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Kasvuhoonegaaside heide Eestis

6,5% in 2012

TA1



Slide 2

TA1 Põllumajandustegevustest tekkiv kasvuhoonegaaside heide: Maailmas koguheitest u 20% , Eestis 6% (EL u 9%).
Timo Anis; 05.11.2014



Kasvuhoonegaaside heide 
põllumajandusest

TA3



Slide 3

TA3 Põhilised kasvuhoonegaasid põllumajanduses on dilämmastikoksiid (tekib taimekasvatusest lämmastikväetiste ja sõnnikväetiste kasutamise 
tõttu)  ja metaan (tekib mäletsejate (lambad, veised) seedeprotsessidest ja sõnnikukäitlusest. 
Tulenevalt Eesti kasvuhoonegaaside inventuuriaruandes toodust nähtub: dilämmastikoksiid moodustab põllumajanduse koguheitest 
süshappegaasi ekvevalendis veidi üle 60% ja metaan veidi alla 40%.
Timo Anis; 05.11.2014



Kasvuhoonegaaside heide 
põllumajandusest



“Põllumajandussektoris 
kliimamuutuste leevendamise 
ja kliimamuutustega 
kohanemise tegevuskava 
2012-2020” kinnitati 29.mai 
2013



ÜPP ja selle kaks sammast

I sammas - turukorraldusmeetmed ja 
otsetoetused

II sammas - maaelu poliitika

ÜPP olulisemad reformid

� 1992 kaotati seos toetuste ja tootmise vahel

� 2003 toetused seoti nõuetele vastavusega

� 2014 rohestamine



Otsetoetused 2015-2020: 
Kliimat ja keskkonda säästvate 

põllumajandustavade toetus
• Püsirohumaa säilitamine

• Mitmekesistamine

• Ökoloogilise kasutuseesmärgiga alad



Püsirohumaa säilitamine

Tootja peab säilitama taotlusele märgitud 
püsirohumaa pindala 

Eelnevatel perioodidel oli referentsaasta 2005, 
uus referentsaasta saab olema 2015

Püsirohumaade vähenemine lubatud kuni 5% 
riigis tervikuna 

Keskkonnatundlike püsirohumaadel (Eesti 
ettepanek NATURA 2000 aladel asuvad 
100% turvasmuldadega alad) ei tohi muuta 
maakasustust ega ka üles künda



Mimekesistamine
Põllumaa 10–30 hektarit = vähemalt 2 eri 

põllumajanduskultuuri (põhikultuur kuni 75%)

Põllumaa üle 30 hektari = vähemalt 3 eri 
põllumajanduskultuuri (põhikultuur kuni 75% 
ja kaks peamist kultuuri kuni 95%)

Nõudest vabastatud kui 75% maast on 
rohumaad ja ülejäänud põllumaa ei ületa 30 
hektarit



Ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
alad

Kui põllumaad on rohkem kui 15 ha tuleb 5% 
sellest aktiivsest kasutusest kõrvale jätta

• Maastikuelemendid = HPK elemendid:  
puudega põllusaar, puuderida, hekk, 
metsasiil, kraav, kiviaed

• Harimispraktikad: kesa, lühikese raieringiga 
madalmets, lämmastikku siduvad kultuurid



Maaelu arengukava 2014-2020
Prioriteet 5: Ressursitõhususe edendamine ning 

vähese CO2 heitega ja kliimamuutuste suhtes 
vastupidavale majandusele ülemineku toetamine 
põllumajanduses ning toiduainete- ja 
metsandussektoris

Eesmärk: Põllumajanduses ja toiduainetööstuses 
on tehtud investeeringuid energiasäästu ja -
tõhususse, kasvuhoonegaasi ja ammoniaagi 
heitkoguseid on vähendatud ning 
põllumajanduses ja metsanduses on edendatud 
CO2 säilitamist ja sidumist



Teadmussiire ja teavitus, nõuanne

Esitlustegevuste korraldamine

Ettevõtete külastuste ja õpiringide korraldamine

Koolitustegevuste korraldamine

Teavitustegevused

Pikaajalised programmid

Individuaalse nõuandeteenuse võimaldamine

Konsulentide koolitamine nõustamisteenuse 
osutamise jaoks vajalikes valdkondades



Investeeringud materiaalsesse 
varasse  toetatakse:

• põllumajandusliku tootmishoonete ja rajatiste sh
sõnnikuhoidlate ehitamist ja sisseseadet;

• bioenergia tootmiseks vajalike hoonete
ehitamist ja sisseseadet;

• põllumajandusmasina ümberehitamine biogaasi
või biokütuse tarbimisele;

• põllumajandustoodete töötlemiseks ja
turustamiseks vajalikke seadmeid, ehitisi, uute
töötlemisüksuste rajamist



Investeeringud metsaala 
arengusse ja metsade elujõulise 

parandamisse
1. Metsade elujõulisuse ja majandusliku 

väärtuse parandamine -
keskkonnasäästlike ja kliimateadlike
metsamajandamisvõtete rakendamine

2. Metsakahjustuste ennetamine, 
kõrvaldamine ja kahjustatud metsa 
taastamine



Põllumajanduse keskkonna ja 
kliimameede

1. Keskkonnasõbralik majandamise toetus

2. Mullakaitse toetus

3. Keskkonnasõbraliku aianduse toetus

4. Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus

5. Ohustatud tõugu looma kasvatamise toetus

6. Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus

Lisaks peavad PKT taotlejad järgima nõuetele 
vastavuse süsteemi ja väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõudeid



Keskkonnasõbraliku 
majandamise toetus

• Viljavahelduse järgimine (mustkesa ei toetata)

• Mullaproovide võtmine ja analüüsid

• Väetusplaani koostamine

• Liblikõielisi vähemalt 15% TÕ maast

• Talvine taimkate vähemalt 30% TÕ maast 

• Avaliku tee ja põllu vahele 2-5 m laiune  
rohumaariba või muu maastikuelement

• KSM alg- ja täiendkoolitusel osalemine

• Glüfosaadi piirang ja sert. seemne kasutamine



Keskkonnasõbraliku 
majandamise lisategevused

1. Täiendav veekaitse lisatoetus 

talvise taimkatte all vähemalt 50% 
toetusõiguslikust maast

2. Põllulindude soodustamise lisategevus 

võimalus jätta püsirohumaa üle aasta niitmata

3. Mesilaste korjealade rajamise lisatoetus 
korjetaimede kasvatamine sh mitmeaastased 
taimed



Keskkonnasõbraliku aianduse
toetus

Kolm kultuurigruppi veidi erinevate nõuetega:

1) Keskkonnasõbralik puuvilja- ja marjakasvatus Ei ole 
seotud KSM-ga. Nõuded: koolitus, mullaproovid, 
taimekahjustajate seire, feromoonpüünised, elurikkuse 
elemendid, glüfosaadi keeld, rohukamar…

2) Keskkonnasõbralik köögivilja-, ravim- ja 
maitsetaimekasvatus Seotud KSM-ga. Nõuded: koolitus, 
taimekahjustajate seire, mullaproovid, glüfosaadi keeld…

3) Keskkonnasõbralik maasikakasvatus Seotud KSM-ga. 
Nõuded: koolitus, taimekahjustajate seire, mullaproovid, 
multš, rohukamar…



Piirkondlik mullakaitse 
toetus

Toetust saab taotleda KSM kohustuse olemasolul 
turvas-, erodeeritud- ja deluviaalmuldadele, mis 
moodustavad vähemalt 90% põllumassiivi pinnast

Toetusõiguslikud pinnad antakse ette 

Toetatakse maa rohumaa alla viimist või sellena 
hoidmist ja rohukamaraga viljapuu- ja marjaaedasid

Rohumaad uuendatakse otse-või pealekülvi teel, 
turvasmuldadel erandina kord perioodi jooksul 
enne rohumaa rajamist lubatud randaalimine ja 
freesimine

Ülekarjatamine keelatud  

5-aastane kohustuseperiood



Poolloodusliku koosluse 
hooldamise toetus

Toetuse nõuded sõltuvad enam hooldamise võttest –
kas karjatamine või niitmine – ning koosluse tüübist 

Rannaaladele, kus on vajalik keskmisest kõrgem 
hoolduskvaliteet, saab lisaks valida kõrgema 
hoolduskvaliteedi kohustuse kõrgema 
toetusmääraga

Kohustuslik koolitus, nõuded hooldamisele 
(karjatamine või niitmine, nende ajad ja viisid), 
loomadele kaitsealal lisasööda andmise keeld, 
hekseldamise keeld



Mahepõllumajandus

Lisaks mahepõllumajanduse nõuetele: 

• Viljavahelduse nõue sarnane KSM-ga. Mustkesa 
enam ei toetata

• Liblikõieliste ja talvise taimkatte osakaal mõlemal 
20%

• Mullaanalüüsid

• Nõuded viljapuuaedade hooldamiseks

• Kohustuslik koolitus



NATURA 2000

1. NATURA 2000 toetus põllumaale 

kindlustada NATURA 2000 
keskkonnanõuete täitmine ja nende 
kaitse, sihttase  55 000 ha

2. NATURA 2000 toetus erametsamaale  
tagada NATURA 2000 erametsamaa 
loodusväärtuste säilimine ja selle 
majandamine läbi kaitse, sihttase  85 000 
ha



Tänan!


