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ETTEKANDE STRUKTUUR

� PLK-de hetkeseis Natura 2000 aladel

� MAK PLK meetme eesmärkide saavutamine 2012. 
aastaks

- toetusalused pinnad ja toetuse saajate arv- toetusalused pinnad ja toetuse saajate arv

- toetuse maakondlik jaotus ja toetusega seotud alade 
majandamine (sh maakasutus)

- tootjate tulutase ja jätkusuutlikkus

- elurikkuse seisund

� Kokkuvõte, järeldused, soovitused



PLK NATURA 2000 ALADEL

Poollooduslik kooslus ehk pärandkooslus –
pikaajalise inimtegevuse (niitmise, karjatamise) 

mõjul kujunenud loodusliku elustikuga ala

KKM keskkonnaregistris 
Foto: E. Viik

KKM keskkonnaregistris 
(KR, EELIS, 22.02.13) 
Natura 2000 aladel 
PLK-sid kokku 73 822 ha

Erinevate allikate alusel 
võiks hinnanguliselt 
Eestis olla aga üle 
100 000 ha PLK-sid



PUISNIIDUD VAJAVAD ENAM TÄHELEPANU

Taastatavaid puisniite Eestis ~8 500 ha, KR-s 2 988 ha, 
MAK PLK toetust määrati 2012. a vaid ~700 ha 

puisniitudele

Foto: P. Koorberg



LOOPEALSED ON HÄVIMISOHUS

Foto: A. Ader

2001. a hindas PKÜ loopealsete pindalaks 12 000 ha, 
hetkel keskkonnaregistris ~ 8 875 ha, neist ~2 490 ha 

toetustega majandatud



RANNANIIDUD

Foto: R. Marja

KR-s rannaniite 20 741 ha, MAK PLK toetust määrati 
2012. a vaid 9 250 hektarile (50 a tagasi majandatud 

rannaniite ~30 000 ha)



MAK PLK MEETME EESMÄRK

� Tagada Natura 2000 aladel asuvate PLK-de soodne 
seisund (nt looduslik levila on muutumatu suurusega või 
laienemas ja selle pikaajaliseks püsimiseks vajaminev 
struktuur ja funktsioonid toimivad)

� Toetust saab taotleda Natura 2000 alal asuva puisniidu, 
puiskarjamaa, rannaniidu, lamminiidu, soostunud niidu, puiskarjamaa, rannaniidu, lamminiidu, soostunud niidu, 
sooniidu, loopealse, kadastiku, nõmme ja aruniidu 
hooldamiseks

� Alates 2008. a on toetus 5-aastase kohustusega, 
esimene taotlemine toimus 2007. aastal (1-aastane 
kohustus)

� Toetuse määr: puisniidul 238,07 €/ha, muu kooslus 185,98 
€/ha



PLK TOETUSALUNE PIND, TAOTLEJAD

2012. aastal määrati PLK toetust 912 tootjale, jäävpinnaga 
25 996 ha (~4% enam kui 2011. a), ~35% EELIS PLK-dest

Allikas: PMK, 2013, PRIA  25.01.13 andmetel



TAOTLEMINE MAAKONNITI

Allikas: PMK, 2013, PRIA  25.01.13 andmetel

2012. a taotleti toetusi vahemikus 0,2 ha – 885 ha taotleja kohta, 
enam PLK pinda lisandunud Saaremaal ja Tartumaal



MAK PLK TOETUSE ULATUS

Koosluse nimi
KR PLK 
kogupind
(22.02.13), ha

LAK eesmärk 
2020. a PLK 
hooldatud ala, 
ha

KA poolt 2012. a 
PLK toetuseks 
kinnitatud pind**, 
ha

Toetusega 
majandatud 
pind***, %

Puisniit 2 988 3 300 688 23
Puiskarjamaa 2 788 1 650 1 279 46
Lamminiit 17 263 12 200 7 021 41
Rannaniit 20 741 10 800 9 255 45Rannaniit 20 741 10 800 9 255 45
Loopealne 8 883 7 700 2 491 28
Aruniidud* 15 822 6 290 4 574 29
Sooniidud, 
metsad

5 336 1 407 26

KOKKU 73 822 41 940 26 715** 36

*Nõmme-, palu- ja pärisaruniitude jagunemine (M. Mesipuu, Aru- ja soostunud niitude 
hoolduskava 2011): 4030, 5130, 6210, 6270, 6410, 6430, 6510

** KA tegelik kinnitatud pind 26 725,3 ha

*** Osatähtsus arvestatud KA poolt kinnitatud pinnast, tegelik taotletud pind 2012. a 25 996 ha

Allikas: PMK, 2013



PLK TOETUSALUNE MAA 
ELUPAIGATÜÜBITI

� KA kinnitas PLK toetuseks 671 ha puisniite (232 
erinevat ala suurusega 0,1-50 ha, keskmine ala suurus 
2,9 ha), 34% kinnitatud puisniitudest olid suurusega 
alla 1 ha

� Muude koosluste osas kinnitas KA 2012. a kokku       
26 054 ha (2761 erinevat ala suurusega 0,1-424 ha, 
79% moodustasid alad suurusega 0,1-9,9 ha

� KR elupaigatüübiti kinnitati lubjarikkaid pärisaruniite 
ja puiskarjamaid 46%, rannaniite 45% ja lamminiite 
41%



TOETUSEGA SEOTUD ALADE 
MAJANDAMINE (1)

� 8% (2 187 ha) 2012. a 

taotletud PLK kogupinnast 

hooldavad MTÜ-d, 

seltsingud

Foto: I. Raa

seltsingud

� 35% taotlejatest

majandavad ainult PLK-sid 

(kokku 22% taotletavast PLK 

kogupinnast), neist 16% 

MTÜ-d (enim Saaremaal)



� KA poolt kinnitatud 2012. a 
PLK toetust taotletaval maast 
(26 725 ha): 

- 60% karjatatakse (suurem 
karjatamisaktiivsus Hiiu- ja 

TOETUSEGA SEOTUD ALADE 
MAJANDAMINE (2)

karjatamisaktiivsus Hiiu- ja 
Saaremaal, kuid ka Lääne-, 
Pärnu- ja Harjumaal)

- 34% toimub ainult niitmine 
(kogu PLK ala niidetakse Tartu-, 
Jõgeva ja Ida-Virumaal)

- 6% niitmine ja karjatamine 
(kõige enam Valgamaal)

Foto: T. Kukk



PLK TOOTJATE MAAKASUTUS (1) 

� 2012. a keskmiselt  83 ha 
taotletud/ deklareeritud pinda 
tootja kohta

� Ainult PLK majandajad –
keskmiselt 17 ha (0,25-640 ha 
tootja kohta)

� Mahetootjad hooldavad 33% PLK pinnast, KSM tootjatel 
suurimad PLK pinnad (samas PLK maa moodustab 14% kogu 
maakasutusest)

� Majandatavate PLK alade suurus:
- 1 - 10 ha - 52% PLK tootjatest
- 10 - 50 ha – 29% PLK tootjatest
- 50 - 100 ha – 7% PLK tootjatest
- 100- 885 ha – 6% PLK tootjatest

tootja kohta)
Allikas: PMK, 2013



PLK TOOTJATE MAAKASUTUS (2)

Viljandimaa – kasutatavast põllumajandusmaast 74% PLK

PR+PLK – Hiiu-, Ida-Viru-, Saare-, ja Viljandimaal 85-96%,

PR+PLK – Järvamaal 13% (teravili 42%, õlikultuurid 18%)

Allikas: PMK, 2013



PLK TOOTJATE TULUTASE JA 
JÄTKUSUUTLIKKUS

� 45% toetuse taotlejatest olid nn. professionaalsed 
tootjad, 54% PLK toetusest loomakasvatustootjatele

� Toetuste osatähtsus sissetulekutes – 42% (toetuste 
jaotus - 52% muud toetused, 48% 2. telje toetused)jaotus - 52% muud toetused, 48% 2. telje toetused)

� Ettevõtjatulu koos toetustega kõige madalam – 138 
eurot/ha (nt Eesti keskmisel tootjal 189 eurot/ha)

� Tasustatud/tasustamata tööjõud – 51% ja 49%

� Nn professionaalsetest PLK tootjatest ~46% 
jätkusuutlikud 



ELURIKKUSE SEISUND (1)

� PLK meetme mõjunäitajad: 
(PMK eraldi andmeid nende 
kohta ei kogu)

- elurikkuse vähenemise 
peatamine läbi stabiilse või 

Foto: E. Viik

suureneva lindude arvukuse 
ning stabiilse või suureneva 
lindude ja soontaimede 
liigirikkuse

- kõrge loodusväärtusega 
alade hooldamine (muutused 
alades)



ELURIKKUSE SEISUND (2)

� PLK soontaimede liigirikkus: KKM riiklik seire keskendub 
vaid olulisematele elupaigatüüpidele - suhteliselt vähe 
seirealasid, (seiresamm 6 a), alad ei kattu PLK toetust 
saavate aladega

- pärisaruniidud – liigirikkus püsiseirealadel püsinud stabiilsena, 
tõusnud rohustu keskmine kõrgus, puisniitude olukord halvenenudtõusnud rohustu keskmine kõrgus, puisniitude olukord halvenenud

- luhaniidud – seisund paranev, väiksemaid luhaalasid aga ei 
hooldata, vähe tervikuna ala hooldamist

- rannaniidud – seirealad suuremal või vähemal määral majandatud 
(vajadus tõsta karjatamiskoormust)

- loopealsed – olukord ja perspektiiv jätkuvalt väga halb (kadakasse 
kasvamine)



ELURIKKUSE SEISUND (3)

� PLK lindude liigirikkus ja arvukus:    KKM 
riiklik seire: rannaniitude haudelinnustik–
liigiline koosseis, arvukuse muutused ja trendid, 
seirealade kvaliteet elupaigana

- 2012. a 18 loendusalast vaid 5 alal antud hinnang 
majandamisele (heast kuni rahuldavani)

- kahlajate arvukusindeksid 1999-2012: järsk langus 

Niidurüdi, foto: T. Valker

- kahlajate arvukusindeksid 1999-2012: järsk langus 
mustsaba-viglel, mõõdukas langus 3 liigil, 3 liiki 
stabiilsed, 3 liigi trendid ebaselged

� Niidurüdi seire – Eestis pesitseb 1/3 liigi 
Läänemere asurkonnast (linnudirektiivi lisa 1 
liik), rannaniitude hooldamata jätmine

� Rohunepi mängualade seiretööd – Eesti kõige 
haruldasemate ja kaitset vajavamate linnuliikide 
hulgas, probleemiks lamminiitude 
kinnikasvamine

Rohunepp, foto: A. Ader



KOKKUVÕTE, JÄRELDUSED, 
SOOVITUSED (1)

� Taotletud PLK kogupind on alates 2007. a suurenenud 
60%, 2012. a määrati toetust 25 996 ha-le (912 toetuse 
saajat), saavutatud on 74% toetuse pindalalisest meetme 
sihttasemest (puisniidu osas vaid 22%) 

� 2012. a on PLK toetusega kaetud KR-s olevatest         
PLK-dest: ~46% puiskarjamaadest ja pärisaruniitudest, PLK-dest: ~46% puiskarjamaadest ja pärisaruniitudest, 
~45% rannaniitudest ja ~41% lamminiitudest 

� Vaid ~23% Natura 2000 võrgustiku puisniitudest ja ~28% 
alvaritest on majandatud läbi MAK PLK toetuse

� Meede aitab üldjoontes kaasa N2000 alade soodsa 
seisundi tagamisele, aitab säilitada ja suurendada ka 
elurikkust ning maastikulist mitmekesisust (sh maade 
mahajätmise vähendamine)



KOKKUVÕTE, JÄRELDUSED, 
SOOVITUSED (2)

� 35% toetuse taotlejatest saavad toetust ainult PLK 
majandamise eest (majandavad 22% toetust 
saanud aladest)

� Mahetoetust saanud tootjad hooldavad 33% PLK 
toetusalusest pinnast, PLK moodustab ~31% 
nende kasutatud maast

� Kõige enam hooldatavat PLK-d oli KSM tootjatel 
(~55 ha), kuid see moodustas vaid ~14% tootja 
maadest

� Toetusi on taotletud 0,2-885 ha taotleja kohta



KOKKUVÕTE, JÄRELDUSED, 
SOOVITUSED (3)

� 2012. a kontrollitulemustel rikkumiste põhjuseks 
erandlikud ilmastikuolud, taotlejate teadmatus nõuete 
osas

� 2011. a PLK toetuse saajatest (872) 55% on 
standardkogutoodangu väärtus alla 4 000 euro, FADN standardkogutoodangu väärtus alla 4 000 euro, FADN 
lävendi ületanutest 54% PLK toetuse saajatest 
moodustasid loomakasvatajad

� FADN lävendi ületanud PLK tootjatest moodustasid 
toetused 2011. a sissetulekutest 42% (sarnaselt ka 
2010. a, samas PLK toetus moodustas vaid 8%), 
loomakasvatustoodangu müük 29%, taimekasvatus-
toodangu müük 25%



KOKKUVÕTE, JÄRELDUSED, 
SOOVITUSED (5)

� Oluline on jätkata panustamisega koosluste 
taastamisse (nii teavitus- kui ka rahastamisvõimalused) 
– jälgida alade sidusust teiste (hooldatavate) aladega 

� Kaaluda KKM riikliku keskkonnaseire optimaalsemat Kaaluda KKM riikliku keskkonnaseire optimaalsemat 
planeerimist – kombineerida erinevate 
seireprogrammide läbiviimist samal alal

� Oluline jätkata tähelepanu pööramist karjatamise 
tähtsusele, soosida sellega seotud toetusmeetmeid (nt 
praegune MAK loomade karjatamise meede)



Foto: S. Arbet

AITÄH!
Lisainfo: http://pmk.agri.ee/pkt

pille.koorberg@pmk.agri.ee


