 Looduskaitseauhinnad põllumajandusettevõtetele

 Avatud uste päevad põllumajandusettevõtetes

 Õppereisid

 Põllumajanduslikud nõuandeteenistused – vajalik ka 
koolitus

 Integreeritud teabevahendite paketid, et rõhutada täht-
samaid sõnumeid vastavate alade kohta (nt Natura 2000 
alad) 
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Motivatsioonina võib muu hulgas mõjuda ka 
massimeedia kaudu edastatav avalik arvamus. 
Meedia on võimas kommunikatsioonivahend, 
kuid sellega tuleb hoolikalt ja oskuslikult ümber 
käia ning see nõuab selgete ja eesmärgistatud 
sõnumite edastamist. 

Alljärgnevalt on toodud mõned ühised väljundid, 
mis võiksid kaasa aidata põllumajandusmaa 
elurikkuse alase teabe edastamisele põllumajan-
dusettevõtetele eripärases Läänemere piirkonnas.

	 Luua Läänemere piirkonna põllumajandusmaa 
elurikkuse koduleht, nt koos multimeediares-
surssidega

	 Koostada ühiste sõnumite, materjalide ja nõus-
tamismeetodite pakett, mida saaks kohan-
dada/kasutada erinevates Läänemere maades 

	 Viia läbi funktsionaalse elurikkuse piirkondlik 
pilootprojekt, sh põldkatsed, ja tulemused 
avaldada 

	 Luua piirkondlik põllumajandusmaa elurikkuse 
võrgustik, mida toetavad Läänemere maade 
riiklikud maaeluvõrgustikud 

	 Läbi viia rakendusuuringute projektid, 
piiriülene koostöö ja klastrialgatused, 
piloot- ja näidisprojektid loodava Euroopa 
Innovatsiooni partnerluse (EIP)  „Põllumajan-
duse tootlikkus ja jätkusuutlikkus” raames

EIP (http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_
en.htm) on ELi uus algatus, mille eesmärk on 
rakendada uut lähenemisviisi koostöö arenda-
misel põllumajanduse, biomajanduse, teaduse, 
nõustajate, keskkonnarühmade, tarbijate ja teiste 

Foto: T. Sergo

http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm
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sidusrühmade vahel ELi, riiklikul ja piirkondlikul 
tasandil. See aitab innovatiivseid teadussaavu-
tusi kiiremini praktikas rakendada, julgustada 
teadmiste ja kogemuste jagamist ning tagada 
süstemaatilise praktikast pärit tagasiside teadus-
uuringutele.

Märgiti, et 1) Euroopa Komisjon on juba tähele-
panu pööranud projektile „Baltic deal“ (http://
www.balticdeal.eu/) kui heale näitele temaa-
tilisest võrgustikust, mis võiks eksisteerida EIP 
raames, ja 2) „Baltic deali“ projektimudeli saab 
võtta eeskujuks Läänemere piirkonna põllu-
majandusmaa elurikkusele keskenduva uue 
temaatilise võrgustiku loomisel. 

Projekt „Baltic deal“ koondab Läänemere riikide 
põllumajandusettevõtteid, teadlasi ja nõusta-
jaid, kelle eesmärk on vähendada põllumajan-
duslikust tegevusest tulenevat negatiivset mõju 

keskkonnale nii, et konkurentsivõime ja toot-
mismahud ei kannataks. Projekt on hea näide 
sellest, kuidas teadmiste vahetamise ning piloot- 
ja näidisprojektidega saab kasu tuua mistahes 
tüüpi ja suurusega põllumajandusettevõttele. 

„Baltic deal“ keskendub põllumajandusmeeto-
dite ja -tehnoloogiate täiustamisele mitmel alal: 
väetamine, sõnnikukäitlus, mullastruktuur ja vilje-
lusmeetodid, taimkate ja puhveralad, loodus-
hoiualad ja rohumaad, märgalad ja kuivendus 
ning näidispõllumajandusettevõtted. „Baltic deal“ 
teeb tihedat koostööd ka mitme mittetulundus-
organisatsiooniga (nt WWF). 

Kokkulepitud tegevused – tehti ettepanek 
uurida võimalusi viia läbi piirkondlik projekt 
(Interreg, LIFE+ või EIP), et suurendada põllu-
majandusettevõtete teadlikkust põllumajandus-
maade elurikkusest saadavate hüvede alal. 

Foto: T. Sergo

http://www.balticdeal.eu/
http://www.balticdeal.eu/
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AVATUD ARUTELU: Läänemere piirkonna põllumajandusmaade elurikkuse 
konverentsil osalejate avalik pöördumine

Lugupeetud põllumajanduse ja maaelu komisjoni volinik härra Cioloş, Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja 
härra Aletraris ja Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni esimees härra 
de Castro!

Läänemere piirkonda iseloomustavad kliima-
tingimuste suured hooajalised kõikumised, mis 
on toonud kaasa toiduainete tootmise selged 
piirkondlikud eripärad. Need tingimused ja põllu-
majandusviisid on selles piirkonnas kujundanud 
põllumajandusmaa ja looduse, mis on maailmas 
ainulaadsed.

Elurikkus on mitmetahuline kontseptsioon, mis 
ei piirdu ühise põllumajanduspoliitika toetus-
õigusliku alaga, seetõttu on ÜPP kui tähtsa maa -
kasutuspoliitika kujundamisel oluline arves se 
võtta kogu maastikuala. 

Kliimast tingitud piirangute tõttu iseloomustab 
Läänemere piirkonna põllumajandust valdavalt 
madal produktiivsus, samuti on piirkonna põllu-

majandus ja sellega seotud elurikkus äärmiselt 
sõltuvad maaelu arengukava keskkonnatoetus-
test. Toetused on muutunud eriti tähtsaks ajal, 
mil järjest rohkem põllumajandusmaad jäetakse 
kasutusest välja, mistõttu kõrge loodusväärtu-
sega põllumajanduse majanduslik ja sotsiaalne 
jätkusuutlikkus veelgi väheneb.  

Kõige parem viis kõrge loodusväärtusega põllu-
majandust toetada on tunnustada avalikke 
hüvesid, mida põllumajandusmaa elurikkus ühis-
konnale toodab, ja rakendada põhimõtet „avalik 
toetus avalike hüvede eest“. Sel moel ei tooda 
maksumaksja rahaga toetatud põllumajandus 
hüvesid mitte ainult ühele põllumajandusette-
võttele, vaid kogu ühiskonnale.

EL põllumajandustoetuste raamistikus oleks vaja täiustada püsirohumaade (sh karjatatavad puudega alad) definitsiooni, kuna 
see ei peegelda Läänemere piirkonna maakasutuse tegelikku olukorda. Foto: A. Ader
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Töö ÜPP reformiga on alles pooleli, seetõttu 
palume arvesse võtta alltoodud märkusi, mis on 
edastatud ka härra Van Rompuyle ja Läänemere 
piirkonna riigijuhtidele. 

1. Meie tähelepanu on juhitud asjaolule, et ÜPP 
teine sammas on tõsises ohus. Arvestades 
probleeme, mida teise samba poliitika abil 
tuleb lahendada, soovitame tungivalt mitte 
rakendada meetmeid, mis veelgi vähen-
daksid teise samba eelarvet. Selle asemel 
tuleks kasutusele võtta meetmeid, mis suuren-
daksid seda väga tähtsat toetusmehhanismi. 
Pidades silmas põllumajandusmaa, sh kõrge 
loodusväärtusega põllumajandusmaa järjest 
sagenevat kasutusest väljajätmist, on tähtis, 
et need toetused oleksid endiselt kättesaa-
davad põllumajandusettevõtetele, et vältida 
põllumajandusettevõtjate lahkumist maalt 
ning tagada põllumajandusmaade majanda-
mise ja traditsioonilise kasutuse jätkumine. 

2. Püsirohumaa mõistet (sh nii karjatavad 
alad kui ka niidud, inglise keeles pasture 
land), mille on sõnastanud oma ettepa-
nekus Euroopa Komisjon, tuleks täiustada, 
kuna see ei peegelda Läänemere piirkonna 
maakasutuse tegelikku olukorda. Praeguse 
definitsiooni järgi ei kuulu kõik püsirohu-
maad toetusõigusliku maa alla. definitsioon 

tuleks ümber sõnastada nii, et traditsiooni-
line põllumajandusmaa, mida hoitakse põllu-
majandustootmiseks sobivas seisundis, oleks 
toetusõiguslik nii ÜPP esimese kui ka teise 
samba raames. Kõnealune mõiste võiks tugi-
neda Euroopa Looduskaitse ja Karjakasvatuse 
Foorumi (EFNCP) ettepanekule: püsirohumaa 
on maa (isekülvina tekkinud või külvatud), mida 
kasutatakse heina või mõne muu loomasööda 
kasvatamiseks ning mida pole küntud või uuesti 
külvatud viie või enama aasta jooksul. 

 Elupaigadirektiivi kõik majandamist vajavad 
elupaigad peaksid selle mõiste kohaselt olema 
toetusõiguslikud. Praegused nõuded puude 
maksimaalse arvu kohta püsirohumaal ei 
vasta tegelikule olukorrale Läänemere piir-
konna põllumajanduses. Erinevus metsamaa 
ja püsirohumaa vahel sõltub üksnes sellest, 
kas seda karjatatakse, niidetakse või majan-
datakse teiste traditsiooniliste põllumajandus-
tegevuste abil. Puude arv ei tohiks olla kind-
laks määratud.   

 Seda, kas maa kvalifitseerub põllumajandus-
maana, võiks otsustada puistu minimaalse ja 
maksimaalse täiuse määramisega elupaiga-
tüübi kohta või niitmissageduse põhjal elupai-
gatüübi/piirkonna kohta. 

Foto: T. Sergo
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3. Soovime rõhutada, et elurikkuse säilita-
miseks on tähtsad maastiku heterogeensus 
ja elupaiga mosaiiksus. Nimetatud tegurite 
väärtuse hindamiseks peaks välja töötama 
parema süsteemi.  

 Me ei näe vajadust väikeste maastikuelemen-
tide (isegi suuremate kui 100 m2) eemalda-
miseks toetusõiguslikult alalt, sest need on 
Läänemere piirkonna looduslikud ja poolloo-
duslikud osad ja aitavad just sellisena oluliselt 
kaasa elupaiga elurikkuse suurendamisele.  

 Oleme veendunud, et ökoloogilise kasutus-
eesmärgiga maa-alad on maastiku heterog-
eensuse ja elupaiga mosaiiksuse säilitamise 
ja taasloomise võti. Seetõttu on nende maa-
alade olemasolu põllumajandusettevõtte ja 
põllumajandusmaastiku tasandil väga oluline. 
See tähendab, et maastikuelemente tuleb 
lugeda toetusõiguslikeks elementideks ja 
maksta nende eest ÜPP raames toetust. 

 Nimekiri elementidest, mis tuleks määrat-
leda maa-alana, millel on ökoloogiline kasu-
tuseesmärk (nö ökoloogiline fookusala), 
peaks peegeldama Euroopa mitmekesisust 
ja hõlmama kõiki neid elurikkuse seisukohalt 

väärtuslikke elemente, mis on omased Lääne-
mere piirkonnale. Täpsemalt, poollooduslikud 
kooslused peab samuti arvama ökoloogiliste 
fookusalade hulka. Praeguse ettepaneku 
kohaselt kuuluvad sinna metsad, aga mitte 
poollooduslikud kooslused. See võib viia pool-
looduslike koosluste metsastamiseni, millel on 
elurikkusele äärmiselt laastav mõju. 

4. Põllumajandussüsteemi üldine jätkusuut-
likkus jääb endiselt kõige tähtsamaks teemaks –  
ei saa mõelda üksnes praegusele suurele 
elurikkusele, kõrge loodusväärtusega põllu-
majandusele või kaitsealadele, tuleb vaadelda 
kogu maastiku jätkusuutlikkust. See hõlmab 
metsi (Natura 2000 aladel ja väljaspool) ja 
keskkonda üldisemalt, sealhulgas Läänemere 
mereökosüsteemi, mis on halvas seisukorras, 
osaliselt saastavate põllumajandustegevuste 
tõttu. 

Loodame, et võtate neid märkusi arvesse 
määruste üle läbirääkimistel ning rakendusmää-
ruste ja juhiste koostamisel.

Lugupidamisega 

konverentsil osalejad
19. novembril 2012 Tartus

Peale Läänemere suurte saarte – Ölandi, Gotlandi, Saaremaa, Muhu ja Hiiumaa – leidub loopealseid (EL loodusdirektiivi lisa 1, 
elupaigakood 6280) väikeste laikudena ka Lõuna-Rootsis, Mandri-Eesti põhja- ja läänerannikul ning Venemaal Peterburi lähistel. 
Piiratud levikust hoolimata on loopealsete taimekooslus väga liigirikas, jäädes alla vaid puisniitudele. Foto: A. Ader
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MÕTTEID LÕPETUSEKS

Pärast kahepäevast intensiivset arutelu saabus aeg konverents lõpetada. Kokkusaamine läks korda, 
konverentsilised võtsid aruteludest aktiivselt osa ja loodame, et igaüks pöördus tagasi koju ja tööle 
uute mõtete ja selginenud arusaamisega meie piirkonna põllumajandusmaa elurikkusest. 

Läänemere piirkond on omanäoline ja ainulaadne koht – meil on ühine ajalugu, ühine identiteet ning 
palju ühiseid probleeme ja väljakutseid. Järjest tähtsamaks muutub suhtlemise ja koostöö tradit-
sioon, mis tähendab, et ühiseid probleeme jagades saame jagada ka lahendusi. Pärast konverentsi 
on ilmselge, et meil on nüüd parem ühine arusaam mitmesugustest põllumajandusmaa elurikkusega 
seonduvatest võimalustest ning nende võimaluste kasutamisest ja vajadusel kohandamisest Lääne-
mere piirkonna eriliste tingimustega. Konverentsil oli tunda sädet, mis innustab edasisele koostööle 
käsitletud teemade arendamisel, kuid tuleb mõista, et sädemest tule süütamine nõuab veel pingutust!

Mõned mõtted konverentsiteekonna läbinud osavõtjatelt.

„Tavalisele elurikkusele tuleb tähelepanu pöörata enne, kui see on jäädavalt kadunud.“ 

„Elurikkus tähendab kõike ja seda leidub kõikjal ning seda ei saa kitsendada piiridega.“ 

„Me ei peaks Läänemere piirkonnas keskenduma üksnes poollooduslikele kooslustele, vaid ka hari-
tavale põllumajandusmaale.“ 

„Järgmiseks programmiperioodiks on vaja rohkem eesmärgistatud põllumajandusmaa elurikkuse 
meetmeid.“ 

„Üldise elurikkuse piirid ja eriti põllumajandusmaa elurikkuse piirid on meie piirkonnas väga 
eba määrased – üks rannaala talunik küsis hiljuti minult, et kas kajakas on põllulind või mitte ...“ 

„Maal elavate põllumajandusettevõtjate ja inimesteta poleks meil ka põllumajandusmaa elurikkust 
– seetõttu tuleb kaitsta ka oma põllumehi!“ 

„Vaja on rohkem infot, kuidas saaks kasutada oma riigi maaeluvõrgustikku põllumajandusmaa 
elurikkuse platvormi loomiseks/toetamiseks Läänemere piirkonnas.“ 

„Tuleks organiseerida regulaarseid ümarlauakohtumisi Läänemere piirkonna spetsialistidele konk-
reetsete elurikkuse meetmete arutamiseks, et aidata kaasa tulevase MAK 2014–2020 kavandamisele.“

„Põllumajandusmaa elurikkuse kaitsmise võti seisneb omaniku ja maa vahelise suhte säilitamises.“ 

„ELi liikmesriikidele tuleb anda piisavalt vabadust otsustada, milliseid põllumajandusmaa elurik-
kuse indikaatoreid kasutada.“

„Hea, kui on olemas ühised kaugemad ja lähemad eesmärgid, kuid mõned ELi tasandil määratletud 
ja kasutatavad mõisted võivad anda väga negatiivseid tulemusi (nt 50 puu reegel). Me vajame küll 
suunamist, kuid samas ka paindlikkust tõlgendada asjaolusid vastavalt meil valitsevatele tingimustele.“
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LISA 1. KONVERENTSI PROGRAMM

1. PÄEV (14. november, kolmapäev)

SESSIOON A: Elurikkus ja kõrge loodusväärtusega põllumajandus – hetkeolukord

Aeg Esitlus / tegevus

08:00–09:00 Registreerimine

09:00–09:15 Tervitussõnad
Helir-Valdor Seeder, põllumajandusminister

09:15–09:35 Mis on põllumajandusmaa elurikkus? Põllumajandustootja seisukoht
Aarne Ots, põllumajandusettevõtja, Sürgavere Põllumajandusühistu, Eesti 

09:35–09:50 Mis on põllumajandusmaa elurikkus? Teadlase seisukoht 
Irina Herzon, Helsingi Ülikool, Soome

09:50–10:00 Tagasiside ja arvamuste avaldamine ettekannete kohta

10:00–10:25 Läänemere piirkonna põllumajandusmaa elurikkus ja mõjutegurid 
Pille Koorberg, Põllumajandusuuringute Keskus, Eesti 

10:25–10:50 ÜPP maaelu arengukava: kõrge loodusväärtusega põllumajanduse ja elu-  
rikkuse väljakutse või võimalus 
Trees Robijns, BirdLife Europe, Belgia

10:50–11:00 Tagasiside ja arvamuste avaldamine ettekannete kohta

11:00–11:20 Kohvipaus

11:20–11:45 Põllumajanduse ja elurikkuse vahelised suhted – Rootsi näide 
David Ståhlberg, Rootsi Põllumajandusamet, Rootsi

11:45–12:10 Põllumajandus ja elurikkus – kuidas piiritleda kõrget loodusväärtust? Eesti 
näide
Iiri Raa / Pille Koorberg Põllumajandusuuringute Keskus, Eesti

12:10–12:30 Tagasiside ja arvamuste avaldamine ettekannete kohta

12:30–13:15 Lõuna
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1. PÄEV (14. november, kolmapäev)

SESSIOON B: Kuidas läbi viia põllumajandusmaa elurikkuse seiret, kuidas seda mõõta ja 
tõlgendada – kas viis on parem kui kuus?

Aeg Ettekanne / Tegevus

13:15–13:20 Sissejuhatus sessiooni B

13:20–13:40 Kas linnud on põllumajandusmaa parimad indikaatorid?
Juha Tiainen, Soome Jahinduse ja Kalanduse Uurimise Instituut, Soome 

13:40–14:00 Kimalased kui põllumajandusmaa elurikkuse indikaatorid Eestis 
Eneli Viik, Põllumajandusuuringute Keskus, Eesti 

14:00–14:20 Kõrge loodusväärtusega rohumaade taimekooslused 
Anders Jacobson, Rootsi Liikide Teabekeskus, Rootsi

14:20–14:35 Kohvipaus

14:35–16:00 Osalejaid kaasav arutelu kolme järgneva põhiküsimuse üle:
1. Miks on vaja põllumajandusmaade elurikkuse seiret poliitika kujundamise 

toetamiseks Läänemere piirkonnas?
2. Kuidas määrata põllumajandusmaade elurikkuse poliitika eesmärkide siht-

taset Läänemere piirkonnas?
3. Kuidas täiustada põllumajandusmaade elurikkuse seire kvaliteeti ja juurde-

pääsu teabele Läänemere piirkonnas?

16:00–16:20 Maastikuindikaatorid ja põllumajandusmaa elurikkus 
Juliana Dänhardt, Lundi Ülikool, Rootsi

16:20–16:40 Funktsionaalse põllumajandusliku elurikkuse roll loodusväärtuste säilita-
misel 
Felix Wäckers, Lancasteri Ülikool / Biobest, Suurbritannia / Belgia

16:40–17:00 Kokkuvõte päevast 

19:00–20:15 Väike ringkäik linnas

20:30–22:30 Vastuvõtt  
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2. PÄEV (15. november, neljapäev)

SESSIOON C: Ühised eesmärgid ja meetmed ühiste probleemide lahendamiseks

Aeg Ettekanne / Tegevus

09:00–09:10 Sissejuhatus päeva

09:10–11:15 POSTERETTEKANNETE SESSIOON: praktilised meetmed, mida võetakse 
põllumajandusmaa elurikkuse säilitamiseks 
Järgneb osalejaid kaasav arutelu järgmisel kolme põhiküsimuse üle:
	 Kas põllumajandusmaade elurikkuse kaitsmiseks kavandatavate poliitika-

meetmete koordineerimine Läänemere piirkonna riikides on soovitav ja teos-
tatav?

	 Millised on põllumajandusmaa elurikkuse ühised probleemid Läänemere piir-
konnas? 

	 Millised ühised tegevused oleks tingimata vaja lülitada kõikide Läänemere 
riikide MAKi? 

11:15–11:30 Kohvipaus

SESSIOON D: Vaadates tulevikku – reaalsed lahendused põllumajandusmaa elurikkusega 
seotud probleemidele

11:30–13:00 Avatud arutelu sessioon – osalejad valivad ise teemad ja arutavad neid endid 
kõige enam huvitavaid / otseselt puudutavaid küsimusi („kuumad teemad“)

13:00–13:45 Lõuna

13:45–15:15 Avatud arutelu sessioon (jätkub)

15:35–16:15 Avatud arutelu sessioonide tulemused ja arvamused konverentsi kohta
Tagasiside avatud arutelu rühmade eestvedajatelt

16:15–16:30 Konverentsi lõpetamine 
Pille Koorberg, Põllumajandusuuringute Keskus, Eesti
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LISA 2. OSALEJAD

Jana Adari Tartu Ülikool üliõpilane Eesti janaa35@gmail.com

Armin Benzler Riiklik Looduskait-
seamet ametnik Saksa- 

maa armin.benzler@bfn.de

Juliana 
dänhardt Lundi Ülikool

projektijuht, Kesk-
konna- ja Kliimauurin-
gute Keskus 

Rootsi juliana.danhardt@cec.lu.se

Jaanus Elts Eesti Ornitoloogia-
ühing projektijuht Eesti jaanus.elts@eoy.ee

Eija Hagelberg Läänemere tegevus-
rühm projektijuht Soome eija.hagelberg@bsag.fi

Aveliina Helm Tartu Ülikool teadur, Ökoloogia ja 
Maateaduste Instituut Eesti aveliina.helm@ut.ee

Irina Herzon Helsingi Ülikool dotsent Soome herzon@mappi.helsinki.fi

Bert Holm Eesti Keskkonna-
amet projektijuht Eesti bert.holm@keskkonnaamet.ee

Iiro Ikonen Edela-Soome ELY- 
Keskus vanemkonsultant Soome iiro.ikonen@ely-keskus.fi

Mari Ivask Tallinna Tehnikaüli-
kool

professor, Tartu 
Kolledž Eesti mari.ivask@ttu.ee

Anders 
Jacobson

SLU/Rootsi Liikide 
Teabekeskus

rohumaade ja liiva-
luidete elupaigatüübi 
konsultant 

Rootsi anders.jacobson@slu.se

Kaidi Jakobson Eesti Põllumajandus-
ministeerium spetsialist Eesti kaidijakobson@gmail.com

Anna Jobda
Põllumajandus- ja 
Maaeluarengu 
Ministeerium 

peaspetsialist Poola anna.jobda@minrol.gov.pl

Andres  
Kalamees

Eesti Ornitoloogia-
ühing direktor Eesti andres.kalamees@eoy.ee

Oliver Kalda Tartu Ülikool magistrant Eesti oliver_k@ut.ee

Madli Karjatse Eesti Põllumajandus-
ministeerium peaspetsialist Eesti madli.karjatse@agri.ee

Kuno Kasak Eestimaa Looduse 
Fond 

tehismärgalade 
ekspert Eesti kuno@elfond.ee

Jānis  
Kažotnieks

Läti Maaelu  
Nõustamis- ja  
Koolituskeskus

loomakasvatus- 
osakond Läti janis.kazotnieks@llkc.lv

Oskars Keišs Läti Ülikool teadur, Bioloogia  
Instituut Läti oskars.keiss@lu.lv

Tambet Kikas Põllumajandus-
uuringute Keskus peaspetsialist Eesti tambet.kikas@pmk.agri.ee

Esther Koop-
manschap

Wageningeni 
Ülikooli ja Uuri-
miskeskuse 
Innovatsiooni-
arenduskeskus

vanemteadur: institut-
sionaalsete muutuste 
valdkond

Holland esther.koopmanschap@wur.nl
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Pille Koorberg Põllumajandus-
uuringute Keskus

põllumajandus-  
keskkonna seire büroo 
juhataja

Eesti pille.koorberg@pmk.agri.ee

Annely Kuu Tallinna Tehnikaüli-
kooli Tartu Kolledž vanemteadur/ dotsent Eesti annely.kuu@ttu.ee

Lilika Käis Eesti Keskkonna-
ministeerium vanemametnik Eesti lilika.kais@envir.ee

Tiina Köster Põllumajandus-
uuringute Keskus peaspetsialist Eesti tiina.koster@pmk.agri.ee

Mart Külvik Eesti Maaülikool professor Eesti kylvik@emu.ee

Peteris 
Lakovskis

Läti Põllumajandus-
ökonoomika Riiklik 
Instituut

keskkonna-spetsialist Läti peteris.lakovskis@lvaei.lv

Kaia Lepik Eestimaa Looduse 
Fond projekti koordinaator Eesti kaia@elfond.ee

Zane Lide Läti Põllumajandus-
ministeerium vanemametnik Läti zane.lide@zm.gov.lv

Urmas Liin Tartu Ülikool magistrant Eesti urmas.liin@gmail.com

darius Liutikas Leedu Põllumajan-
dusministeerium osakonnajuhataja Leedu darius.liutikas@zum.lt

Aleksei Lotman Eestimaa Looduse 
Fond 

merekeskkonna kaitse 
ja keskkonnasõbra-
liku põllumajanduse 
ekspert 

Eesti alex@elfond.ee

Silvia Lotman Eestimaa Looduse 
Fond ekspert Eesti silvia@elfond.ee

Andres Luus Eesti Põllumajandus-
ministeerium ministri nõunik Eesti andres.luus@agri.ee

Riho Marja Tartu Ülikool doktorant Eesti riho.marja@gmail.com

Ilona 
Mendzina

Keskkonnakaitse ja 
Piirkondliku Arengu 
Ministeerium 

osakonnajuhataja 
asetäitja Läti ilona.mendzina@varam.gov.lv

Mart Meriste Tallinna Tehnikaüli-
kooli Tartu Kolledž lektor Eesti mart.meriste@ttu.ee

Veronika Mikos ECNC – Euroopa 
Looduskaitse Keskus projektijuht Holland mikos@ecnc.org

Žymantas 
Morkvėnas

Balti Keskkonna-
foorum Leedu direktor Leedu zymantas.morkvenas@bef.lt

Anne-Liisi 
Mändmets

Eesti Põllumajandus-
ministeerium 

nõunik, maaelu 
arengu osakond Eesti anne-liisi.mandmets@agri.ee

Kadri Möller Eesti Keskkonna-
ministeerium

looduskaitse 
osakonna nõunik Eesti kadri.moller@envir.ee

Kestutis 
Navickas

Balti Keskkonna-
foorum Leedu

säästva arengu 
ekspert Leedu kestutis.navickas@bef.lt

Triin Nõu Eestimaa Looduse 
Fond projekti assistent Eesti triin@elfond.ee
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Aarne Ots Sürgavere Põllu-
majandusühistu juhatuse esimees Eesti aarneots@hotmail.com

Merit Otsus Eesti Keskkonna-
ministeerium vanemametnik Eesti merit.otsus@envir.ee

Priit Penu Põllumajandus-
uuringute Keskus

mullaseire büroo 
 juhataja Eesti priit.penu@pmk.agri.ee

Ere Ploomipuu Põllumajandus-
uuringute Keskus peaspetsialist Eesti ere.ploomipuu@pmk.agri.ee

Agnė Praka-
pienė

Leedu Põllumajan-
dusministeerium peaspetsialist Leedu agne.prakapiene@zum.lt

Iiri Raa Põllumajandusuu-
ringute Keskus

peaspetsialist, põllu-
majanduskeskkonna 
seire büroo

Eesti iiri.raa@pmk.agri.ee

Katrin Rannik Eesti Põllumajandus-
ministeerium

põllumajanduskesk-
konna büroo juhataja Eesti katrin.rannik@agri.ee

Mark Redman - sõltumatu konsultant Suur-
britannia redman.consultancy@gmail.com

Sirje Reintam Põllumajandus-
uuringute Keskus peaspetsialist Eesti sirje.reintam@pmk.agri.ee

Trees Robijns BirdLife Europe
ELi põllumajanduse 
ja bioenergia poliitika 
ametnik

Belgia trees.robijns@birdlife.org

Livi Rooma Põllumajandus-
uuringute Keskus

põllumajandusseire ja 
uuringute osakonna 
juhataja

Eesti livi.rooma@pmk.agri.ee

Tarvo Roose Eesti Keskkonna-
amet

looduskaitse 
osakonna juhataja Eesti tarvo.roose@keskkonnaamet.ee

Solvita Rūsiņa Läti Ülikool
dotsent, geograafia ja 
maateaduste teadus-
kond

Läti rusina@lu.lv

Jüri Rute Euroopa Komisjon administraator Belgia jueri.rute@ec.europa.eu

Tarmo Sergo Põllumajandus-
uuringute Keskus IT-spetsialist Eesti tarmo.sergo@pmk.agri.ee

Kaidi Silm Eesti Keskkonna-
amet spetsialist Eesti Kaidi.Silm@keskkonnaamet.ee

João Pedro 
Silva

EU LIFE programmi 
teabemeeskond LIFE Nature kontaktisik Belgia joao.silva@aeidl.eu

david Ståhl-
berg

Rootsi Põllu-
majandusamet vanemametnik Rootsi david.stahlberg@jordbruksverket.se

Liutauras 
Stoškus

Balti Keskkonna-
foorum Leedu keskkonnaekspert Leedu liutauras.stoskus@bef.lt

Kadri Tali Eesti Maaülikool vanemteadur Eesti kadri.tali@emu.ee

Sille Teiter Eesti Põllumajandus-
ministeerium peaspetsialist Eesti sille.teiter@agri.ee

Juha Tiainen
Soome Jahinduse ja 
Kalanduse Uurimis-
instituut

vanemteadur Soome juha.tiainen@rktl.fi
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Vincent Tiel 
Groenestege

Hollandi Majandus-
ministeeriumi  maa- 
ja veekasutustee-
nistus

arendusjuht/  
innovaator Holland v.a.m.tiel.groenestege@dlg.nl

Julija Travina Läti Põllumajandus-
ministeerium 

maaelu arengu 
toetuste osakond Läti Julija.Travina@zm.gov.lv

Kaia Treier Eesti Maaülikool magistrant Eesti kaia.treier@emu.ee

Meelis Uustal SEI Tallinn ekspert Eesti meelis.uustal@seit.ee

Felix Wäckers Lancasteri Ülikool / 
Biobest

professor /teadus-  
ja arendusdirektor Belgia felix.wackers@biobest.be

Katrin Vask Põllumajandus-
uuringute Keskus peaspetsialist Eesti katrin.vask@pmk.agri.ee

Varje Vendla
Eesti Põllumajandus-
registrite ja Infor-
matsiooni Amet

peaspetsialist,  
kontrollibüroo Eesti varje.vendla@pria.ee

Erle Vendla
Eesti Põllumajan-
dusregistrite ja Infor-
matsiooni Amet

peaspetsialist,  
menetlusbüroo Eesti erle.vendla@pria.ee

Eneli Viik Põllumajandus-
uuringute Keskus peaspetsialist Eesti eneli.viik@pmk.agri.ee

Veljo Volke Eesti Ornitoloogia-
ühing

looduskaitse-ametnik,  
BirdLife Eesti Eesti veljo.volke@eoy.ee
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