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Miks räägime kõrge loodusväärtusega
põllumajandusest?
• Bioloogilise mitmekesisuse vähenemist ei
ole suudetud EL tasandil peatada
• Toimub poliitikate ümbervaatamine
• Põllumajanduspoliitika panus
• Kus asuvad loodusväärtused
põllumajanduses ning millest need
koosnevad?
I. Raa

Poliitiline taust
MAK 2007-2013 perioodi 2. telje panus:
1) bioloogiline mitmekesisus ja kõrge loodusväärtusega
põllumajandus- ja metsandussüsteemide ning
traditsiooniliste põllumajandusmaastike säilitamine ja
arendamine, 2) vesi, 3) kliimamuutus.
EL ühise maaelu arengu poliitika prioriteedid 2014-2020:
4.p. Põllumajandusest ja metsandusest sõltuvate
ökosüsteemide taastamine, säilitamine ja parandamine;

KLV põllumajandus ja metsandus kui
MAKi indikaatorid
KLV indikaatorid ühises seire- ja hindamisraamistikus:

Baasindikaator 18: Elurikkus:
Kõrge loodusväärtusega põllumajandusmaa ja metsamaa,
mõõdetuna kasutatava kõrge loodusväärtusega
põllumajandusmaana (UAA), ha
Tulemusindikaator 6:
Elurikkusele ja KLV põllumajandusse/metsandusse panustav
edukalt majandatav ala, mõõdetuna KLV põllumaa ja metsamaa
edukalt majandatava ala kogupinnana, ha
Mõjuindikaator 5:
KLV põllumajanduse ja metsanduse säilitamine, mõõdetuna nii
kvalitatiivsetes kui ka kvantitatiivsetes muutustes KLV alades.

KLV põllumajandusmaa defineerimine
KLV põllumajandusmaana defineeritakse need
alad Euroopas, kus põllumajandustegevus on
domineerivaks maakasutuseks ja kus
põllumajandustegevus toetab või on seotud kas
kõrge liigi- ja elupaigarikkusega või neil aladel
leidub Euroopa ja/või riikliku, ja/või piirkondliku
kaitseväärtusega liike (Andersen et. al., 2003).
Tüüp 1: põllumajandusmaa, millel on kõrge
poollooduslike koosluste osatähtsus;
Tüüp 2: põllumajandusmaa, millel on madal
põllumajandusintensiivsus ja suur maastikuline
mosaiiksus (sh suur maastikuelementide osatähtsus);
Tüüp 3: põllumajandusmaa, mis toetab Euroopa või
maailma-tähtsusega haruldaste liikide populatsiooni.

KLV põllumajanduse 3 võtit
Madal tootmisintensiivsus:
- Loomad (LÜ/ha)
- Lämmastiku kasutus (N/ha)
- Biotsiidide kasutus jmt (/ha)
Allikas: Cooper et al., 2009

Suur poolloodusliku
taimkatte osa:
- Rohumaad, võsastik
- Puud
- Põlluservad, veekogud jmt

KLV
põllumajandus

Maakatte suur mitmekesisus:
- Kasvatatavad kultuurid
- Põllumaa, põldude suurus
- Rohumaad
- Maastikuelemendid jmt

Ühtse baasi defineerimine:
KLV põllumajandusmaa EL skaalas
Euroopa Keskkonnaagentuur
(EEA) ja Ühendatud
Uurimiskeskus (JRC) – KLV
alade määratlemine alates
2003/2004, peamised LR
partnerid – KKM-d
Esialgne kaart KLV alade
tõenäolise esinemisega
Euroopas - 2006,
kaasajastused 2009, 2012
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Näide andmete täpsusest EL ja riigi tasemel

KLV põllumajandus/metsandus
Eestis MAKi kontekstis
• KLV alad ei ole Eestis lõplikult
määratletud
• MAK 2007-2013 KLV
põllumajandusalad =
poollooduslikud kooslused

R. Marja

• KLV metsaalad = Natura 2000
mets
• Toetatud KLV alad MAK 20072013 kontekstis = PKT
alameetme raames toetatavad
hooldatavad PLK-d Natura alal
I. Raa

Põllumajandustootmine
toetab elurikkust

A. Ader

Poollooduslikud kooslused on
kõrge loodusväärtusega
põllumajandusalad.

A. Ader

Aga ka väljaspool neid alasid on
põllumajanduse poolt loodud
loodusväärtusi!

K. Sepp
A. Ader

A. Ader

Senine KLV põllumajandusalade
määratlemise protsess Eestis
Kuidas määratleda ja piiritleda KLV alad ja mitte-KLV alad?
• 2009. a moodustati KLV töögrupp
• Eriline tähelepanu, kuidas määratleda
„elurikkusele soodsad mosaiiksed
maastikud“ (KLV tüüp 2)

Määratlemine Eestis (1)
KLV töögrupp
Ruutlahendus

Ruut = 1 x 1 km

Võimaldab:
• Välja tuua KLV põllumajandusmaa
varieeruvuse ja välja selgitada
kõrgema väärtusega alad.
• Operatiivselt uuendada olemasolevaid
andmeid ja lisada uusi.
• Kasutada liidetud ja analüüsitud
ruuduinfot erinevate huvigruppide
poolt.
• Ühildada erinevaid andmeid ruumiliselt
(nt loodusväärtused ja
põllumajandusstatistika).

Määratlemine Eestis (2)
• Testimiseks Jõgevamaa pilootala
Esindatud intensiivsem ja
ekstensiivsem põllumajandus,
erinevat tüüpi kaitsealad,
vaheldusrikas maastik.

• Edasiseks töötlemiseks valiti välja 15 KLV näitajat,
mis peegeldavad madalat majandamisintensiivsust,
looduskaitselisi väärtusi ja maastiku mitmekesisust

Peamised andmeallikad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRIA põllumassiivide register
PRIA põllumajandustoetuste register
PRIA põllumajandusloomade register
Eesti topograafiline andmekogu (ETAK)
Natura 2000 andmestik
Eesti Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister
(EELIS)
Eesti mullastiku kaart
Eesti haudelindude levikuatlas
Pärandkoosluste Kaitse Ühingu poollooduslike
koosluste andmebaas
Keskkonnaameti majandatud poollooduslike
koosluste andmed

Valitud näitajad ja algandmed (1)
Maakasutus ja tootmise intensiivsus
• Püsirohumaade osatähtsus kogu
põllumajandusmaast (PRIA);
• Lühiajaliste rohumaade osatähtsus
põllumaast (PRIA);

A. Ader

• Mahepõllumajandustoetuse aluse
põllumaa osatähtsus kogu
põllumajandusmaast (PRIA);
• Loomühikud põllumajandusmaa kohta
(PRIA);
• Turvasmuldade, paepealsete muldade ja
erosiooniohtlike muldade osatähtsus
kogu põllumajandusmaast (mullastiku
kaart);

I. Raa

I. Raa

Valitud näitajad ja algandmed (2)
Looduskaitselised näitajad
• PLK alade osatähtsus põllumajandusmaast
(EELIS+PKÜ+KKA PLK koondkiht; PRIA);
• Hooldatud PLK-de osatähtsus PLK-de
kogupinnast ruudus (KKA).
• Põllumajandusega seotud kuue linnuliigi
esinemine (Eesti haudelindude levikuatlas)
A. Ader

(6 põllulinnuliiki: kadakatäks, põldlõoke, kiivitaja, suurkoovitaja,
rukkirääk, nurmkana);

U. Paal

• Kaitsealade ja Natura 2000 alade osatähtsus
(EELIS);
• I, II ja III kaitsekategooria alused liigid
(EELIS);

Valitud näitajad ja andmeallikad (3)
Maastiku mosaiiksus
• Simpsoni mitmekesisuse indeks (ETAK);
• PRIA põllumassiivide arv ruudus (PRIA
põllumassiivide register);
• PRIA põllumassiivide servade summaarne
pikkus m/100 ha (PRIA põllumassiivide
register);
• Valitud joonobjektide kogupikkus ruudus
meetrites (ETAK);
• Valitud punktobjektide koguarv ruudus
(ETAK).
I. Raa

Väärtuste omistamine näitajatele
Väärtuste jagamine
klassidesse
(nt püsirohumaa % kogu
põllumajandusmaast ruudus)

0,1 - 20%

1 punkti

20 – 40%

5 punkti

> 40%

1 punkti

Andmetöötlus (1)
Erinevate näitajate omavaheline liitmine

Andmetöötlus (2)

Iga ruut lõppkaardil saab oma väärtuse igalt
eelnevalt väärtusklassidesse jaotatud näitajalt

Lõpptulemus
KLV
Kõrge

Madal

KLV väärtuste ruumiline jagunemine arvestades
naaberruudu mõju (interpoleerituna)

Miks on selline KLV tööriist oluline?
• Põhineb reaalsel olukorral KLV ruudus
• Pakub võimalusi olukorra lähemaks uurimiseks ja
kohalike vajaduste selgitamiseks-hindamiseks
• Vastavalt vajadustele saab mõjutada poliitika
kujundamist, sh toetuste väljatöötamist vastavalt
reaalsele vajadusele
• Pealiskaudsel lähenemisel võivad olulised alad
tähelepanuta jääda

I. Eensoo
A. Palo

Kitsaskohad (1)
Metoodika väljatöötamine on
ajamahukas ning keeruline:
• Testala valik
• Ruutvõrgustik 2×2 km  1×1 km
• Andmete kättesaadavus ja kvaliteet:
Näitaja võib teoreetiliselt olla hea,
kuid praktiliselt rakendamatu (nt
väetiste, pestitsiidide kasutamine)
Näitajate täpsustamine
(maastikunäitajad, uute näitajate
sissetoomine, nt lühiajaliste
rohumaade osatähtsus põllumaast)
Erinevate andmebaaside ühilduvus ja
kvaliteet (nt PLK-de pind on saadud
erinevate andmebaaside
kasutamisel, kvaliteeti raske hinnata)

Kitsaskohad (2)
Hea andmete ühilduvus andmebaaside vahel

Ühilduvus=?

Erinevused vektorandmebaasides,
maastikuelemendid ei sisaldu põllumassiiviregistris

Põhikaardi põllumajandusmaa
PRIA põllumajandusmaa
põllumajandusmaa ja ortofoto
PRIA

Erinevused vektorandmebaasides

Põhikaardi
põllumajandusmaa
ja PRIA põllumajandusmaa
“Kadunud” majandatav põllumajandusmaa
PRIA põllumajandusmaa
ja ortfoto

Teooria ja praktika
Järgmine samm - välitööd:
• Kuidas vastavad teoreetilised
tulemused tegelikkusele
looduses?
• Kas on varieeruvus erinevate
KLV tüüpide vahel?
• Lisainfo majandamispraktikate
kohta

Senise töö kokkuvõtteks
• Töögrupi eesmärk on välja töötada hõlpsasti kasutatav metoodika, mida
on kergesti võimalik kaasajastada, et nt muutusi välja tuua.
• Metoodikaga tehakse kindlaks valiku kõrget loodusväärtust alalhoidvate
näitajate leidumine/olemasolu.
• Arvestatud
on
mitte
põllumajandusnäitajad.

ainult

loodusväärtused,

vaid

ka

• Töö tulemusena joonistuvad välja alad, mis sisaldavad ka kaudsed
näitajaid majandamise kohta (nt mahetootmine) aga mitte konkreetseid
praktikaid, mida nendel aladel peaks soosima või rakendama.
• Käesolev metoodika võimaldab analüüsida erinevatel regionaalsetel
tasemetel (nt vallati, piirkonniti, aga ka tootjate kaupa).
• Töövahend erinevatele osapooltele.
Võib kasutada
väljatöötamisel, kuid see ei ole toetuse väljatöötamine!

toetuste

Siin maailmas pole oluline mitte see, kus me oleme,
vaid see, millises suunas me liigume
Oliver Wendell Holmes

KLV põllumajandusmaa
määratlemise metoodika on
väljatöötamisel 
üle-eestiliselt = ?
Piirkondlik parim teadmine
väärtustest kohapeal 
kes panustab?
LEADER grupid, nõustajad?

Aitäh!

Kontaktid:
Põllumajandusuuringute Keskus
Pille Koorberg, pille.koorberg@pmk.agri.ee
Iiri Raa, iiri.raa@pmk.agri.ee
Tambet Kikas, tambet.kikas@pmk.agri.ee
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