
 1

PÕLLUMAJANDUSUURINGUTE KESKUS 
 

 

 
 

EESTI MAAELU ARENGUKAVA 2014-2020 
4. JA 5. PRIORITEEDI MEETMETE JA 

3. PRIORITEEDI LOOMADE HEAOLU MEETME 
PÜSIHINDAMISARUANNE 

2015. AASTA KOHTA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

SAKU 2016 
 



 2

SISUKORD 

SISUKORD ....................................................................................................................................................................2 

KASUTATUD LÜHENDID .........................................................................................................................................4 

SISSEJUHATUS ...........................................................................................................................................................5 

LÜHIKOKKUVÕTE ....................................................................................................................................................6 

1. HINDAMISALANE TEGEVUS............................................................................................................................16 

1.1. ÕIGUSLIK RAAMISTIK .................................................................................................................................16 

1.2. MEETMETE RAKENDUMINE.......................................................................................................................17 

1.3. PÜSIHINDAMISTEGEVUSED .......................................................................................................................19 

1.4. HINDAMISALANE TEAVITAMINE .............................................................................................................20 

1.4.1. TAGASISIDE SEIREVALIMIS OLEVATELE TOOTJATELE...................................................................20 

1.4.2. PMK POOLT KORRALDATUD KOOLITUSED JA INFOPÄEVAD .......................................................21 

1.4.3. HINDAMISEGA SEOTUD INFO JAGAMINE TEISTEL ÜRITUSTEL ....................................................22 

1.4.4. OSALEMINE PROJEKTIDES, TÖÖGRUPPIDES JA VÕRGUSTIKES ..................................................23 

1.4.5. HINDAMISEGA SEOTUD INFO AVALDAMINE ERINEVATES ALLIKATES .......................................24 

2. MAK 2007-2013 PERIOODI 2. TELJE JA MAK 2014-2020 PERIOODI 4., 5. PRIORITEEDI 
MEETMETE MAAKASUTUSANALÜÜS ..............................................................................................................25 

2.1. PINDALATOETUSTE ALUNE PÕLLUMAJANDUSLIK MAAKASUTUS JA SELLE MUUTUSED 

AASTATEL 2007- 2014; 2015 ................................................................................................................................25 

2.2. PÕLLUKULTUURIDE STRUKTUUR............................................................................................................31 

2.3. LIBLIKÕIELISTE KULTUURIDE PIND JA OSATÄHTSUS........................................................................34 

2.4. MUSTKESA PIND JA SELLE MUUTUMINE................................................................................................35 

2.5. NITRAADITUNDLIKU ALA JA VESIKONDADE MAAKASUTUS...........................................................36 
2.6 KLIIMAT JA KESKKONDA SÄÄSTVATE  PÕLLUMAJANDUSTAVADE TOETUS EHK 

ROHESTAMINE .....................................................................................................................................................43 

2.7. KOKKUVÕTE ..................................................................................................................................................51 

3. MAK 2014-2020 PERIOODI 4., 5. PRIORITEEDI MEETMETE JA 3. PRIORITEEDI LOOMADE 
HEAOLU MEETME ANALÜÜS ..............................................................................................................................53 

3.1. MEEDE M10 – PÕLLUMAJANDUSE KESKKONNA- JA KLIIMAMEEDE (ARTIKKEL 28).......................54 

3.1.1. MEEDE M10.1 - KESKKONNASÕBRALIKU MAJANDAMISE TOETUS...............................................54 
3.1.1.1. Meetme analüüs ..................................................................................................................................... 54 
3.1.1.2. Kokkuvõte ja vastused üldistele hindamisküsimustele ............................................................................... 80 

3.1.2. MEEDE M10.3 – PIIRKONDLIK MULLAKAITSE TOETUS ..................................................................88 
3.1.2.1. Meetme analüüs ..................................................................................................................................... 88 
3.1.2.2. Kokkuvõte ja vastused üldistele hindamisküsimustele ............................................................................... 95 

3.1.3. MEEDE M10.4 KESKKONNASÕBRALIKU AIANDUSE TOETUS .......................................................100 
3.1.3.1. Meetme analüüs ................................................................................................................................... 100 
3.1.3.2. Kokkuvõte ja vastused üldistele hindamisküsimustele ............................................................................. 108 

3.1.4 MEEDE M10.5 - KOHALIKKU SORTI TAIMEDE KASVATAMISE TOETUS.......................................110 
3.1.4.1. Meetme analüüs ................................................................................................................................... 111 
3.1.4.2. Kokkuvõte ja vastused üldistele hindamisküsimustele ............................................................................. 124 

3.1.5. MEEDE M10.6 - OHUSTATUD TÕUGU LOOMA PIDAMISE TOETUS .............................................127 
3.1.5.1. Meetme analüüs ................................................................................................................................... 127 
3.1.5.2. Kokkuvõte ja vastused üldistele hindamisküsimustele ............................................................................. 133 

3.1.6 MEEDE M10.7 – POOLLOODUSLIKU KOOSLUSE HOOLDAMISE TOETUS ...................................134 
3.1.6.1 Meetme analüüs .................................................................................................................................... 135 
3.1.6.2. Kokkuvõte ja vastused üldistele hindamisküsimustele ............................................................................. 146 

3.2. MAK 2007-2013 PKT ALAMEEDE 2.3.2. MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU TOOTMISE TOETUS JA 

MAK 2014-2020 MEEDE M11 – MAHEPÕLLUMAJANDUS ...........................................................................150 
3.2.1. Meetme analüüs...................................................................................................................................... 150 
3.2.2. Kokkuvõte ja vastused üldistele hindamisküsismustele............................................................................... 174 

3.3. MEEDE M12 – NATURA 2000 JA VEEPOLIITIKA RAAMDIREKTIIVI KOHASED TOETUSED 

(ARTIKKEL 30) ........................................................................................................................................................181 

3.3.1. NATURA 2000 TOETUS PÕLLUMAJANDUSMAALE ..........................................................................181 
3.3.1.1. Meetme analüüs ................................................................................................................................... 182 
3.3.1.2. Kokkuvõte ja vastused üldistele hindamisküsimustele ............................................................................. 197 



 3

3.3. MEEDE M12 – NATURA 2000 JA VEEPOLIITIKA RAAMDIREKTIIVI KOHASED TOETUSED 

(ARTIKKEL 30) ....................................................................................................................................................200 

3.3.2. NATURA 2000 TOETUS ERAMETSAMAALE........................................................................................200 
3.3.2.1. Meetme analüüs ................................................................................................................................... 201 
3.3.2.2. Kokkuvõte ja vastused üldistele hindamisküsimustele ............................................................................. 209 

3.4. MEEDE M14 – LOOMADE HEAOLU (ARTIKKEL 33) ..................................................................................211 
3.4.1. Meetme analüüs...................................................................................................................................... 211 
3.4.2. Kokkuvõte ja vastused üldistele hindamisküsimustele ................................................................................ 220 

KASUTATUD ANDMEALLIKAD .........................................................................................................................223 

 



 4

KASUTATUD LÜHENDID 

EELIS Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister 
ESA Ebasoodsamate piirkondade toetus 
KAUR Keskkonnaagentuur 
KeA Keskkonnaamet 
KKI Keskkonnainspektsioon 
KKK Kaitsekorralduskava 
KKM Keskkonnaministeerium 
KLV Kõrge loodusväärtus 
KN Kadakatega niit 
KSA Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus 

KSK 
Keskkonnasõbraliku aianduse toetus – köögivilja-, ravimtaime- ja  
maitsetaimekasvatus ning maasikakasvatus  

KSM Keskkonnasõbraliku majandamise toetus 
KST Keskkonnasõbraliku tootmise toetus 
MAHE Mahepõllumajandusliku tootmise toetus 
MAK Maaelu arengukava 
MEM Maaeluministeerium 
MES Mesilaste korjealade rajamise lisategevus 
MN Muu niit 
NAM Natura 2000 toetus erametsamaale 
NAT Natura 2000 toetus põllumajandusmaale 
NTA Nitraaditundlik ala 
PK Puiskarjamaa 
PKT Põllumajanduslik keskkonnatoetus 
PKV Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus 
PLK Poollooduslik kooslus 
PMK Põllumajandusuuringute Keskus 
PN Puisniit 
PRIA Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 
PRIA tegevusmaakond Ühe tootja kõikide põldude asukoht on märgitud maakonda, 

 kus asub suurem osa tootja põldudest, mitte selle järgi, kus  
vastav toetusalune pind reaalselt (geograafiliselt) asub 

PV Piiranguvöönd 
SA EMK Sihtasutus Erametsakeskus 
SKV Sihtkaitsevöönd 
SORT Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020) 

SRT 
Kohalikku sorti taimede (’Sangaste’ rukis) kasvatamise  
toetus (MAK 2007-2013) 

VEP Vääriselupaik 
ÜPT Ühtne pindalatoetus 

Elurikkust toetavad elemendid - bioloogilist mitmekesisust toetavad elemendid 

Feromoonpüünis – õunamähkuri, ploomimähkuri, õunakoi ja õunapuu-võrgendkoi isasputukate 
püünis 
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SISSEJUHATUS 

Käesolev aruanne annab ülevaate Eesti maaelu arengukava 2007-2013 2. telje ning Eesti maaelu 
arengukava 2014-2020 4. ja 5. prioriteediga seotud meetmete ja 3. prioriteedi loomade heaolu 
meetme püsihindamisest, mis on teostatud Põllumajandusuuringute Keskuse poolt. 

Püsihindamise eesmärgiks on uurida arengukava arengut seoses selle eesmärkidega, kasutades 
tulemus- ja vajaduse korral mõjunäitajaid; teha ettepanekuid arengukava parandamiseks ja 
seeläbi tõsta toetuste rakendamise kvaliteeti. Püsihindamise käigus vastatakse ka kohustuslikele 
hindamisküsimustele. 

Seire ja hindamine programmiperioodi jooksul toimub pidevalt ja püsivalt, et tagada andmete 
aegrea olemasolu. Samuti lähtuvad iga-aastased hindamistegevused konkreetsetest vajadustest 
ning on kokku lepitud Maaeluministeeriumi ja Põllumajandusuuringute Keskuse vahel eelneval 
aastal järgnevaks aastaks. 

Meetmete hindamiseks vajaliku info ja taustaandmete kogumiseks ning kvaliteetsemaks 
analüüsiks on läbi viidud uuringud. Vastavate uuringute tulemuste detailsed aruanded on eraldi 
esitatud Põllumajandusuuringute Keskuse „Eesti maaelu arengukava 2007-2013 2. telje ning 
Eesti maaelu arengukava 2014-2020 4. ja 5. prioriteedi püsihindamiseks 2015. aastal läbiviidud 
uuringute aruandes“. 

Püsihindamise otstarbel on mitmesuguseid andmeid kogutud Põllumajanduse Registrite ja 
Informatsiooni Ameti toetuste administreerimise ja kontrolli süsteemist, Põllumajandusametist, 
Keskkonnaministeeriumi allasutustest, SA Erametsakeskusest ning teistelt andmekogujatelt. 
Lisaks viidi hindamistööga seoses läbi konsultatsioone hindamisega seotud asutuste vahel ning 
erinevate spetsialistide ja ekspertidega. 

Aruanne koosneb tervikuna 3 peatükist ja 30 lisast. Aruande esimeses peatükis antakse ülevaade 
hindamise õiguslikust raamistikust, meetmete rakendumisest, püsihindamistegevustest ja 
hindamisalasest teavitamisest. Teises peatükis kirjeldatakse pindalatoetustega hõlmatud ala 
põllumajanduslikku maakasutust, sealhulgas eraldi nitraaditundliku ala ning vesikondade 
maakasutust. Kolmandas peatükis keskendutatakse meetmete detailsele analüüsile. 

Täiendavat informatsiooni Põllumajandusuuringute Keskuse poolt teostatud maaelu 
arengukavade püsihindamistegevuste kohta ning lühikokkuvõtted kõikidest uuringutest on 
võimalik leida PMK kodulehelt. 
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LÜHIKOKKUVÕTE 

Pindalatoetuste alune põllumajanduslik maakasutus ja selle muutused aastatel 2007-2015 

Maakasutuse analüüsil on aluseks võetud PRIA andmestik pindalatoetuste taotletud jääva pinna 
alusel (09.02.2016 seisuga). 2015. aastal oli ÜPT taotletud jääv pind 951 570 ha, NAT 21 681, 
KSM 440 419 ha, MAHE 142 116 ha, PKT pind oli 474 893 ha ja PKT+MAHE pind oli 616 
627. Kõikide toetuste (va NAT) pindalad suurenesid 2015. aastal võrreldes 2014. aastaga, eriti 
KSM-i pind (13% ehk 50 528 ha). KSM taotletud jääv pind suurenes eelkõige põllumaa pinna 
suurenemise arvelt 49 557 ha ehk 13% võrreldes 2014. a. MAHE pind on perioodil 2007-2015 
suurenenud kaks korda 142 116 ha-ni. KSM pinna osatähtsus ÜPT pinnast tõusis 4,5% võrra 
võrreldes 2014. aastaga, MAHE pinna osatähtsus ÜPT pinnast on alates 2012 aastast (va 2014) 
olnud vahemikus 46-47%. Tootjate arv vähenes 2015. a enamikes toetustüüpides, vaid MAHE 
tootjate arv suurenes 132 (9,7%) tootja võrra võrreldes 2014. a. ÜPT keskmine pind tootja kohta 
2015. a võrreldes 2014. aastaga on kasvanud (va Harju ja Pärnu maakonnas) keskmiselt 2,9 ha 
(5,5%) 55 ha-ni, KSM tootjatel 14,4 ha (16%) 256 ha-ni ja MAHE tootjatel 0,6 ha (1%) 88 ha-ni. 
Põllumajanduskultuuridest on võrreldes 2014. aastaga tõusnud teravilja (1% ehk 15 855 ha) ning 
liblikõieliste pind (0,8% ehk 11 251 ha) ÜPT pinna suhtes toetusalusel maal. MAHE toetusalusel 
maal moodustavad ligi poole pinnast püsirohumaad (48% ehk 68 442 ha). Liblikõieliste 
kultuuride pindala (sh allakülvid ja kaunviljad) on 2015. a kõikide toetustüüpide lõikes võrreldes 
2014. a suurenenud vastavalt 5,1% (9972 ha) ÜPT pinnal, 3,3% (4159 ha) KSM pinnal ja kõige 
rohkem ehk 18% (6428 ha) MAHE pinnal. Enamiku liblikõieliste pindalast moodustavad 
liblikõielised heintaimed. Mustkesa alune pind suurenes 2015. a ÜPT pinnal kaks korda 11 325 
hektarini võrreldes 2014. a (96% ehk 5543 ha võrra). Mustkesa pinna suurenemine on tingitud 
peamiselt rohestamise nõuetest ÜPT tootjatele. Kõige rohkem on võrreldes 2014. a. suurenenud 
KSM mustkesa pind (75% ehk 3270 ha). MAHE mustkesa pind on vähenenud 57% seoses 
toetuse mittemaksmisega mustkesale alates 2015. aastast. NTA alal on 41%le kogupinnast 
taotletud ÜPT, millest omakorda 68% on KSM ja 6,5% MAHE pind. Põllumaa osatähtsus kogu 
taotletud maast (sh mittetoetusõiguslik maa KSM tootjatel) on KSM tootjatel suur (92%), veidi 
üle poole KSM ja ÜPT tootjate põllumaast on teravilja all. Püsirohumaa pind on 2015. aastal 
NTA alal võrreldes 2014. aastaga kõikide toetustüüpide lõikes vähenenud. Vesikonniti on ÜPT 
taotletud jääv pind kõige suurem ja ühtlasi kõige suurema põllumajanduskoormusega Peipsi 
järve (276 909 ha), Liivi lahe (220 749 ha) ja Soome lahe (198 101) vesikonnas. Peipsi järve ja 
Soome lahe vesikonnas on 52% ÜPT alusest maast KSM tootjad, kes kasvatavad rohkem kui 
poolel KSM alusest maast teravilja. Liivi lahe vesikonnas on KSM tootjaid 46% ja 49% KSM 
alusest maast teravilja all. Rohestamise toetuse puhul täitsid põllumajanduskultuuride 
mitmekesistamise nõuet paremini suuremad tootjad (põllumaa pind üle 30 ha) võrreldes 
väiksemate tootjatega (põllumaa pind 10-30 ha). Kõige enam taotleti ökoaladest põllusaari, mis 
koos harimispraktikate ja maaparanduskraavidega moodustasid kokku 96,5% taotletud 
ökoaladest. Harimispraktikatest oli populaarseim lämmastikku siduvad kultuurid, mis 
moodustasid veidi enam kui 2/3 harimispraktika alla kuuluvatest kultuuridest. Rohestamise 
meetme kohustuslik püsirohumaade säilitamine ei ole oma eesmärki täitnud ning püsirohumaade 
pind on vähenenud eeskätt rohestamise kohustusega valdades. 

Meede M10.1 Keskkonnasõbraliku majandamise toetus 

Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (edaspidi KSM) eesmärkideks on soodustada 
keskkonnasõbralike majandamisviiside kasutuselevõttu ja jätkuvat kasutamist põllumajanduses, 
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et kaitsta ja suurendada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning kaitsta mulla- ja 
veeseisundit ning tõsta põllumajandustootjate keskkonnateadlikkust. 

MAK 2014-2020 KSM meede käivitus 2015. aastal, väga väikeses mahus jätkus ka MAK 2007-
2013 KSM toetus. 2015. aastaks määrati KSM toetust 1419 tootjale, toetatava pinnaga 433 913 
ha. Sellest 4 tootjal 54 ha-l jätkus vana perioodi KSM toetus. Seega planeeritud eesmärki 
(toetusalust pinda 475 000 ha) esimesel aastal ei täidetud.  

Võrreldes 2014. aastaga vähenes taotlejate arv enamikes maakondades, suurenedes mõnevõrra 
vaid Harju, Ida-Viru, Järva ja Lääne-Viru maakondades. Seevastu toetatav pind suurenes 
enamikes maakondades, vähenes mõnevõrra vaid Hiiu, Saare, Tartu ja Võru maakondades. 
Võrreldes 2014. aastaga suurenes KSM toetusalune pind kokku 78 220 ha võrra ehk 18%. 
Taotlejate arvu vähenemine ja taotlusaluse pinna suurenemine tähendab aga seda, et ettevõtte 
taotlusaluse pinna keskmine suurus on kasvanud 10% võrra, ulatudes 257 ha-ni. 

KSM toetuse taotlejate arvu ja ettevõtete suuruse analüüsimisel selgus, et taotlejate arv ettevõtte 
suurusgrupis 1-3 ja 3-10 ha oli väike, vastavalt 4 ja 31 taotlejat. Kõige suuremas ettevõtete 
grupis (>5000 ha) oli vaid üks taotleja. Valdava enamuse moodustasid taotlejad, kelle kasutuses 
oli maid, mis kuulusid suurusgruppi 10-100 ja 100-500 ha, kokku 81% kõigist KSM toetuse 
taotlejatest. Kogu KSM toetuse pinnast moodustasid aga enamuse ettevõtted suurusgruppidest 
100-500, 500 1000 ja 1000-5000 ha. Nende harida oli 83% kogu toetusalusest maast. 

Võrreldes külvipinna struktuuri muutusi eelneva perioodiga selgub, et tunduvalt on suurenenud 
teravilja külvipind. KSM toetusaluse pinna suurenemine võrreldes 2014. aastaga ongi suures 
osas just sellest tingitud. Suurenenud on ka mustkesa pind, mis võimaldab keskkonnasäästlikku 
umbrohutõrjet, kuid põhjustab nii mulla viljakuse langust kui taimetoitainete leostumist. 
Teraviljade osakaal KSM toetusalusest pinnast maakonniti on suhteliselt ühtlane kõikudes 53- 
64% vahel (Eesti keskmisena 58%) kahe erandiga. Hiiumaal on teraviljade osatähtsus väga 
madal (37%), mis on tingitud teraviljade kasvatamiseks sobivate muldade vähesusest. Ida-
Virumaal on aga teraviljade osakaal isegi 72% ning rõhuvas enamuses kasvatatakse seal teravilja 
puhaskülvina. Vaid 5% teraviljapinnast oli tehtud allakülv. Selline külvipinna struktuur, kus 
teravili on nii suures ülekaalus, võib KSM viljavahelduse reeglite järgimisel viia olukorrani, kus 
mingil aastal on teravilja osakaal väga madal ja seega on madal ka ettevõtte kasumlikkus. 

Liblikõieliste ja liblikõieliste ning kõrreliste segu kasvatamise 15% kohustust täideti Eesti 
keskmisena kahekordselt. Nõue täideti kõigis maakondades. Eesti keskmisena on liblikõieliste 
kasvupind püsinud stabiilsena ja jäänud 30% piiresse. Kuna suurenes KSM toetusalune pind, 
kasvas ka liblikõieliste ja liblikõieliste/kõrreliste segu all olev kogupind ulatudes 128 325 
hektarini. Neis maakondades, kus liblikõieliste külvipind vähenes, suurenes oluliselt teraviljade 
külvipind. 

Talvise taimkatte all olev pind muutus aastati küllaltki suurtes piirides (38-53%) sõltuvalt 
erinevatest kultuuridest külvikorras. 2015/2016. aastal ulatus KSM taotlejatel talvise taimkatte 
kogupind 209 048 hektarini. Kõikides maakondades oli täidetud ka 30% talvise taimkatte nõue. 
Kogu KSM toetusalusest pinnast moodustas talvine taimkate keskmisena 47%, seega 
veekaitseline eesmärk taimetoiteelementide leostumisriski vähendamiseks täideti. 

Keskkonna, eelkõige pinna- ja põhjavee kaitseks on KSM toetuse taotlejatel võimalik valida 
veekaitselise eesmärgiga lisatoetus, mille tingimuseks on talvise taimkatte 50% osatähtsus 
toetusõiguslikust maast. Lisatoetuse mõju jäi madalaks, sest võrreldes 2009.-2014. aasta 
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keskmisega suurenes talvise taimkatte osakaal KSM toetusalusest pinnast Eestis kokku vaid 2%. 
Selle üheks põhjuseks võib olla üldine tendents teraviljakasvatuse suurenemisele. Kuna 
taliteravilja osakaalu külvikorras on raske suurendada (2015. aastal 34% teravilja kogupinnast), 
siis eelistati suviteravilja kui suurema kasumlikkusega kultuuri. 

Lisatoetust mesilaste korjealade rajamise eest taotles 2015. aastal 8 tootjat 149 mesilasperega, 
kellele määrati toetust 84,7 ha eest. Korjetaimede struktuuri analüüsil selgus, et 32 nimekirja 
kantud korjetaimede liigist kasutati vaid seitset. Küllaltki suure osa (21%) moodustas rajatud 
korjealade pinnast punane ristik. See kultuur on küll korjetaimede nimestikus, kuid meetaimena 
väheväärtuslik, kuna lühikeste suistega meemesilased ei suuda pikaputkelisest õisikust nektarit 
koguda. 

Aastate 2007-2014 KSM/KST seireettevõtete taluvärava NPK-bilansi tulemusi võib keskkonna 
keemilise koormuse vähenemise ja veeseisundi kaitsmise seisukohalt hinnata heaks, mulla 
viljakuse osas aga negatiivseks. Ühelt poolt võib väita, et kuigi vähenes veereostuse risk 
toiteelementide väljaleostumise osas, ilmnes samas muldade viljakuse languse oht. Suurimaks 
probleemiks tasakaalustatud tootmise tagamisel on praeguse majandamise taseme puhul see, et 
sisendina antavad P- ja K-kogused ei kata tegelikku toiteelementide vajadust. Võrreldes 2007. 
aasta mineraalväetiste osatähtsusega NPK-sisendis, vähenes mineraalväetiste osatähtsus 2014. 
aastal KSM/KST seireettevõtetes lämmastiku ja kaaliumi toiteelementide arvestuses. 
Lämmastikku sisaldavate mineraalväetiste osatähtsus N-sisendis vähenes 6% ja K-väetiste 
osatähtsus K-sisendis 16%. P-väetiste osatähtsus P-sisendis suurenes 1% 

PMK „Pestitsiidide kasutuskoormuse“ uuringu 2007.-2014. aasta tulemustel avaldus  KSM/KST 
seireettevõtetes keemilise surve suurenemise oht keskkonnale ja vee kvaliteedile. Pestitsiididega 
pritsitud pind ja kasutatud toimeaine kogused pritsitud pinna ning põllumajandusmaa kohta küll 
vähenesid aastatel 2008-2010, suurenesid aga taas aastast 2011 ning aastaks 2014 olid trendid 
pöördunud usutavaks kasvuks. 2007. aasta tulemustega võrreldes suurenes 2014. aastal 
KST/KSM seireettevõtetes pestitsiididega pritsitud pinna osakaal 1%. Kasutatud pestitsiidide 
toimeaine kogus pritsitud pinna kohta vähenes samal ajavahemikul 8% ja põllumajandusmaa 
kohta 7%.  

Veekaitse seisukohalt on oluline väetistega mulda viidud biogeensete taimetoiteelementide 
leostumine. PMK dreenivee seire tulemused 2015. aasta kohta näitasid, et lämmastiku 
leostumine oli suurim mustkesa põllult. Seega on mustkesale KSM toetuse mittemaksmine 
õigustatud ka veekaitselisest seisukohast. Võrreldes lämmastiku leostumist toetustüüpide kaupa 
selgus, et kõige vähem leostus seda toiteelementi mahepõllult. Perioodi keskmisena leostus 
lämmastikku KSM põldudelt vähem kui ÜPT põllult. Kuigi suur osa võetud veeproovidest jäid 
fosfori sisalduse järgi pinnaveekogumite kesisesse, halba ja väga halba kvaliteediklassi, siis 
fosfori leostumine KSM põldudelt jäi loodusliku ärakande (0,15 kg/ha) lähedale. 

Meede M10.3 Piirkondlik mullakaitse toetus 

Piirkondlikku mullakaitse toetust (edaspidi MULD) oli võimalik esmakordselt taotleda 2015. 
aastal. Toetuse eesmärk on tagada turvas- ja erodeeritud muldadega põllumajandusmaade 
jätkusuutlik kasutamine ning muldade degradatsiooni minimeerimine. Toetusõigusliku maa 
moodustavad põllumassiivid, mille pinnast vähemalt 90% moodustavad turvasmullad või 
erodeeritud- ja deluviaalmuldade kompleks.  
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Piirkondliku mullakaitse toetuse pinna sihtalast (20 000 ha) moodustas toetusalune pind kokku 
44% (8843 ha) ja toetuse saajate sihtarvust (700 toetusesaajat) moodustas toetusesaajate arv 24% 
(168 toetusesaajat). Toetusõiguslikust pinnast 49 742 ha võttis toetusalune pind enda alla 8843 
ha ehk 18%. Toetust erodeeritud mullale taotleti ainult 9,5 ha-le, mis moodustas 
toetusõiguslikust pinnast vaid 0,02%. Toetusaluse pinna osakaal toetusõiguslikust pinnast kõigi 
maakondade keskmisena oli madal – kõigest 20% ning Hiiu maakonnas ei leidunud üldse toetuse 
taotlejaid. Toetust määrati 2015. a kokku 440 265,62 eurot, mis moodustab 7,3% perioodiks ette 
nähtud eelarvest (6 000 000 eurot). 

MULD toetuse taotlejatel on õigus samale maale lisaks taotleda SORT toetust, kuid 2015. aastal 
ei olnud ühtegi sellist taotlejat. SORT toetuse raames toetatavaid viljapuu- ja marjasorte on 
ühtekokku 55, põllukultuure aga viis. Kuna põllukultuuride kasvatamine on erinevatel põhjustel 
turvas- ja erodeeritud muldadega maadel piiratud, siis oleks võimalik MULD ja SORT toetuste 
koostaotlemisel kasvatada viljapuu- ja marjasorte. Ainult MULD toetuse taotlemine on ka 
üldiselt vähe levinud. Siinkohal võiks abiks tulla meetme võimaluste täiendav tutvustamine ja 
tervele sihtgrupile läbimõeldud info suunamine, mis eeldatavalt suurendaks toetuse populaarsust. 

Meede M10.4 Keskkonnasõbraliku aianduse toetus 

Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetuse (edaspidi KSA) üldeesmärgiks on 
soodustada keskkonnasõbralikumate praktikate rakendamist aianduskultuuride kasvatamisel, 
spetsiifilisteks eesmärkideks on vähendada taimekaitsevahendite kasutamist, tagada tarbijatele 
tervislikum toit, vähendada toitainete leostumist mullast ning aidata kaasa bioloogilise 
mitmekesisuse säilimisele põllumajandusmaastikus. KSA toetuse näitajad toetust saavate 
põllumajandusettevõtete ja toetust saavate alade pindala kohta on arvutatud määratud toetuse 
järgi (PRIA, 07.03.2016 andmetel). Kuna täpsem jaotus kultuuride lõikes nendes andmetes 
puudub, siis on vastavad näitajad arvutatud maakasutuse päringutest jääva pinna alusel, mis on 
põllu kindlakstehtud pindala ja võib mõnevõrra suurem olla määratud pinnast (PRIA 09.02.2016 
andmetel).  

KSA toetust taotleti 2015. aastal kaheksas maakonnas 18 taotleja poolt 54,3 hektarile. 
Maakondade lõikes taotleti toetust suurimale pinnale Tartumaal (31 ha). Kultuuride lõikes 
taotleti kõige enam toetust õunapuudele (28,3 ha; 52% kogu KSA taotlusalusest pindalast), 
ploomipuudele (6,2 ha, 11%) ja mustale sõstrale (5,6 ha, 10%). Muude kultuuride osakaal kogu 
taotletud pinnast moodustab umbes veerandi (26%), millest suurima pinnaga on vaarikas (4,6 ha) 
ning viljapuu- ja marjaaiad väikestel pindadel (4,6 ha). 

KSA toetus määrati 2015. aastal 16. taotlejale kogupinnaga 48,8 hektarit (määratud toetussumma 
7774 eurot). KSA toetuse saajate arv on suurim Pärnumaal, Võrumaal (mõlemas 4 tootjat) ja 
Tartumaal. Ülejäänud maakondades jäi toetuse saajate arv ühe kuni kahe piiresse. 

KSA toetuse üheks nõudeks on esimese kohustuseaasta 1. detsembriks keskkonnasõbraliku 
aianduse koolituse läbimine. Keskkonnasõbraliku aianduse algkoolituse korraldajate poolt 
sisestati e-PRIA andmebaasi kokku 91 koolituse läbinud tootjat (PRIA, 23.03.2016 andmetel). 
Koolituse läbimise kohustus oli 18-l KSA toetuse taotlejal, kellest neli jätsid koolitusel käimata.  

KSA taotlejate elurikkust toetavate elementide kohta käivate teadmiste väljaselgitamiseks saadeti 
2015. aasta sügisel KSA toetuse 18-le taotlejale kutse osaleda e-küsitluses, küsimustikule vastas 
72% taotlejatest. 92% vastanutest on teadlikud sellest, et 2. kohustuseaasta 1. maist kuni 
kohustuseperioodi lõpuni peavad nad hoidma toetusõiguslikul maal bioloogilist mitmekesisust 
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toetavaid elemente. Elurikkust toetavad elemendid on varasemalt ettevõttes olemas 62% 
vastanutest, peamiselt nimetati mesitarusid (56% juhtudest) ja lindude pesakaste (44% 
juhtudest). Kokkuvõtvalt võib küsitluse tulemuste põhjal öelda, et KSA taotlejad on üldiselt 
elurikkust toetavate elementide kohta käivatest toetuse nõuetest teadlikud. 

Meede M10.5 Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus 

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse (edaspidi SRT) eesmärk on tagada kultuuripärandi 
ja geneetilise mitmekesisuse seisukohast oluliste kohalike taimesortide säilimine ning soodustada 
vanade kohalike puuvilja- ja marjasortidega uute istandike rajamist. Perioodil 2014–2020 on 
laiendatud toetuse maksmist ka teiste sortide eest peale talirukis „Sangaste“. Toetatavate sortide 
nimekirja on lisandunud neli põllukultuuri ning 50 puuvilja- ja marjakultuuri. 

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse näitajad on arvutatud määratud toetuse järgi (PRIA, 
07.03.2016 andmetel). Kuna täpsem jaotus põllukultuuride lõikes nendes andmetes puudub, siis 
on vastavad näitajad arvutatud maakasutuse päringutest jääva pinna alusel, mis on põllu 
kindlakstehtud pindala ja võib mõnevõrra suurem olla määratud pinnast (PRIA 09.02.2016 
andmetel).  

MAK 2007-2013 kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse osas on perioodi 2009-2015 
jooksul olnud väga väike tootjatepoolne huvi. 2014. aastal oli toetusalune pind 766 hektarit ja 
toetuse saajate arv 41. 2015. aastal vähenes pind 246 hektarini ning toetust määrati 20 tootjale 
kogusummas 7336 eurot. Perioodi 2009-2015 jooksul on SRT määratud kogusummas 145 238 
eurot. Maakondade lõikes oli 2015. aastal suurim toetusalune pind Ida-Virumaal (53 ha), Lääne-
Virumaal (55 ha) ja Tartumaal (33 ha). Muudes maakondades jäi toetusalune kogupindala 7-16 
ha piiresse. Toetuse saajate arv oli suurim Tartumaal (4 tootjat), muudes maakondades jäi toetuse 
saajate arv ühe kuni kahe piiresse. SRT toetust ei ole ühelgi aastal taotletud Hiiumaal ja 
Valgamaal. 

MAK 2014-2020 kohalikku sorti taimede kasvatamise toetust taotles 2015. aastal kokku 33 
taotlejat, viljapuude- ja marjapõõsaste kasvatamise eest üheksa (1391 istikule) ja põllukultuuride 
kasvatamise eest 26 taotlejat (517 ha). Ühe taotleja poolt esitati taotlus nii põllukultuuride kui ka 
viljapuude- ja marjapõõsaste kasvatamise eest toetuse saamiseks. Kogueelarve kohalikku sorti 
taimede kasvatamise toetuse puhul on 593 000 eurot ja kogupindala 1700 hektarit. SORT toetust 
määrati seitsmele tootjale viljapuude- ja marjapõõsaste kasvatamise eest (1260 taimele) ja 20-le 
tootjale põllukultuuride kasvatamise eest (377 ha). Määratud toetussumma kokku on 2015. aastal 
30 469 eurot, seega on meetme kogueelarvest esimesel aastal kulutatud 5% ja pindalale seatud 
eesmärgist täidetud 22%. 

Meede M10.6 Ohustatud tõugu looma pidamise toetus 

2015. aastal sai OTL toetust 674 tootjat ning toetust maksti 725 eesti maakarja tõugu veise, 244 
eesti raskeveohobuse, 1733 eesti tõugu hobuse ja 466 tori tõugu hobuse eest (kokku  3168 
karjatatava ohustatud tõugu looma eest). Esmakordselt maksti OTL toetust ka eesti vuttidele (1 
toetusesaaja 9426 lindu). 2015. aastal suurenes karjatatavate toetusaluste loomade koguarv 
võrreldes varasema aastaga, peamiselt tuli see eesti hobuse ja maatõugu veise arvelt. Tori ja eesti 
raskeveo toetusaluste hobuste arv suurenes veidi üle paarikümne looma võrra. 

26% (177) OTL toetuse saajal oli MAK 2007-2013 OTL kohustus ja 73% (497) oli MAK 2014-
2020 OTL kohustus, sh 229 loomapidajat asendas oma senise MAK 2007-2013 OTL kohustuse 
MAK 2014-2020 OTL kohustusega. Valdavalt peetakse karjatatavaid OTL loomi Eesti 



 11

läänepoolses osas, kõige suuremad OTL karjatatavate loomade arvud olidki Saare- ja Pärnumaal 
(vastavalt 914 ja 366 looma), Harjumaal paistab silma Kuusalu vald. Karjatatavatest OTL 
toetusalustest loomadest moodustasid 41% mahepõllumajanduslikult peetavad loomad. PLK 
hooldamise kohustus oli 130 OTL toetuse saajal (843 OTL toetusalust looma, neist 88% 
hobused). LKT/LHT toetust said ka 41% OTL loomadest. 

Meede M10.7 Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus 

2015. a sai taotleda nii kehtivate MAK 2007-2013 kohustustuste kui ka MAK 2014-2020 alusel 
poolloodusliku koosluse hooldamise toetust (edaspidi PLK). 2015. aastal taotletud pinnale 
määrati PLK toetuseks kokku 24 957 hektarit 817 tootjal.  

PLK hooldamise meetme toetusaluse pinna sihttase MAK 2014-2020 alusel on 40 000 ha, 2015. 
aastal oli sellest saavutatud 62%. Maakonniti võrrelduna on perioodil 2007-2015 kõige suuremad 
määratud toetuse pinnad Saaremaal ja Läänemaal, millele järgnevad Pärnumaa ja Hiiumaa. Kogu 
2015. a taotletud PLK hooldamise toetuse pind (jääv pind 25 099 ha) hooldati 72% ulatuses 
karjatamise teel ja 28% niitmise teel.  

Üheks MAK 2014 – 2020 PLK hooldamise meetme eesmärgiks on suurendada hooldatavate 
alade pindala. Võrreldes 2014. aastaga on PLK toetusalune pind veidi tõusnud. Meetme üheks 
eesmärgiks on suurendada põllumajandusloomade abil hooldatavate poollooduslike koosluste 
osa. Võrreldes perioodil 2010-2015 KeA poolt kinnitatud hooldusvõtete osa, saab välja tuua, et 
karjatamise osa on pidevalt kasvanud ning niitmise osa langenud. 50% PLK karjatamisnõudega 
pinnast hooldati tõenäoliselt mahepõllumajanduslikult peetavate loomadega, sest nii suur PLK 
pind kattus nende tootjate PLK pinnaga, kes said MAHE toetust. 

PLK tootjate tegevust aitab iseloomustada nende poolt taotletavad muud toetused. Selliseid PLK 
tootjaid, kellele ei olnud määratud ühtegi teist pindalatoetust (MAK, ÜPT), oli 23% kõigist PLK 
toetuse saajatest ning nad majandasid 6% kõigist toetatud PLK-dest.  

PLK toetusalusele maale ei saa taotleda teisi MAK pindalatoetusi, kuid esmakordselt 2015. a sai 
PLK hooldamise toetusele (MAK 2014-2020 alusel, puisniidu ja muu niidu ühikumääraga PLK-
le) lisaks taotleda ka ühtset pindalatoetust.  

Hinnates üldist pindalatoetuste taotlemist keskkonnaregistri PLK-dele, võrreldi 
keskkonnaregistri PLK-sid ja PRIA põllumassiivide ühisosa. Selgus, et pindalatoetuste 
taotlemine kasvas 2015. aastal võrreldes 2014. aastaga peaaegu 4 korda (2014. a taotleti 
ühisosale 5472 ha pindalatoetusi (v.a PLK) ning 2015. a 21 071 ha. Ühisosa võrdlusest selgus 
veel, et 2015. a kanti üle 5000 ha keskkonnaregistris asuvaid PLK-sid ka PRIA põllumassiivide 
registrisse. Suuremad muutused taotlemise osas toimusid Lääne, Saare ja Hiiu maakondades.  

Hinnates PLK tootjate teisi toetusi, selgus, et selliste tootjate, kes on saanud nii MAHE kui ka 
PLK toetust, PLK toetusalune pind moodustab kogu PLK hooldamise toetuse pinnast 45% ning 
selliste tootjate arv kõigist PLK hooldamise toetuse saajatest on 23%. Tootjaid, kes on toetust 
saanud nii Natura 2000 põllumaale (NAT) kui ka PLK hooldamise eest on 34% kõigist PLK 
toetuse saajatest, hooldades 43% kogu PLK toetusalusest pinnast.  

KeA poolt PLK toetuseks kinnitatud karjatamisnõudega pind (18 262 ha) kattus 2015. a ~40% 
ulatuses LKT/LHT saajate rohumaadega, seega suure tõenäosusega neid PLK alasid hooldatakse 
LKT/LHT toetusaluste loomadega. 
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PLK hooldamise toetus panustab MAK eesmärknäitajasse: põllumajandusmaa, mida hõlmavad 
majandamislepingud, millega toetatakse elurikkust ja/või maastikke.  

PLK hooldamise toetuse abil hooldatakse PLK kooslusi ning läbi selle välditakse elupaiga 
pindala vähenemist ning elurikkuse säilitamist. Meetme hooldusnõuded (nt hilisem niitmine, 
niite eemaldamine, karjatamine) aitavad tagada PLK-le iseloomulikku struktuuri ja funktsiooni 
ning liikidele soodsaid tingimusi. 

Meede M11 Mahepõllumajandus 

Mahepõllumajanduse toetusealune kogupind (MAHE toetus MAK 2007-2013 ja MAK 2014-
2020) oli 2015. aastal 128 935 hektarit (75% mahepõllumajanduse registris olevast 
mahepõllumajanduslikust pinnast) ning suurenes ajavahemikus 2009-2015 58% võrra (47 229 
ha). MAHE toetuse saajaid oli 2015. aastal 1443 (89% mahepõllumajanduse registris olevatest 
mahetootjatest). Toetuse saajate arv kasvas vahemikus 2009-2015 25% (291 võrra). 2014. 
aastaga võrreldes suurenes MAHE toetusalune pind ja toetuse saajate arv 2015. a 8,1% . MAHE 
toetusalune keskmine pind toetuse saaja kohta oli 2015. a 89 ha.  

2015. a määrati MAHE toetust 1 (MAK 2007-2013) 374 taotlejale (26% MAHE taotlejatest) ja 
kokku 37 319 ha (29% MAHE pinnast). Kokku maksti MAHE toetust 1 MAHE tootjatele 3 701 
758 eurot. MAHE toetust 2 (MAK 2014-2020) määrati 1069 taotlejale (74% MAHE taotlejatest) 
ja kokku 91 616 ha (71% MAHE pinnast). Kokku maksti MAHE toetust 2 MAHE tootjatele 8 
536 253 eurot.  

MAHE toetust 1 määrati 2015. a kõige rohkem taotlejatele Saare (52 e 14% MAHE 1 
taotlejatest) ja Võru (37) maakonnas. Kõige vähem määrati MAHE toetust 1 taotlejatele Ida-Viru 
(6) maakonnas. Suurimad MAHE toetuse 1 alused pinnad olid 2015. a Saare (6046 ha e 16% 
MAHE 1 pinnast) ja Pärnu (4455 ha) maakonnas. Kõige vähem oli MAHE toetuse 1 alust pinda 
2015. aastal Põlva (558 ha e 1,5% MAHE 1 pinnast) maakonnas.  

MAHE toetust 2 määrati kõige rohkem taotlejatele 2015. a Võru (147 e 14% MAHE 2 
taotlejatest) ja Viljandi (116) maakonnas. Kõige vähem määrati MAHE toetust 2 taotlejatele Ida-
Viru (24 e 2,2% MAHE 2 taotlejatest). Suurimad MAHE toetuse 2 alused pinnad olid 2015. a 
Tartu (15 258 ha e 17% MAHE 2 pinnast) ja Võru (9941 ha) maakonnas. Kõige vähem oli 
MAHE toetuse 2 alust pinda 2015. aastal Järva maakonnas (2975 ha e 3,2% MAHE 2 pinnast). 

Liblikõielisi (heintaimed, nende allakülvid, kaunviljad) kasvatati MAHE toetuse taotlusalusel 
põllumaa pinnal 2015. aastal Eesti keskmisena 60%. Nende osakaal on perioodi 2007-2015 
jooksul mõnevõrra tõusnud. Suur rohumaade pind (2015. a 72% MAHE toetuse taotlusalusest 
pinnast) võimaldab Eesti mahepõldudel tervikuna säilitada ja tõsta mulla orgaanilise aine 
sisaldust, parandada mullastruktuuri ja takistada toiteelementide leostumist. MAHE taotlusalune 
rohumaade kogupind 2007.-2015. a vähenes. Nende osakaal MAHE toetusalusest pinnast oli 
perioodi jooksul vahemikus 72-81%. Taotlusaluste püsirohumaade osakaal MAHE toetuse 
taotlusalusest pinnast oli samal perioodil vahemikus 45-51% (2015. a 48%). Taotlusalusel pinnal 
langes perioodi jooksul märgatavalt lühiajaliste rohumaade pind (2007. a 35%-lt 24%-ni 2015. 
a), põhiliselt kõrreliste heintaimede rühma osakaalu vähenemise tõttu. Oluliselt tõusis tera- jm 
kultuuride osakaal (17%-lt 2007. a 27%-ni 2015.a).  

Põllumaa all olevast pinnast moodustas mustkesa 2014. a 3,1% ja 2015. a MAHE toetuse 1 
põllumaast 3,3%. Kuid MAHE toetuse 2 põllumaast moodustas mustkesa 2015. a vaid 0,6%. 
Sellise mustkesa osakaalu järsu languse üheks põhjuseks on ilmselt see, et MAHE toetuse 2 



 13

alusele mustkesa pinnale MAHE toetust enam eraldi ei maksta, samas kui MAHE toetus 1 
alusele mustkesa pinnale makstakse. Samuti piiratakse mustkesa kasutamist MAHE toetuse 2 
viljavaheldusnõuetes sellega, et see ei katkesta külvikorras samasse liiki või sugukonda 
kuuluvate põllukultuuride ja köögiviljade järjestust. 

Seire tulemusel olid põllulindude näitajad MAHE toetuse saajate põldudel märgatavalt kõrgemad 
kui KSM ja ÜPT (ÜPT tootjad, kes ei taotle MAHE ja KSM toetust) ettevõtetes. Selle üheks 
võimalikuks põhjuseks peetakse maheettevõtetes rohumaade suurt osakaalu 
põllumajandusmaast, kus on lindudele paremad toitumis- ja pesitsustingimused. Samas, mida 
rohkem oli linnuseire transektide all teravilja-, õlikultuuri- jm haritavaid põlde, seda väiksem oli 
seal lindude arvukus ja liigirikkus. Kimalasenäitajad olid MAHE ettevõtete põldudel märgatavalt 
kõrgemad kui ÜPT ettevõtete põldudel. 

Mahepõllumajandusliku haritava maa kohta toodetav sõnniku kogus 3-4 t/ha aastas võib olla 
mittepiisav mulla künnikihi PK-sisalduse taseme säilitamiseks. PMK mullaviljakuse seire 
tulemused näitavadki taimedele omastatava K-sisalduse langust mullas ja K-vaeste muldade 
osakaalu suurenemist. Kuna põllukultuuride (külvikorra) alusel pinnal on õhulämmastikku 
siduvate liblikõieliste suur osakaal ja ettevõtetes toodetavast sõnnikust suurem osa tagastatakse 
põllukultuuride alusele pinnale, võib arvata, et N-bilanss mahekülvikorras olevatel põldudel on 
üldjuhul tasakaalus või positiivne. Fosfori ja kaaliumi bilanss võib olla aga MAHE ettevõtete 
põldudel sageli negatiivne. 

Suhteliselt vähese hulga sisendite kasutamise tõttu MAHE ettevõtetes, negatiivse PK bilansi ja 
toiteelementide leostumise uuringu tulemuste põhjal saab väita, et risk veekvaliteedi 
halvenemiseks MAHE ettevõtete tegevuse tõttu on väike. 

Meede M12. Natura 2000 toetus põllumajandusmaale 

2015. a oli Natura 2000 toetus põllumajandusmaale (edaspidi NAT) toetuse saajate arv 1526 ja 
toetusalune pind 21 221 ha. 2015. a seega NAT taotlemine vähenes, pinna osas ~3100 ha. Sellest 
umbes poolele taotleti NAT toetuse asemel PLK hooldamise toetust, ülejäänud poolele aga mitte. 
Toetusaluse pinna vähenemise põhjused ei ole teada. MAK 2014-2020 seab NAT toetuse 
eesmärgiks 23 440 ha, millest saavutati 2015. a 91%. Arvestades NAT toetusõigusliku pinna 
suurust (45 500 ha, kui jätta välja võimalik PLK toetuse all olev pind), on seatud sihttase ilmselt 
liiga madal.  

Eestis oli 2015. a 65 700 ha potentsiaalset NAT toetusõiguslikku pinda, millest 34 400 hektarit 
oli ka PLK toetuse õiguslik – mõlemat toetust aga samale maale taotleda ei saa. 2015. a kinnitas 
KeA PLK toetuse taotlemiseks sellest 20 200 hektarit – seega jäi NAT toetuse taotlemiseks 
potentsiaalselt vabaks veel 45 500 ha. NAT toetusalune pind moodustas 2015. a sellest 48% – 
seega oli üle poole kogu NAT toetusõiguslikust pinnast, kuhu ei taotletud ka PLK toetust, NAT 
toetusega katmata – kokku oli see pind 23 800 ha. Arvatavasti ei ole osa sellest maast enam heas 
põllumajanduslikus korras, kuna 16 800 ha sellest asus põllumassiividel, millele ei oldud 
vähemalt kahel eelneval aastal pindalatoetusi taotletud.  

NAT toetuse taotleja peab täitma taotluse esitamise kalendriaasta jooksul looduskaitseseaduse 
ning selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõudeid. Tegelikult peavad neid nõudeid 
täitma kõik maakasutajad, kuid NAT toetuse taotleja pöörab ilmselt looduskaitseseaduse nõuete 
täitmisele Natura 2000 aladel rõhutatud tähelepanu, sest nõuete rikkumise korral nõutakse osa 
toetussummast tagasi. Lisaks peaks looduskaitseseaduse nõuete täitmist soodustama NAT 
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toetuse poolt saamatajäänud tulu ja lisakulu hüvitamine. Perioodil 2008-2015 tuvastati NAT 
toetuse saajatel kokku vaid viis looduskaitseseaduse nõuete rikkumist.  

Positiivse mõju osas elurikkusele võib välja tuua NAT toetuse panust põllumajandusliku 
tegevuse jätkamisel. NAT taotletud pinnale on iseloomulik rohumaade suur osakaal: 2015. a oli 
püsirohumaade osakaal kogu maakasutusest 63% ning lühiajaliste rohumaade (heintaimed-
kõrrelised ja liblikõielised) osakaal põllukultuuride alusest maast 45%. Maade kasutusest 
väljajätmine mõjutaks aja jooksul koosluse liigilist koosseisu, mida võib põllumajandusmaale 
omase elurikkuse säilimise seisukohast negatiivseks lugeda. Kokku oli EELIS andmebaasis NAT 
toetusega 2015. a seotud põllumassiividel registreeritud 937 kaitsealuste loomaliikide elupaika, 
520 taimeliikide ning 10 seene- ja samblikuliikide kasvukohta. 

Meede M12. Natura 2000 toetus erametsamaale 

Nii Natura 2000 toetus erametsamaale (edaspidi NAM) toetuse saajate arv kui ka toetusalune 
pind perioodil 2008-2011 aasta-aastalt kasvas, seejärel aga stabiliseerus – 2008. a oli 1811 
toetuse saajat ja 24 016 ha, aastatel 2011-2014 aga olenevalt aastast 4504-4738 toetuse saajat ja 
54 263-56 191 ha. 2015. a oli NAM toetuse taotlejate arv 4788.  

MAK 2014-2020 NAM pinna sihttase on 58 000 ha, sh piiranguvööndis (PV) ja hoiualal 47 000 
ha ja sihtkaitsevööndis (SKV) 11 000 ha. 2015. a kohta on teada hetkel vaid taotlemise andmed. 
Arvestades vaid seda 2015. a taotletud pinda, mis asus toetusõiguslikel objektidel, täitis see 
seatud sihttaseme 100% (taotletud pind 57 869 ha). Seejuures moodustas 2015. a taotletud pind 
PV-s ja hoiualal 100% ja SKV-s 97% sihttasemest (pinnad vastavalt 47 173 ha ja 10 687 ha). 
Tegelik toetusalune pind saab olema küll väiksem kui taotletud pind, kuid ilmselt on MAK 2014-
2020 raames seatud sihttase siiski liiga madal. 

NAM toetusõiguslike metsaalade pindala oli 2015. aastal kokku 82 291 ha, sellest PV-s ja 
hoiualal 68 527 ha ning SKV-s 13 764 ha. NAM toetusaluse pinna osakaal toetusõiguslikust 
maast aastate jooksul kasvas – 2008. a oli see vaid 34%, 2014. aastaks kasvas aga 69%-ni. 2015. 
a taotletud pind moodustas NAM toetusõiguslikust maast 72%, seejuures PV-s ja hoiualal 71% 
ja SKV-s 80%. Seega on läbi NAM toetuse pööratud aasta-aastalt järjest suuremal pinnal 
tähelepanu Natura 2000 erametsamaa säästvale kasutusele. Metsamaa osas võib MAK 2014-
2020 kontekstis tinglikult kõrge loodusväärtusega (KLV) aladeks pidada Natura 2000 
võrgustikus asuvaid metsamaid – seega aidati NAM toetusalustel pindadel kaasa ka KLV alade 
säilitamisele. 

NAM toetuse saamine on seotud looduskaitse- ja metsaseaduse täitmisega. Neid seadusi peavad 
küll järgima kõik metsaomanikud, kuid NAM toetus peaks soodustama looduskaitseseaduse 
nõuete täimist läbi metsade majandamisel saamatajäänud tulu hüvitamisega. Sellega on NAM 
toetus aidanud toetusalusel maal kaasa Natura 2000 aladel asuva erametsamaa säästvale 
kasutusele ning toetanud elurikkuse säilitamist ja parandamist. Siiski tuvastati igal aastal ka 
looduskaitse- või metsaseaduse rikkumisi: mõnel aastal vaid paar, mõnel aastal kümne ringis. 
Rikkumistest veidi üle poole olid metsaseaduse ja veidi alla poole looduskaitseseaduse 
rikkumised. 

Meede M14 Loomade heaolu 

Loomade heaolu toetuse (LHT) kohustus võetakse üheks aastaks. LHT sai taotleda munakanade, 
sigade, hobuste, kitsede, lammaste ja veiste heaolu parandamiseks. Arvuliselt taotleti LHT kõige 
rohkem sigadele (üle 91 000 looma; 26% taotletud loomühikutest (LÜ)), 67% taotlusalustest LÜ-
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dest (80 659 looma) olid veised. Taotlusalused hobused ja lambad moodustasid mõlemad 3% 
(hobuseid 3203, lambaid 21 946 looma), munakanad 0,5% (40 338 isendit) ja kitsed 0,1% (1002 
looma) taotletud loomühikutest.  

2015. aastal määrati LHT 1987 loomakasvatajale, 99 374 LÜ-le (225 517 looma eest) 
kogusummas 6 161 707 eurot. Toetuse saajate arvud olid suuremad Saare ja Pärnu maakonnas 
(üle 200), väiksemad Ida-Viru (63) ja Hiiu maakonnas (36). Toetust määrati keskmiselt 96% 
taotlejatest. Nii taotletud kui määratud loomade ja loomühikute arvud olid kõrged Valga, Lääne-
Viru ja Viljandi maakonnas (üle 10 000 LÜ), madalaimad aga Hiiumaal (560 LÜ, 1117 looma). 
2015. aastal oli LHT saajate seas 1286 loomakasvatajat (65%), kes olid saanud viiel viimasel 
aastal LKT toetust. 1427 LHT saajat (72%) olid aga LKT saanud 2014. aastal. Need numbrid 
näitavad, et loomade heaolusse panustatakse järjepidevalt.  

LHT saajate kasutuses oli 158 860 ha rohumaid (32% kõikidest ÜPT toetusega nii püsi- kui ka 
lühiajalistest rohumaadest ja PLK). 192 PLK toetusega loomapidajatele määrati LKT/LHT 
raames kokku toetust 8089 LÜ (11 596 loomale). PLK toetuse kogupinnast, mille 
hooldamistingimuseks on karjatamine (18 142 ha), kattus 40% hektarite arvult LKT/LHT saajate 
PLK määratud pinnaga, mistõttu võib oletada, et neid alasid hooldatakse nende toetusaluste 
loomadega. Kuna PLK toetuse taotlejad ei saa samale pinnale taotleda teisi MAK pindalatoetusi, 
motiveerib LHT loomapidajaid jätkama PLKde hooldamist karjatamise läbi.  

Võrreldes loomade arvu, kellele oli võimalik 2015. aastal LKT/LHT toetust taotleda, PRIA 
põllumajandusloomade registris olevatele loomadega, taotleti  LKT/LHT toetust 39% veistele, 
85% lammastele, 35% kitsedele, 41% hobustele ja 28% sigadele. Munakanade puhul ei saa LHT 
toetusaluste loomade osa arvutada, kuna PRIA loomade register ei sisalda kasvatatavate 
munakanade kohta täpsemat infot. Olenevalt muutustest põllumajandusturul võib toetusaluste 
loomade hulk jääda järgmisel aastal samasse suurujärku või pigem väheneda. 
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1. HINDAMISALANE TEGEVUS 

1.1. ÕIGUSLIK RAAMISTIK 

Ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) tulemuslikkuse mõõtmiseks on kehtestatud ühine seire- ja 
hindamisraamistik (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 artikkel 110 
„ÜPP seire ja hindamine“). ÜPP ühiste eesmärkide saavutamise tulemuslikkust mõõdetakse ja 
hinnatakse ühiste mõjunäitajate alusel ning erieesmärkide saavutamise tulemuslikkust 
tulemusnäitajate alusel. Komisjon koostab ÜPP hindamisel aruanded kõigi ÜPP vahendite 
koondtulemuslikkuse mõõtmise ja hindamise kohta ning liikmesriigid esitavad komisjonile kogu 
teabe, mis on vajalik asjaomaste meetmete seireks ja hindamiseks.  

Seire- ja hindamisraamistik kajastab maaelu arengu poliitika sekkumise mõju seiret ja hindamist 
vastavalt komisjoni ja liikmesriikide ühiselt loodud seire- ja hindamissüsteemile (Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013 artiklitele 67–79 ja Komisjoni 
rakendusmäärusele (EL) nr 808/2014, artikkel 14).  

Kõikidele liikmesriikidele kohustuslik seire- ja hindamissüsteem sisaldab järgmist: a) 
sekkumisloogika; b) ühised taust-, tulemus- ja väljundnäitajad, (sh eesmärknäitajad ja 
kriteeriumid tulemuslikkuse hindamiseks ning taustnäitajaid, mis hõlmavad ÜPP mõjunäitajaid); 
c) ühised hindamisküsimused; d) andmete kogumine, säilitamine ja edastamine; e) korrapärane 
aruandlus seire ja hindamise kohta; f) hindamiskava; g) eel- ja järelhindamised ning kõik muud 
maaelu arengu programmiga seotud hindamised; h) kõikide seire ja hindamise eest vastutavate 
isikute toetamine nende kohustuste täitmisel.  

Eesti MAK 2014-2020 üldine seire- ja hindamissüsteem on üles ehitatud lähtudes iga-aastase 
seirearuande ning 2017. ja 2019. a esitatavate põhjalikemate seirearuannete ning 2024. aastal 
esitatava järelhindamise aruande koostamise vajadustest. Samuti arvestab seire- ja 
hindamissüsteem siseriiklikke vajadusi ja tagasiside vajadust MAKi rakendamise kohta, mida 
vajatakse iga-aastaselt poliitika suunamise ja kujundamise tarbeks. Kui seire keskendub 
peamiselt sisend- ja väljundnäitajatele, siis hindamises omavad olulist tähtsust lisaks tulemus- ja 
mõjunäitajad ning ka Euroopa Komisjoni poolt kehtestatud hindamisküsimused. 

Eesti MAK 2014-2020 seire- ja hindamissüsteemis teostatakse seiret eelkõige ühiste kontekst-, 
sisend- ja väljundnäitajate alusel, mida on kirjeldatud MAKis, hindamine põhineb 
seiretulemustel. Lisaks MAKis kirjeldatud näitajatele kehtestatakse ka siseriiklikud näitajad, mis 
lepitakse Maaeluministeeriumi, PRIA ja püsihindajate vahel sisemise töökorraldusel alusel 
eelnevalt kokku. Seire ja hindamine programmiperioodi jooksul toimub pidevalt ja püsivalt, et 
tagada andmete aegrea olemasolu. Samuti lähtuvad iga-aastased hindamistegevused 
konkreetsetest vajadustest ning lepitakse Maaeluministeeriumi ja püsihindajate vahel eelneval 
aastal kokku järgnevaks aastaks (hindamisplaani vormis). 

MAK perioodil 2014–2020 rakendab Eesti hindamissüsteemi, mis on sarnane perioodil 2007–
2013 välja töötatud ja rakendatud hindamissüsteemile, kus kasutatakse nii avaliku hankega 
teostatavat hindamist kui ka püsihindamist, millele teised hindamised saavad tugineda. Koostöös 
viivad püsihindajad läbi hindamisi, mille eesmärgiks on arengukavaüleste tulemuste ja mõjude 
jälgimine ja välja selgitamine, sh ÜPP I samba mõjude hindamine arengukavale ja vastupidi ning 
muude horisontaalsete teemade (säästlik areng, kliimamuutused ja innovatsioon) hindamine 
arengukava kontekstis ning arengukava panuse hindamine ühisesse strateegilisse raamistikku. 
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MAKi hindamissüsteemis osalevad asutused on: Maaeluministeerium, PRIA, püsihindajad 
(EMÜ ja PMK), Maamajanduse Infokeskus, kohalikud tegevusgrupid, eelhindaja, 
keskkonnamõju strateegiline hindaja, järelhindaja ning teised hindajad, kes leitakse avaliku 
hankega. Lisaks osalevad MAKi seire- ja hindamissüsteemis MAKi seirekomisjon, MAKi 
hindamiskomisjon, toetuse saajad, teised kasusaajad ja laiem avalikkus. 

Püsihindajaid on kaks: Eesti Maaülikool, kes tegeleb ettevõtete finants- ja sotsiaalmajanduslike 
näitajate kogumise ja analüüsimisega ehk eelkõige 1., 2., 3., ja 6. prioriteedi valdkondadega ning 
Põllumajandusuuringute Keskus, kes tegeleb keskkonnaalaste näitajate kogumise ja 
analüüsimisega ehk eelkõige 4. ja 5. prioriteedi valdkondadega. PMK on maaelu arengukavade 
erinevate näitajate (eelkõige keskkonnanäitajate) kogumise ja analüüsimisega tegelenud juba 
alates MAK 2004–2006 rakendamisest. 

1.2. MEETMETE RAKENDUMINE 

13. veebruaril 2015. aastal kiitis Euroopa Komisjon heaks Eesti maaelu arengukava 2014-2020. 
Põllumajandusministri 06.02.2015 määrus nr 13 „2015. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–
2013ˮ alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevad maaelu arengu 
toetused ja „Eesti maaelu arengukava 2014–2020ˮ alusel antavad Euroopa Liidu ühise 
põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused“ alusel sai 2015. a taotleda nii MAK 
2014-2020 toetusi kui ka jätkata juba võetud viieaastasi MAK 2007-2013 kohustusi.  

MAK 2014-2020 PINDALA- JA LOOMAPÕHISED TOETUSED 2015. AASTAL: 

• M10.1 Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede ehk põllumajanduslik 
keskkonnatoetus (PKT):  

o M10.1.1 Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM), 

o M10.1.3 Piirkondlik mullakaitse toetus (MULD), 

o M10.1.4 Keskkonnasõbraliku aianduse toetus: keskkonnasõbraliku puuvilja- ja 
marjakasvatuse toetus (KSA) ja keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja 
maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus (KSK), 

o M10.1.5 Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (SORT), 

o M10.1.6 Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL), 

o M10.1.7 Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK), 

• M12 Natura 2000 ja veepoliitika raamdirektiivi kohased toetused: 

o M12.1 Natura 2000 toetus põllumajandusmaale (NAT), 

o M12.2 Natura 2000 toetus erametsamaale (NAM), 

• M11 Mahepõllumajandus (MAH): 

o M11.1 Mahepõllumajandusele üleminek, 

o M11.2 Mahepõllumajandusega jätkamine, 

• M14 Loomade heaolu: 

o M14.1 Loomade heaoluga seotud toetus (LHT). 

MAK 2007-2013 PINDALA- JA LOOMAPÕHISED TOETUSED 2015. AASTAL: 
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• Meede 2.3 – Põllumajanduslik keskkonnatoetus (214) (PKT):  

o Alameede 2.3.1 – Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM), 

o Alameede 2.3.2 – Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAHE), 

o Alameede 2.3.3 – Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL), 

o Alameede 2.3.4 – Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (SRT), 

o Alameede 2.3.5 – Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK), 

• Meede 2.4 – Loomade heaolu: loomade karjatamise toetus (215) (LKT).  

Alates 2014. aastast ESA toetust taotleda ei saanud, kuid säilis kohustus tegeleda 
põllumajandusega ebasoodsamas piirkonnas vähemalt viie järjestikuse aasta jooksul esimesest 
toetusmaksest. 

Pindalatoetuste taotlusi võeti vastu 7. maist kuni 25. maini 2015. a. Hilinenud taotluste 
vastuvõtmise aeg oli 26. maist kuni 19. juunini 2015, kuid sel juhul vähendati toetust 1% iga 
hilinetud tööpäeva kohta. KSM, MULD, KSA ja KSK toetuste taotlusi sai esitada vaid e-PRIA 
vahendusel. Taotleja sai esitada ühe pindalatoetuste taotluse aastas kõigi oma põllumajanduslike 
majapidamiste/ettevõtete kohta kokku. Taotlusele tuleb märkida kogu põllumajanduslik maa, 
mida taotlejal on õigus kasutada. Kõik põllud, mida taotleja kasutab ning mis on märgitud 
taotlusele, peavad olema nõuetekohaselt hooldatud. 

Taotleja peab täitma nõuetele vastavuse süsteemi nõudeid terves oma majapidamises. Nõuetele 
vastavuse süsteemiga tagatakse, et põllumajandustoetusi makstakse täies mahus vaid neile 
põllumajandustootjatele, kes täidavad erinevatest seadustest tulenevaid kohustuslikke 
majandamisnõudeid  ja järgivad maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise 
nõudeid. Toetuse saaja peab järgima nõudeid oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu 
põllumajandusliku majapidamise maal kogu kalendriaasta jooksul. Nõuete rikkumisel 
vähendatakse taotleja kõikide eelnevalt loetletud MAK 2014-2020 toetuste, lisaks kõigi 
otsetoetuste ja perioodi 2007-2013 MAK toetuste summat. 

Uusi MAK 2007-2013 toetuse kohustusi võtta ja sama perioodi teise kohustusega asendada ei 
saanud. Samas võis taotleja soovi korral ja sarnase toetusskeemi jätkumisel asendada MAK 
2007–2013 kohustuse MAK 2014–2020 kohustusega. Asendades MAK 2007-2013 kehtiva PKT 
kohustuse MAK 2014-2020 PKT kohustusega või mahepõllumajanduse sama kohustusega, algas 
MAK 2014-2020 uus 5-aastane kohustus. Kehtivat LKT kohustust võis asendada perioodi 2014-
2020 mahepõllumajanduse toetuse 5-aastase kohustusega. Ühel taotlejal saab sama toetuse kohta 
olla vaid üks kohustus. Kohustus on enamike toetuste puhul tegevuste elluviimine toetustes 
ettenähtud ajavahemikul toetusõiguslikul maal või loomade osas, mille kohta toetust taotletakse. 
SORT, OTL ja LHT kohustused on lävendipõhised. Lävendipõhiste kohustuste puhul võib 
taotlejal taotletav pind või loomade arv kohustuseperioodil muutuda, oluline on, et igal 
kohustuseaastal oleks taotlejal vastavalt meetme nõuetele minimaalne pind või loomade arv 
olemas. OTL puhul algab iga tõu kohta eraldi viieaastane kohustus, st kui tõu kohta võetakse 
kohustus, peab viis järjestikust kalendriaastat pidama vähemalt ühte sellist tõugu looma. OTL 
toetust sai taotleda eesti tõugu hobuse (OTE), eesti raskeveo tõugu hobuse (OTR), tori tõu 
universaalsuuna või vana-tori suuna hobuse (OTT), eesti maatõugu veise (OTM) ja eesti vuti 
(OTV) pidamise eest. 
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SORT, KSM, KSA, KSK, MULD ja MAH toetust sai taotleda FIE või juriidiline isik. NAT, 
PLK ja OTL toetust sai taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline või juriidiline isik, seltsing 
ning muu juriidilise isiku staatuseta ühendus. LHT võis taotleda põllumajandusega tegelev 
füüsiline isik, FIE, juriidiline isik või juriidilise isiku staatuseta ühendus, kes on aktiivne 
põllumajandustootja. Toetusi sai taotleda tingimusel, et taotleja harib või hooldab maad 
õiguslikul alusel, s.t on maa omanik või omab kehtivat rendilepingut. Nõue kehtis kõikide 
pindalatoetuste taotlemisel. Kõik toetuse taotlejad peavad olema kantud PRIA 
põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. PLK toetuse taotlejal tuleb poollooduslike 
koosluste loetelu ja kaart enne PRIAle esitamist kooskõlastada Keskkonnaametis. 

NAM toetust toetust sai taotleda füüsiline või eraõiguslik juriidiline isik, kellel on Natura 2000 
alal asuv toetusõiguslik erametsamaa. 

Ülevaate MAK 2014-2020 4., 5. prioriteedi meetmete ja 3. prioriteedi loomade heaolu meetme, 
MAK 2007-2013 2. telje meetmete ning MAK 2004-2006 PKT ja ESA meetme rakendamisest 
annab Lisa 1. 

1.3. PÜSIHINDAMISTEGEVUSED 

MAK 2004-2006 perioodi põllumajandusliku keskkonnatoetuse meetme hindamiseks töötati 
Põllumajandusuuringute Keskuse poolt välja spetsiaalne seire- ja hindamissüsteem, mis oli 
suures ulatuses hindamise aluseks MAK 2007-2013 perioodil. Väljatöötatud süsteemi on 
perioodide jooksul kohandatud vastavalt vajadustele ning seda kasutatakse ka MAK 2014-2020 
meetmete hindamisel. 

MAKi hindamine toimub meetmete, sihtvaldkondade ja prioriteetide tasandil. Vastavalt ühisele 
seire- ja hindamissüsteemile on seatud meetmete tasandil väljund-, sihtvaldkondade tasandil 
tulemus- ja prioriteetide tasandil mõjuindikaatorid. Püsihindamise käigus keskendutatakse 
kohustuslikele hindamisküsimustele. 

Püsihindamise otstarbel kogub PMK mitmesuguseid andmeid Põllumajanduse Registrite ja 
Informatsiooni Ameti süsteemidest, Põllumajandusametist, Keskkonnaministeeriumi 
allasutustest, SA Erametsakeskusest ning teistelt andmekogujatelt. Lisaks viiakse hindamistööga 
seoses läbi konsultatsioone hindamisega seotud asutuste vahel ning erinevate spetsialistide ja 
ekspertidega. 

Arengukava tasandil toimuva hindamistegevuse täiendamiseks puuduvate andmetega 
planeeritakse vajalikke valdkonnauuringuid ja -analüüse. Uuringud on teostatud meetmete 
hindamiseks vajaliku täiendava info kogumiseks, meetmete kvaliteetsemaks analüüsiks ja samuti 
taustaandmete kogumiseks meetmete kujundamisel tulevikus. Kuivõrd PMK teostatav 
püsihindamine hõlmab eeskätt keskkonnamõju omavaid pindalameetmeid, on alates 2005. 
aastast uuringuid tehtud neljas valdkonnas: mullastik, vesi, elurikkus ja sotsiaalmajandus. 2015. 
kalendriaasta uuringute eesmärgid, metoodika ja detailsed tulemused on esitatud 
Põllumajandusuuringute Keskuse „Eesti maaelu arengukava 2007-2013 2. telje ning Eesti 
maaelu arengukava 2014-2020 4. ja 5. prioriteedi püsihindamiseks 2015. aastal läbiviidud 
uuringute aruandes“. 

Meetmete eesmärkide saavutamise ja mõju hindamisel vee kvaliteedile, sh väetiste ja 
pestitsiidide kasutamisele, mullaviljakusele ja mullaerosiooni tõkestamisele lähtuti PMK seire ja 
hindamise käigus teostatud järgnevate uuringute tulemustest: 
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• „Taluvärava toiteelementide bilansi ja kasutuse uuring“, 
• „Pestitsiidide kasutuskoormus“, „Veekvaliteedi uuring“, 
• „Erodeeritud ja turvasmuldade omaduste muutumine“, 
• „Minimeeritud harimise mõju muldade omadustele ja keskkonna seisundile“, 
• „Mulla NO3 (nitraatlämmastiku) ja SO4 sisalduse muutus ja dünaamika nitraaditundliku ala 

(NTA) põllumuldades perioodi jooksul erineva maakasutuse (põllukultuurid, rohumaa) korral 
ning mullas leiduvate taime-toiteelementide  (P, K, Ca, Mg, Cu, Mn, B, Nüld) happesuse ja 
orgaanilise aine fooni ja pikaajalisemate muutuste selgitamine. NTA põllumaade mullas 
pestitsiidijääkide sisalduse selgitamine“, 

• „Mullaviljakuse mõnede parameetrite ja põllumajanduskultuuride saagi ning kvaliteedi 
muutus mahe- ja tavaviljeluses sõltuvalt erinevatest agrotehnoloogiatest koos kattetulu 
arvestusega“. 

Meetmete eesmärkide saavutamise ja mõju hindamisel elurikkuse ennistamisele, säilitamisele ja 
parandamisele lähtuti PMK seire ja hindamise käigus teostatud järgnevate uuringute tulemustest: 

• „Pesitsevate lindude liigirikkuse, arvukuse ja asustustiheduse uuring“, 

• „Kimalaste mitmekesisuse ja arvukuse uuring“. 
Käesolevas aruandes on uuringute analüüsidest tulenevaid järeldusi kasutatud sünteesivalt koos 
administratiivsete andmetega Eesti maaelu arengukava 2014-2020 4. ja 5. prioriteedi meetmete 
ja 3. prioriteedi loomade heaolu ning mahepõllumajanduse meetme hindamisel. 

Meetmete efektiivsuse ja mõju leidmisel on arvestatud tegevustele seatud eesmärke - hinnatakse, 
kas neid on võimalik saavutada kehtestatud nõuete agronoomilisest või keskkonna mõjususest 
lähtuvalt. Analüüsil kirjeldatakse maakondade ning riigi tasandil toetusaluseid pindalasid, 
toetusesaajate arvu, makstud toetuse summasid, maakasutust, potentsiaalseid toetusaluseid 
ühikute arve, meetmete koosmõju teiste 4. ja 5. prioriteedi meetmetega ning valdkondade 
uuringutest saadud järeldusi meetmete võimalike mõjude kohta mullale, veele ja elurikkusele. 
Hinnangutes on esitatud aegread, kasutatud võrdlusi eelnevate aastate ning perioodidega, trendid 
on esitatud joonistel ja graafikutes, suuremahulisi arvandmeid aruande lisades ka tabelitena. 

1.4. HINDAMISALANE TEAVITAMINE 

Hindamisalane teavitamine on üks olulisi PMK hindamisalaseid tegevusi. See on tähtis nii 
põllumajandustootjatele, ametnikele kui ka teistele huvigruppidele nii nende tulevaste tegevuste 
planeerimisel kui ka käesolevatele tegevustele hinnangu saamiseks. 2015. aastal toimus 
hindamisalane teavitamine sarnaselt eelnevatele aastatele. Püsihindaja viis läbi mitmeid 
infopäevi, mis olid peamiselt suunatud põllumajandustootjatele, ametnikele ja teistele huvilistele. 
Jooksvalt uuendati infot 2. telje püsihindamist tutvustaval kodulehel http://pmk.agri.ee/pkt/.  

Püsihindajad osalesid konverentsidel ja seminaridel hindamisalaste ja ka muude erialaste 
ettekannete ja poster-ettekannetega ning erinevates allikates avaldati artikleid ja asjakohast infot. 
Osaleti ka mitmetes projektides, töögruppides ja võrgustikes. 

1.4.1. TAGASISIDE SEIREVALIMIS OLEVATELE TOOTJATELE 

Nii nagu eelnevatel aastatel, saadeti ka 2015. a tagasiside elurikkuse seirevalimis olevale 66-le 
tootjatele. Sarnaselt eelnevatele aastatele sisaldas ülevaade seires oleva tootja maadel läbi viidud 
lindude ja kimalaste hindamise tulemusi alates aastast, mil tootja seirevalimisse kaasati. 
Võrdluseks toodi välja ka nende indikaatorite keskmised näitajad seirepiirkonniti ja 
tootmistüübiti. Tagasisides tootjatele jagati ka üldist infot PMK poolt läbi viidud 
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keskkonnatoetuste hindamise ning muude PMK poolt läbiviidavate tegevuste kohta. Lisaks 
informeeriti tootjaid, et 2016. a lõpuks peab Maaeluministeeriumil valmima MAK 2007-2013 
mõjude järelhindamisaruanne. Seirevalimi tootjatele seletati, et seoses sellega valmis ka PMK-l 
2015. a algul senisest põhjalikum aruanne. Anti ülevaade, millistest peatükkidest aruanne 
koosneb ning viidati, kust PMK PKT kodulehel aruandega tutvuda saab. 

1.4.2. PMK POOLT KORRALDATUD KOOLITUSED JA INFOPÄEVAD 

15. mail 2015 toimus Eesti maaelu arengukava 2007-2013 2. telje 2014. a läbiviidud 
püsihindamisuuringuid tutvustav, juba traditsiooniks kujunenud infopäev Maaeluministeeriumis. 
Infopäeva eesmärgiks oli tutvustada nii ministeeriumi ametnikele kui ka teistele huvilistele 2. 
telje hindamiseks läbiviidavate uuringute tulemusi. Ettekanded on kättesaadavad 
Maaeluministeeriumi kodulehel http://www.agri.ee/et/ajalugu/eesti-maaelu-arengukava-2007-
2013-raames-2014-aastal-teostatud-uuringute-infopaev  

Infopäeva sisu: 

• Põllumajandustoodete ja mittepuiduliste metsandussaaduste töötlemise toetuse saajate 
konkurentsivõime uuring, Kersti Aro (EMÜ) 

• Seireperioodi 2007-2014 vee valdkonna uuringute tulemustest, Jaan Kanger (PMK) 

• Kas põllulindude ja kimalaste seire põhjal saab keskkonnasõbraliku majandamise ja 
mahepõllumajandusliku tootmise toetustele anda sarnase hinnangu? Eneli Viik (PMK) 

• Mullauuringute tulemused 2014. aastal. Sissejuhatus põllumajandusmaa väärtuste 
teemasse, Priit Penu (PMK) 

• Põllumajandusmaa väärtustest ja väärtuste tõlgendamistest, Tambet Kikas (PMK) 

• Ökonomeetrilise mudeli arendamine investeeringutoetuste mõju hindamiseks piima- ja 
teraviljatootmise näitel, Mati Mõtte (EMÜ) 

18. augustil 2015 korraldas PMK MAK 2014-2020 põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetme keskkonnasõbraliku majandamise toetuse algkoolitust läbiviivatele lektoritele 
koolituse, kus käsitleti nii KSM määrusest tulenevaid nõudeid kui ka nende seost 
keskkonnasäästliku põllumajandusega. 

Koolitusel käsitletud teemad: 

• Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ning põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetme 
olemus; 

• Nõuetele vastavuse süsteem; 

• Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse  ja lisategevustega seonduv (sh. nõuded, 
tegevused); 

• Keskkonnasõbraliku majandamise toetusega seotud toetused. 

Lektoritena esinesid PMK ja Maaeluministeeriumi spetsialistid. Kokku osales seminaril 25 
inimest (KSM algkoolituste läbiviijad, põllumajandusnõustajad, PRIA ja MEM ametnikud). 

Oktoober-november 2015 toimusid PMK koordineeritud keskkonnasõbraliku majandamise 
toetuse kohustuslikud algkoolitused. Koolituste korraldamiseks viidi läbi riigihange, mille võitis 
MTÜ Eesti Maaelu Nõuandeteenistus. Algkoolitused toimusid neljateistkümnes maakonnas, kus 
läbiviidud 30 koolitusest võttis osa kokku 1550 põllumajandustootjat (Joonis 1). 2015. aastal 
KSM toetust taotlenud tootjatest läbis algkoolituse 93% (1330 taotlejat). Kohustusliku 
algkoolituse mitteläbimise pärast vähendati väljamakstavat KSM toetust 106 taotlejal.  
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Joonis 1. Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse algkoolitustel osalenud tootjate ja maakonnas 
läbiviidud koolituste arv 2015. aastal 

Koolitustel osalenud tootjate tagasiside koolitustele oli üldjuhul positiivne, negatiivsetest 
pooltest mainiti koolituste lühikest etteteatamise aega ning samuti märgiti, et toetuse nõuetest 
võiks pigem enne taotlemist rääkida.  

Tagasiside lehel küsiti tootjatelt ka seda, millistest koolitustest nad oleksid huvitatud. Enim 
sooviti saada koolitusi väetamise, viljavahelduse, agrotehnika ja integreeritud taimekaitse 
teemal. Samuti huvitaksid tootjaid erinevatele tootmistüüpidele suunatud koolitused, nagu 
näiteks piimatootmine, lihaveiste kasvatamine, aiandus jne. 

1.4.3. HINDAMISEGA SEOTUD INFO JAGAMINE TEISTEL ÜRITUSTEL 

2015. aastal osalesid PMK põllumajandusseire ja uuringute osakonna töötajad mitmetel nii Eesti 
kui ka välisüritustel, kus jagati MAK 2. telje hindamisega seotud ja muud erialast infot.  

28.-31. jaanuaril esines Pille Koorberg mitme ettekandega (Eesti kogemus seire- ja 
hindamissüsteemi ülesehitamisel, Eesti PKT ja Natura 2000 seire raames tehtavad tegevused jm) 
Horvaatias, Zagrebis toimunud Horvaatia maaelu arengukava 2014-2020 põllumajandusliku 
keskkonnatoetuse seire ja hindamisalasel seminaril, mille põhirõhuks olid elurikkusega seotud 
PKT meetmed Natura 2000 alal. 

15. detsembril esines Priit Penu Saare Maavalitsuse poolt korraldatud planeerimisalasel 
seminaril suulise ettekandega „Väärtuslik põllumajandusmaa“. 

18. veebruaril esines Eneli Viik Viljandi Linnaraamatukogus Keskkonnaameti korraldatud 
kohalikele huvilistele mõeldud loenguõhtul suulise ettekandega „Põllumajandusmaastiku 
elurikkus ja mahepõllumajandus“. 

27. veebruaril esines Priit Penu Eesti Maaülikooli korraldatud mahekoolitusel “Mullaviljakuse 
parandamine ja vahekultuurid külvikorras“ suulise ettekandega „Mullaseire tulemustest 
mahetootjale“. 

Aprillis esines Karli Sepp Sakus, Põllumajandusameti poolt korraldatud inspektorite koolitusel 
suulise ettekandega „Mahe ja tava väetamise võrdlus Kuusiku katsete põhjal“. 

28.-29. aprillil toimus Saksamaal, Oldenburgis HELCOM’i tööseminar teemal „Toiteelementide 
arvepidamisest Läänemere maades“, kus Livi Rooma esines suulise ettekandega 
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„Toiteelementide arvestamisest ja arvepidamisest Eestis“ ning koostas seminari lõppraporti jaoks 
Eesti kohta kokkuvõtte. 

1.-2. juunil Tallinnas toimunud Põllumajandusuuringute Keskuse poolt korraldatud 
rahvusvahelisel konverentsil 11th Nordic Pesticide Residue Workshop (inglise keeles 11-s 
Põhjamaade Pestitsiidijääkide konverents) esines PMK esindaja Kadri Allik suulise ettekandega 
„Pesticide Residues in Estonian Arable Soils“. Ettekande koostasid Kadri Allik ja Priit Penu. 

03. juunil toimus Tallinnas MAK 2007 - 2013 seirekomisjoni 16. istung, kus esines Livi Rooma 
suulise ettekandega „ MAK 2007 - 2013 2. telje meetmete püsihindamise tulemuste tutvustus“. 

12. juunil esines Priit Penu Keskkonnaameti poolt korraldatud seminaril Vilsandi RP loenguga 
„Sissejuhatus põllumajandusmaa väärtuste teemasse. LÄÄNE-SAAREMAA NÄIDE“.  

23. septembril viis Priit Penu läbi väliseminari ja pidas loengu muldadest Saaremaa 
Keskkonnaameti poolt organiseeritud päeval „2015 Rahvusvaheline mulla-aasta - terve muld- 
tervislik elu“. 

19.-21. oktoobril toimus Inglismaal, CEH (Centre for Ecology & Hydrology, Lancaster 
Environment Centre) poolt organiseeritud tööseminar “HNV areas in the Lake District – 
problems in designations and monitoring”, kus Tambet Kikas tegi suulise ettekande „The 
methodology in designating HNV areas in Estonia“ ja osales välitöödel. 

6. novembril toimus Tallinnas, Seaport Hotellis MapInfo GIS tarkvara ametlik maaletooja AS 
Regio poolt korraldatud tarkvara MapInfo GIS seminar, kus Tambet Kikas tegi suulise ettekande 
„Menüüd ja alamrakendused igapäevatöö lihtsustamiseks“. 

27.-28. novembril osalesid Eneli Viik ja Ere Ploomipuu Leedus, Vilniuses Euroopa maaelu 
hindamise tugiüksuse (European Evaluation Helpdesk for Rural Development) poolt korraldatud 
töötoas „Maaelu arengukavade keskkonnamõjude hindamine. Praktilised lahendused 2007-2013 
järelhindamiseks" (workshop "Assessing environmental effects of Rural Development 
Programmes. Practical solutions for the ex post evaluation 2007-2013"). Eneli Viik esines 
suulise ettekandega „Estonian case study – Evaluation of agri-environment schemes’ 
biodiversity objective“. 

4. detsembril Tartus toimunud Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi ja Eesti 
Mullateaduse Seltsi koostöös korraldatud IV Mullapäeval esinesid Priit Penu ja Kadri Allik 
posterettekandega „Põllumajandustootjate mullaalased koolitused“. 

1.4.4. OSALEMINE PROJEKTIDES, TÖÖGRUPPIDES JA VÕRGUSTIKES 

2015. aastal jätkas PMK osalemist Euroopa Komisjoni (EK) Põllumajanduse Peadirektoraadi 
Euroopa Innovatsioonipartnerluse võrgustiku (EIP-AGRI) ja spetsiaalse teeninduspunkti (EIP-
AGRI Service Point) töös. EIP-AGRI võrgustiku ja teeninduspunkti eesmärgiks on koguda ja 
vahendada informatsiooni ning hõlbustada andmevahetuse protsessi eelkõige tootjate, nõustajate 
ja teadlaste vahel põllumajandusinnovatsiooni teemade osas. Täpsemat infot EIP-AGRI kohta on 
võimalik lugeda koduleheküljelt aadressil http://ec.europa.eu/eip/agriculture/. 

Alates 15. detsembrist 2015 osaleb Põllumajandusuuringute Keskus 21-kuulises 
mestimisprojektis (Twinning) Makedoonias. Antud projekti juhib Holland ning Eesti ja 
Sloveenia osalevad juuniorpartneritena. Projekti konsortsiumis osalevad kõigi kolme riigi 
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makseagentuurid (sh PRIA) ning Eesti poolelt on Põllumajandusuuringute Keskusest 
väljapakutud pikaajaline mestimisnõunik (inglise keeles Resident Twinning Adviser). 

Mestimisprojekt on ellu kutsutud Makedoonia makseagentuuri (AFSARD) suutlikkuse 
tõstmiseks liitumiseelse maaeluarenguprogrammi (IPARD) rakendamise protseduuride 
väljatöötamiseks ja täiendamiseks. Eelkõige nähakse projekti abi makseagentuuri auditeerimisel 
ning investeeringumeetmete, maaelu mitmekesistamise ning tehnilise abi meetmete 
protseduuride ülevaatamises ja lihtsustamisel. Lisaks tuleb välja töötada akrediteerimisepakett ka 
uutele planeeritavatele IPARD meetmetele (põllumajanduslik keskkonnatoetus ja 
mahepõllumajandus, Leader-meede, nõuandetoetus ning maapiirkonna infrastruktuuri meetmed). 

Priit Penu ja Tambet Kikas osalesid väärtusliku põllumajandusmaa väljavalimisega seotud 
koosolekutel Maaeluministeeriumis, kus arutati väärtusliku põllumajandusmaa määratlemise 
metoodikat ja  koostati määrust. 

Kadri Allik osales arengudokumendi „Kliimapoliitika põhialused aastani 2050“ koostamise 
töögrupi (põllumajanduse valdkonnas) viiel kokkusaamisel. Põllumajanduse valdkonnas koostati 
kaheksa suunist, mille eesmärgiks on anda pikaajaline suund põllumajandussektori 
kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks või selle kasvu piiramiseks aastani 2050. 

Jana Adari osales Eesti maaeluvõrgustiku koostöökoja istungitel, mille peamisteks teemadeks 
2015. aastal olid maaeluvõrgustiku seire ja hindamine, tegevusplaanid perioodiks 2014-2020 
ning maaturismi edulugude väljaselgitamine.  

1.4.5. HINDAMISEGA SEOTUD INFO AVALDAMINE ERINEVATES ALLIKATES 

E. Viik. 2015. Mahepõllumajandus kui elurikkuse soodustaja. Maheleht 68, 1/2015, lk 9-11. 

E. Viik. 2015. Kuidas elavad Eesti põllulinnud ja kimalased? Maablogi, 8.06.2015, 
https://maablogi.wordpress.com/2015/06/08/kuidas-elavad-eesti-pollulinnud-ja-kimalased/. 

Kikas, Tambet; Bunce, Robert Gerald Henry; Kull, Ain; Sepp, Kalev (2015). A review of the 
application of the high nature value concept in Estonia within the context of the European Union. 
International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology, 11 (2), 143−157, 
10.1504/IJARGE.2015.072902.  

Lang, Mait; Vain, Ants; Bunce, Robert Gerald Henry; Jongman, Rob; Raet, Janar; Sepp, Kalev; 
Kuusemets, Valdo; Kikas, Tambet; Liba, Natalja (2015). Extrapolation of in situ data from 1-km 
squares to adjacent squares using remote sensed imagery and airborne lidar data for the 
assessment of habitat diversity and extent. Environmental Monitoring and Assessment, 187 (3), 
1−16, s10661-015-4270-7. 

Penu, Priit (23. september 2015) artikkel Äripäevas „Mullata kaob elu“. 

Sepp, K.,2015. Agrotehnoloogia ja viljavaheldus saagikuse ja umbrohtumuse mõjutajana 
põldheinarohkes külvikorras. Ajakiri Mahepõllumajanduse leht, 68 (1), lk 6-8, Ökoloogiliste 
Tehnoloogiate Keskuse väljaanne. 

Valentina Sagris, Tambet Kikas, Vincenzo Angileri, 2015. Registration of land for the common 
agricultural policy management: potentials for evaluation of environmental policy integration. 
Int. J. Agricultural Resources, Governance and Ecology, Vol. 11, No. 1.DOI: 
10.1504/IJARGE.2015.069786. 



 25

2. MAK 2007-2013 PERIOODI 2. TELJE JA MAK 2014-2020 PERIOODI 
4., 5. PRIORITEEDI MEETMETE MAAKASUTUSANALÜÜS 

2.1. PINDALATOETUSTE ALUNE PÕLLUMAJANDUSLIK MAAKASUTUS JA SELLE 
MUUTUSED AASTATEL 2007- 2014; 2015 

Maakasutuse analüüsil on aluseks võetud PRIA andmestik taotletud pindalatoetuste jääva pinna 
alusel (09.02.2016 seisuga). MAK 2007-2013 perioodi teise telje ja MAK 2014-2020 perioodi 
neljanda ja viienda prioriteedi meetmete osatähtsuste hindamisel on aluseks erinevate meetmete 
pindala suhe ÜPT pindalasse aastatel 2007-2015. Kuigi ametlik eelmine periood oli 2007-2014, 
siis enamuse keskkonnatoetuste seisukohast oli perioodi vahetus (st uued nõuded) 2009. a. alates. 
Seetõttu esitame tekstis enamasti võrdlused 2009. ja 2015. aasta vahel. See on oluline eriti KSM 
toetuse puhul, kus 2007. ja 2008. aastal olid toetusõiguslikud nii põllumaa kui püsirohumaa, aga 
2009. a alates ainult põllumaa. Teatud maakasutusparameetrite võrdlemisel käsitletakse vaid 
suuremaid pindalatoetusi. Kuigi alates 2014. aastast ESA toetust ei rakendata, siis maakasutuse 
muutuste hindamine endistel ebasoodsamatel aladel (edaspidi ESA alad) jätkub. Analüüsil 
esitatakse endistele ebasoodsamatele aladele taotletud pindalatoetuste kogupindala sõltumata 
toetustüübist. Parema jälgitavuse huvides liideti toetustüüpide võrdlemisel KST, KSMP ja 
KSML toetused (MAK 2007-2013 perioodi toetused), alates 2015. aastast on ainult KSM toetus 
koos lisategevustega. 

Aastatel 2009-2015 on taoletud ÜPT ja MAHE ning ESA alade jääv pind järjest suurenenud 
(Joonis 2; Lisa 2). Oluliselt on tõusnud MAHE pind alates meetmete rakendamisest, olles 2015. 
aastaks kaks korda suurem võrreldes 2007. aastaga. Seevastu on KSM pind näidanud 2009 ja 
2015 aastate võrdluses langustrendi 8% ehk 37 996 ha. KSM pind suurenes 2015. aastal 
võrreldes 2014. aastaga 50 528 ha (13%). Selle põhjuseks on uute KSM kohustuste võtmine uuel 
MAK 2014-2020 perioodil.  

 
Joonis 2. Pindalatoetuste ja ESA alade taotletud jääv pind aastatel 2007-2015 (PRIA 09.02.2016 
andmetel); (PMK, 2015a), numbriga on esitatud tulemused 2009 ja 2015. aastal 

PKT hulka kuuluvad MAK 2014-2020 perioodil toetused KSM, KSK, MULD, KSA, SRT, PLK, 
ning seega on nende pind väiksem (474 893 ha, Lisa 2) võrreldes eelneva perioodiga, sest 
MAHE toetust ei arvestata alates 2015. a PKT hulka. Maakasutuse samadel alustel võrdlemiseks 
pikema perioodi jooksul on joonisel PKT toetustele lisatud MAHE toetus. PKT+MAHE toetuste 
pind suurenes oluliselt (93 829 ha ehk 18%) võrreldes 2014. aastaga, mis on tingitud nii KSM 
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kui MAHE pinna suurenemisest 2015. aastal ning uue MULD meetme (8995 ha) rakendamisest 
uuel perioodil. 

2015. a oli ÜPT taotletud jääv pind 951 570 ha (suurenemine võrreldes 2009. aastaga 89 794 ha 
ehk 10%), ESA aladel 408 429 ha (suurenemine 68 046 ha ehk 20%), NAT 21 681 (vähenemine 
700 ha ehk 3%), KST/KSM 440 419 ha (vähenemine 37 996 ha ehk 8%), MAHE 142 116 ha 
(suurenemine 46 905 ha ehk 49%), PKT pind oli 474 893 ha ja PKT+MAHE pind oli 616 627 ha 
(suurenemine 56 392 ha ehk 10%). 

Perioodil 2009-2015 vähenes KST/KSM ja PKT+MAHE taotletud jääva pinna osatähtsus ÜPT 
pinnast (vastavalt 9,2% ja 0,2%), kuid ESA alade ja MAHE taotletud jääva pinna osatähtsus 
tõusis (vastavalt 3,4% ja 3,9%) (Joonis 3). Hinnates PKT+MAHE pinna osatähtsuse muutust 
ÜPT pinnast selgub, et vaatamata pidevale langusele perioodil 2009-2014, on 2015. aastal 
saavutatud sama suur osatähtsus ÜPT pinnast võrreldes 2009. aastaga. Seejuures on 2015. aastal 
hüppeliselt tõusnud PKT+MAHE pinna osatähtsus võrreldes 2014 aastaga (8,8%). Peamiselt on 
selle suurenemine seotud KSM pinna osatähtsuse tõusuga 4,5% 2014. aastaga võrreldes, sest 
MAHE pinna osatähtsus on võrreldes 2014. aastaga praktiliselt samaks jäänud (suurenemine 
0,7% 2015 aastal). MAHE pinna osatähtsus ÜPT pinnast on pidevalt suurenenud, kuid alates 
2012. aastast on see püsinud stabiilselt 14-15% vahemikus.  

 
Joonis 3. Erinevate toetustüüpide ja ESA alade aluse maa osatähtsus ÜPT pinnast aastatel 2007-2015 
(PRIA, 09.02.2016 andmetel); (PMK, 2015a) 

ÜPT taotlejate arv 2009.-2014. aastatel kasvas, kuid 2015. aastal vähenes 73 tootja võrra (0,4%) 
võrreldes 2014. aastaga (Joonis 4). Sarnaselt vähenesid taotlejate arvud võrreldes 2014. ja 2015. 
aastat ka PLK, NAT ja KST/KSM toetuste lõikes (vastavalt 61, 168 ja 64 taotlejat ehk vastavalt 
6,9%, 9,8% ja 4,3%). MAHE taotlejate arv on olnud pidevas tõusutrendis alates 2009. aastast, 
olles 2015. aastal 553 taotleja võrra (59%) suurem. Jätkuvalt tõuseb alates 2011. aastast 
taotlejate arv, kes tegutsevad endistel ESA aladel, suurenemine 1196 taotleja võrra (13%) 
võrreldes 2009. a. Seega ei ole ESA toetuse lõpetamine vähendanud ei taotletud jääva maa hulka 
ega põllumajandustootjate arvukust ebasoodsamatel aladel. 
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Joonis 4. Pindalatoetuste taotlejate arv toetustüüpide lõikes aastatel 2007-2015 (PRIA, 09.02.2016 
andmetel); (PMK, 2015a), numbritega on esitatud tulemused 2009 ja 2015. aastal 

KST/KSM taotlejate arv (arvestatud ainult toetusõiguslikud tootjad) on olnud pidevas 
vähenemises alates 2009. aastast (-2050 taotlejat ehk 59%; Joonis 5). KST/KSM taotlejate arvu 
vähenemine on põhjendatav peamiselt väiketootjate kadumises ja liitumises suuremate 
tootjatega, sest keskmine pind taotleja kohta on perioodil 2009-2015 oluliselt kasvanud (muutus 
170 ha). KST/KSM taotletud jääv pind on perioodil 2009-2015 vähenenud 37 996 ha (8%) ja 
osatähtsus ÜPT pinna suhtes on püsinud 46-49% juures alates 2011. a (va 2014). 

 
Joonis 5. KST/KSM toetuse jagunemine kogupindala, taotleja keskmise maa, taotlejate arvu (sulgudes) ja 
KST/KSM osatähtsuse ÜPT pinnast lõikes aastatel 2009-2015 (PRIA, 09.02.2016 andmetel); (PMK, 
2015a) 

PKT+MAHE pinna osatähtsus ÜPT pinnast on enamikes maakondades (va Saare, Hiiu ja Ida-
Viru maakonnas) võrreldes 2014. aastaga kasvanud, Eesti keskmisena 8,8% (93 829 ha; Joonis 
6).  
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Joonis 6. PKT+MAHE taotletud jääva pinna osatähtsus ÜPT pinnast (alumine horisontaaltelg) 
maakondade lõikes perioodil 2007-2015 ja 2015. aasta suhteline muutus võrreldes 2014. aastaga 
(roheline tulp, ülemine horisontaaltelg) (PRIA, 09.02.2016 andmetel); (PMK, 2015a)  

Kõige rohkem on PKT+MAHE pinna osatähtsus ÜPT pinnast suurenenud 2014. a võrreldes 
Harju (19%), Lääne-Viru (13%) ja Valga maakonnas (12%). PKT+MAHE pinna osatähtsus ÜPT 
pinnast on kõige kõrgem ehk üle 70% Hiiu, Järva ja Lääne-Viru maakonnas vastavalt 75% (9847 
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ha), 74% (58 826 ha) ja 73% (77 954 ha), kuid PKT+MAHE pinna osatähtsus vähenes kõige 
rohkem Hiiu maakonnas (-7.2%). 

ÜPT põllumaa (põllukultuurid, sh mustkesa + lühiajaline rohumaa) alune pind suurenes 2015 a. 
võrreldes 2014. aastaga 19 420 ha võrra (3%) ning püsirohumaa pind vähenes 1471 ha võrra 
(0,5%) (Joonis 7). 

 
Joonis 7. Püsirohumaade (sh mittetoetusõiguslik maa KST/KSM-il) ja põllumaa (põllukultuurid + 
lühiajalised rohumaad) pindala (alumine horisontaaltelg) aastatel 2007, 2013-2015 ning 2015. a pindala 
muutus (kollane tulp, ülemine horisontaaltelg) võrreldes 2014. a peamiste toetustüüpide ja ESA alade 
lõikes (PRIA, 09.02.2016 andmetel); (PMK, 2015a)  

KST/KSM tootjate püsirohumaa pind vähenes 4920 ha võrra (8,1%) võrreldes 2014. a. 
KST/KSM tootjate püsirohumaa pind hakkas oluliselt vähenema alates 2014. aastast (muutus 
2013. a 14 719 ha ehk 18%). Ilmselt hakkasid juba 2013. aastal KSM tootjad valmistuma 
püsirohumaade põllumaaks muutmiseks, et oleks võimalik maa eest ka toetust saada. Seda 
ilmestab ka oluline põllumaa pindala tõus 2015. aastal 49 557 ha võrra (13%) võrreldes 2014. a. 
Kõikide toetustüüpide (va MAHE) lõikes vähenes 2015. a püsirohumaade pindala võrreldes 
2014. aastaga ning kõige rohkem KST/KSM tootjatel. MAHE taotlejate püsirohumaa pind on 

285 846

662 979

171 240

233 826

13 738

7 874

55 655

439 406

68 441

71 993

-1 471

19 420

-2

8 631

-2 708

-351

-4 920

49 557

1 673

7 664

-10 000 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000

PR

Põld

PR

Põld

PR

Põld

PR

Põld

PR

Põld

Ü
P

T
E

S
A

 a
la

d
N

A
T

K
S

T
/K

S
M

M
A

H
E

muutus, ha

pindala, ha

2015 2014 2013 2007 muutus



 30

viimasel kolmel aastal püsinud samas suurusjärgus ulatudes 68 441 ha-ni 2015. a. Enamikes 
toetustüüpides (va Natura toetus) tõusis põllumaa pindala võrreldes 2014. a. 

Oluline näitaja erinevate toetustüüpide maakasutuse struktuuri hindamiseks on põllumaa 
(põllukultuurid + lühiajalised rohumaad) ja püsirohumaade (tootjate kogu püsirohumaade sh 
mittetoetusõiguslik pind) pinna omavaheline suhe. Nimetatud suhe on suurim ehk suhteliselt 
kõige vähem püsirohumaid võrreldes põllumaaga on 2015. a KST/KSM tootjatel ning vastav 
indeks on võrreldes 2014. a suurenenud 6,4-lt 7,9-le (Joonis 8). Suhteliselt kõige rohkem 
püsirohumaid on NAT taotlejatel. MAHE taotlejate indeks on läbi aastate püsinud stabiilselt ühe 
ümber, mis viitab sellele, et püsirohumaade ja põllumaa pind on tasakaalus. ESA aladel on 
põllumaid rohkem kui püsirohumaid ning ka ÜPT aladel on põllumaa pind võrreldes 
püsirohumaaga suurem. Samades toetustüüpides on vastav indeks võrreldes 2009. a langenud 
ÜPT taotlejatel 0,3 ühikut ja ESA aladel 0,2 ühikut. 

 
Joonis 8. Põllumaa (põllukultuurid + lühiajalised rohumaad) ja püsirohumaa suhe erinevatel 
toetustüüpidel ja ESA aladel aastatel 2007-2015 (PRIA 09.02.2016 andmetel); (PMK, 2015a)  

Ühe tootja poolt taotletud jääv pind oli 2015. a Eesti keskmisena ÜPT taotlejal 55 ha, MAHE 
taotlejal 88 ha ja KSM taotlejal (tootjate kogupind sh mittetoetusõiguslik püsirohumaade pind) 
256 ha (Joonis 9). Kõige väiksemad keskmised ÜPT taotleja pinnad on Võru (25 ha), Valga (35 
ha) ja Hiiu (36 ha) maakonnas ning kõige suuremad Järva (96 ha) ja Lääne-Viru (90 ha) 
maakonnas. Samas on Järva maakonnas koos Võru ja Põlva maakonnaga kõige väiksemad 
MAHE taotleja keskmised suurused, vastavalt 65 ha, 64 ha ja 49 ha. Üle 100 ha on keskmised 
MAHE taotleja suurused nii Tartu, Lääne-Viru, Lääne kui Rapla maakonnas. Seejuures on kõige 
suurem MAHE taotleja keskmine suurus Ida-Viru maakonnas - 152 ha. KSM taotlejate 
keskmised suurused maakonniti kõiguvad vahemikus 136 kuni 446 ha. Kõige väiksemad KSM 
taotlejate pinnad on Hiiu (136 ha), Võru (146 ha) ja Saare (157) maakonnas ning suuremad 
Jõgeva (319 ha), Lääne-Viru (359 ha) ja Järva (446 ha) maakonnas. Samas on Järva maakonna 
KSM taotlejate keskmine pinna suurus ainsana kõikidest maakondadest vähenenud, vastavalt 
33,5 ha (7%) võrreldes 2014. a (PMK, 2015a). ÜPT taotlejate keskmine suurus on võrreldes 
2014. aastaga kasvanud (va Harju ja Pärnu maakonnas) keskmiselt 2,9 ha (5,5%). KSM taotlejate 
keskmine suurus on võrreldes 2014. a tõusnud 14 ha (16%) ja MAHE taotlejatel 0,6 (1%) ha. 
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Joonis 9. Erinevate toetustüüpide taotleja keskmine taotletud pindala maakondade lõikes 2015. aastal 
(PRIA 09.02.2016 andmetel)  

2.2. PÕLLUKULTUURIDE STRUKTUUR 

ÜPT taotletud jäävast pinnast on 2015. aastal 35% (328 425 ha) teravilja, 30% (285 846 ha) 
püsirohumaa ja 18% (174 456 ha) liblikõieliste kultuuride all. Seejuures on võrreldes 2014. 
aastaga tõusnud teravilja (1%) ning liblikõieliste pinna osatähtsus (0,8%) (Joonis 10; Lisa 3). 
Sarnane ÜPTga on KST/KSM põllukultuuride struktuur, kus 46% (229 874 ha) moodustavad 
teraviljad, 22% (110 078 ha) liblikõielised ning nii püsirohumaa kui õlikultuurid (raps, rüps, 
sinep, rõigas) mõlemad 11% (vastavalt 55 655 ha ja 56 195 ha). Seega on KST/KSM taotlejatel 
rohkem õlikultuure (4%) ja oluliselt vähem püsirohumaid (19%) võrreldes ÜPT taotlejate 
põllukultuuride struktuuriga. Võrreldes 2014. aastaga on ÜPT ja KST/KSM taotlejatel 
suurenenud teravilja alune pind kogu taotletud jääva pinna suhtes, teiste suuremate 
kultuurigruppide pind on vähenenud (va MAHE lühiajalise rohumaa pind). MAHE taotletud 
jääval maal moodustavad ligi poole pinnast püsirohumaad (48% ehk 68 442 ha) ja 24% 
maakasutusest moodustavad liblikõielised kultuurid (liblikõielised heintaimed + kaunviljad) ning 
nende osakaal on võrreldes 2014. aastaga tõusnud 1,9% võrra. Teraviljade all on MAHE 
taotlejatel oluliselt vähem pinda võrreldes ÜPT ja KST/KSM taotlejatega ning selle osatähtsus 
kogupinnast on püsinud stabiilselt 11-14% vahemikus alates aastast 2009. a. MAHE taotlejate 
õlikultuuride osatähtsus on väga väike, 2% (3538 ha). Lühiajalise rohumaa pind on 2015. a 
kõikide toetustüüpide lõikes väike, 3-4% taotletud jäävast maast ning see on võrreldes 2007. 
aastaga oluliselt vähenenud.  
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Joonis 10. Põllumaa peamiste kultuurigruppide ja püsirohumaa struktuur ÜPT, KST/KSM ja MAHE 
toetustüüpide lõikes 2007-2015. a (PRIA, 09.02.2016 andmetel); (PMK, 2015a)  

Teised kultuurigrupid moodustavad ÜPT taotletud jäävast pinnast 2015. a alla 2,2% (21 038 ha) 
(Joonis 11). ÜPT ja KST/KSM taotlejatel on kõige rohkem kasutusel mustkesa ning mõlema 
toetustüübi puhul on mustkesa alune pind võrreldes 2014. aastaga tõusnud vastavalt 5543 ha ja 
3270 ha (täpsemalt mustkesa pinna muutustest toetustüüpide lõikes peatükis 2.4). MAHE 
taotlejatel on läbi aastate (2007-2015) olnud kõige suurem püsikultuuride osatähtsus võrreldes 
KST/KSM ja ÜPT taotlejatega (Joonis 11). Rühvelkultuuride pind on suurim ÜPT taotlejatel, 
vastavalt 3818 ha 2015.a, mis on võrreldes 2014. a vähenenud 637 ha (14%) võrra. 
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Joonis 11. Väiksemate kultuurigruppide struktuur ÜPT, KST/KSM ja MAHE toetustüüpide lõikes 2007-
2015. a (PRIA, 09.02.2016 andmetel); (PMK, 2015a) 

Vaadeldes eraldi põllukultuuride struktuuri ainult põllumaal ilmnevad sarnased suundumused 
üldise toetuste põllukultuuride struktuuriga. Kõikide toetustüüpide lõikes kasvatatakse enim 
teravilja ja liblikõielisi kultuure, kuid erinevus tuleb MAHE toetuse puhul, kus liblikõieliste pind 
on kaks korda suurem teravilja pinnast ning ka teravilja allakülviga kasvatakse võrreldes teiste 
toetustega rohkem (Joonis 12).  

 
Joonis 12. Peamiste kultuurigruppide struktuur põllumaal ÜPT, KST/KSM ja MAHE toetustüüpide lõikes 
2007-2015. a (PRIA 09.02.2016 andmetel); (PMK, 2015a) 
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2.3. LIBLIKÕIELISTE KULTUURIDE PIND JA OSATÄHTSUS 

Liblikõieliste kultuuride pindala (sh allakülvid ja kaunviljad) on kõikide toetustüüpide lõikes 
aastatel 2007-2015 üldiselt suurenenud (Joonis 13). Võrreldes 2007. a on liblikõieliste pindala 
2015. aastaks kasvanud ÜPT puhul 52 301 ha (35%), KST/KSM puhul 15 746 ha (14%) ja 
MAHE taotlejatel 24 237  ha (134%) võrra. Võrreldes 2014. a on liblikõieliste pinnad 2015. a 
suurenenud vastavalt 5,1% (9972 ha) ÜPT pinnal, 3,3% (4159 ha) KSM pinnal ja kõige rohkem 
ehk 18% (6428 ha) MAHE taotletud jääval maal. MAHE pinnal kasvavad liblikõielised kultuurid 
on kõige suurema osatähtsusega kogu põllumaast, 59% 2015. a, mis on võrreldes 2007. aastaga 
suurenenud 8,4% võrra. ÜPT ja KST/KSM põllumaast moodustavad liblikõielised kultuurid 
2015. a vastavalt 31% (203 674 ha) ja 29%, seejuures on osatähtsus KSM-i puhul vähenenud 1% 
võrra võrreldes 2007. a.  

Liblikõieliste heintaimede pinna jätkuv suurenemine ei pruugi mulla aspektist olla alati 
jätkusuutlik kuna liblikõieliste heintaimede saakidega viiakse mullast välja suures koguses 
toiteelemente (eriti kaaliumi) ja kui väljaviidud toitaineid ei tagastata võib väheneda 
mullaviljakus. Samas on liblikõielised kultuurid olulised umbrohutõrje ja mulla orgaanilise aine 
taastootmise seisukohast. 

 
Joonis 13. Liblikõieliste (sh. allakülvid ja kaunviljad) kultuuride pindala ja pinna osakaal põllukultuuride 
kogupindalast toetustüüpide lõikes aastatel 2007-2015 (PRIA, 09.02.2016 andmetel); (PMK, 2015a)  

Liblikõieliste pindalast moodustavad enamiku liblikõielised heintaimed, 70% (142 746 ha) ÜPT, 
66% (85 117 ha) KSM ja 70% (29 772 ha) MAHE toetuse puhul (Joonis 14). Kaunviljade ja 
teravilja allakülvide osatähtsus liblikõieliste pindalast ÜPT toetuse puhul on samas suurusjärgus. 
KSM toetuse puhul on 5,2% suurem pind kaunviljadel võrreldes teraviljade allkülviga ning 
MAHE maadel on vastupidiselt 11,5% teravilja allakülve rohkem kui kaunvilju.  
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Joonis 14. Liblikõieliste kultuurigruppide pindala liblikõieliste pinnast toetustüüpide lõikes 2015. a (PRIA 
09.02.2016 andmetel)  

2.4. MUSTKESA PIND JA SELLE MUUTUMINE 

2015. a suurenes mustkesa alune pind ÜPT pinnal kaks korda 11 325 hektarini võrreldes 2014. a 
(96% ehk 5543 ha võrra). ÜPT taotlejate mustkesa pind on suurenenud tänu ROH nõuetele, kus 
üheks eesmärgiks on põllukultuuride mitmekesistamine ning mustkesa loetakse üheks kultuuriks 
koos sööti jäetud maa, haljaskesa ja haljasväetisega. KSM mustkesa pind suurenes võrreldes 
2014. aastaga kõige rohkem ehk 3270 ha võrra (Joonis 15), kusjuures ökoaladena määratletud 
mustkesa pinnad moodustavad sellest enamiku ehk 3040 ha. Seejuures tuleb märkida, et KSM 
toetuse puhul on mustkesa pind toetusõiguslik, kuid toetust selle eest ei anta.  

MAHE pinnal on mustkesa pind olulistelt vähenenud (57% ehk 1157 ha) võrreldes 2014. a. 
Mustkesa osatähtsus põllumaal on nii KSM kui MAHE taotlejatel sarnased, vastavalt 1% (4376 
ha) ja 1,2% (864 ha) ning ÜPT taotlejatel veidi suurem, 1,7% (11 324 ha). Seega on MAHE 
taotlejate mustkesa pinna osatähtsus vähenenud samale tasemele võrreldes teiste toetustüüpidega 
vaatamata valdavalt kordi kõrgemale osatähtsusele aastatel 2007-2013. Selle põhjuseks on 
asjaolu, et käesoleval perioodil mustkesa eest MAHE toetust ei maksta, kuna mustkesa 
kasutamine on mullakaitse seisukohast negatiivsete mõjudega. 

 
Joonis 15. Mustkesa taotletud jääv pind ja osatähtsus põllumaast toetustüüpide lõikes perioodil 2007-
2015 (PRIA, 09.02.2016 andmetel); (PMK, 2015a)  

Mustkesa pinna suurenemine ÜPT ja KSM taotlejatel väljendub ka suhtelises kasvus võrreldes 
2007. a (Joonis 16). Aastatel 2010-2014 toimus valdavalt mustkesa pinna vähenemine (va 2013) 
võrreldes 2007. aastaga kuid 2015. a on mustkesa pind tõusnud 73%-ni ÜPT ja 85%-ni KSM 
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2007. a mustkesa pinnast. MAHE taotlejate mustkesa pind on 2015. aastal esmakordselt väiksem 
2007. a mustkesa pinnast ehk 58%. 

 
Joonis 16. Mustkesa pinna suhteline muutus aastatel 2007-2015 (2007. a 100%) toetustüüpide lõikes 
(PRIA 09.02.2016 andmetel); (PMK, 2015a)  

2.5. NITRAADITUNDLIKU ALA JA VESIKONDADE MAAKASUTUS 

Nitraaditundlikul alal oli ÜPT toetust taotletud 134 527 ha põllumajandusmaale ehk 41% kogu 
NTA pinnast ja 88% kogu NTA põllumajandusmaast. NTA ja vesikondade kogu 
põllumajandusmaa on määratletud väärtusliku põllumajandusmaa määramiseks koostatud 
põllumajandusmaa massiivide kaardikihi järgi, mille koosseisus on PRIA põllumassiivide 
registri kaardikiht, ETAK haritava maa ja rohumaa kaardiandmed ning EELIS hooldatud 
poollooduslike koosluste liidetud andmekiht (edaspidi VPM massiivide kiht, (PMK, 2015a). 
Seega on NTA alal tegemist piirkonnaga, kus suur osa põllumajandusmaast on kasutuses, sest 
NTA aladele jäävad Eesti viljakamad mullad. Kogu Eesti toetusõiguslikust pinnast moodustavad 
NTA ala ÜPT toetused 14%. 

NTA ÜPT taotletud jäävast maast moodustavad 69% keskkonna- ja kliimameetme ehk 
põllumajanduslikud keskkonnatoetuste (PKT) pind ja 6,5% MAHE pind (Tabel 1). Seejuures 
moodustab KSM 68% kogu NTA ÜPT pinnast ning selle osatähtsus tõusis võrreldes eelmise 
aastaga 3,3% (Joonis 17).  
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Tabel 1. MAK 2014-2020 toetuste pindala ja osatähtsus ÜPT toetusest NTA alal 2015. a (PRIA, 
09.02.2016 andmetel) 

Toetus Pindala, ha % ÜPTst 

ÜPT   134 527,5 
 PKT   92 729,4 69 

KSM   91 496,2 68 

  sh. KSK köögivili 1,8 
   sh. KSK maasikas 0,9 
 MULD   886,0 0,7 

KSA   0 
 SORT   72,0 0,1 

PLK   316,8 0,2 

MAHE   8 720,9 6,5 

NAT   452,1 0,3 

KSM pinna osatähtsus 2015. a ÜPT pinnast on võrreldes 2009. aastaga vähenenud. Seejuures on 
NTA alal oluliselt väiksem vähenemine (2,6%) kui kogu Eestis (9,2%). MAHE pinna osatähtsus 
2015. a ÜPT pinnast on nii NTA alal kui kogu Eestis võrreldes 2009. aastaga kasvanud vastavalt 
2,1% ja 3,9%. Võrreldes 2014. aastaga on KSM pinna osatähtsus ÜPT pinnast suurenenud 3,3% 
NTA alal ja 4,6% kogu Eestis. KSM kohustusega liitunutel on võimalik edaspidi taotleda 
piirkondlikku veekaitse toetust, mistõttu on suur KSM toetuse osakaal NTA alal positiivne. 

 
Joonis 17. KSM ja MAHE aluse maa osatähtsus ÜPT pinnast NTA aladel ja kogu Eestis aastatel 2009, 
2014 ja 2015 (PRIA, 09.02.2016 andmetel); (PMK, 2015a) 

Põllumaa (põllukultuurid + lühiajaline rohumaa) osatähtsus kogu taotletud jäävast maast on 
2015. a. NTA aladel kõrge: ÜPT taotlejatel 86% (115 445 ha), KSM taotlejatel 92% (91 399 ha) 
ja MAHE taotlejatel 64% (5546 ha) (PRIA 09.02.2016 andmetel). ÜPT ja KSM taotlejad 
kasvatavad 2015. a veidi üle poolel põllukultuuride alusest pinnast teravilja (vastavalt 52,6% ehk 
60 751 ha ja 53,4% ehk 48 764 ha) (Joonis 18). Teravilja pind on nimetatud toetustüüpidel 
võrreldes 2014. a kasvanud ÜPT pinnal 1934 ha (3,3%) ja KSM pinnal 7996 ha (20%) (Lisa 4). 
Teraviljade pind on MAHE taotlejatel väike, 33% (1686 ha) põllukultuuridest, kuid üle poole 
põllukultuuride pinnast (51%, 2850 ha) moodustavad liblikõielised (liblikõielised heintaimed + 
kaunviljad). Liblikõieliste pinna osatähtsus põllumaa pinnast 2015. a on võrreldes 2014. a 
suurenenud MAHE taotlejatel 6,7% ning vähenenud ÜPT ja KSM taotlejatel vastavalt 0,5% ja 
1,4%. Õli- ja kiukultuure kasvatakse enim ÜPT ja KSM põllumaadel, vastavalt 13% (15 025 ha) 
ja 14% (13 222 ha) 2015. a. Seevastu MAHE maadel on õli- ja kiukultuuride pind marginaalne, 
3,6% ehk 199 ha (millest 76% on talirüpsi all), kusjuures võrreldes 2014. a on õli- ja 
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kiukultuuride osatähtsus taotlusalusest maast vähenenud 3,4%. NTA erinevate põllukultuuride 
osatähtsus kogu põllumaa pinnast on sarnane üle-eestilise põllukultuuride struktuuriga (Joonis 
12). Erinevuse saab välja tuua MAHE toetuse puhul, kus 2015. a teravilja pind kogu põllumaa 
suhtes on NTA alal 4% kõrgem võrreldes kogu Eestiga ning samal ajal on õli- ja kiukultuuride 
pind 1,9% väiksem.  

NTA alal on 2015. a talvise taimkattega kaetud 36% (48 299 ha).  

 
Joonis 18. NTA erinevate toetustüüpide põllukultuuride osatähtsus kogu põllumaa (põllukultuurid + 
lühiajalised rohumaad) pinnast aastatel 2014 ja 2015 (PRIA 09.02.2016 andmetel); (PMK, 2015a)  

Püsirohumaa all oli 2015. a NTA alal 14% (18 916 ha) ÜPT, 7,7% (7669 ha) KSM (sh 
mittetoetusõiguslik maa) ja 36% (3125 ha) MAHE alusest pinnast (Joonis 19). Seda on kõikide 
toetustüüpide lõikes vähem kui kogu Eestis, eriti ÜPT ja MAHE toetuste puhul ning 
veekaitseliselt on tegemist negatiivse nähtusega. Võrreldes 2014. aastaga on 2015. aastal kõikide 
toetustüüpide püsirohumaa pind NTA alal vähenenud: ÜPT toetuse puhul 7% (1425 ha), KSM 
8,4% (702 ha) ja MAHE 9,3% (321 ha). Sama tendents oli ka kogu Eestis, kuid ainsana MAHE 
alade püsirohumaa pind kasvas 2,5% (1673 ha). 

 
Joonis 19. NTA ja kogu Eesti erinevate toetustüüpide püsirohumaa (sh mittetoetusõiguslik maa KSM 
tootjatel) pinna osatähtsus ÜPT pinnast toetustüüpide lõikes 2014. ja 2015. aastal (PRIA, 09.02.2016 
andmetel); (PMK, 2015a)  
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Erinevate vesikondade maakasutus 

Aktiivne põllumajandustegevus erineb oluliselt vesikonniti. ÜPT toetustega on kaetud vesikonna 
maismaa pinnast 29% Võrtsjärve, 24% Peipsi järve ja Väinamere, 21% Liivi lahe ja Soome lahe, 
17% Koiva, 8% Läänemere ja 4% Narva jõe koos Peipsiga vesikonnast. Seejuures moodustab 
kogu potentsiaalsest põllumajandusmaast (VPM massiivide kihi järgi, (PMK, 2015a) ÜPT 
taotluste jääv pind 77% Võrtsjärve ja Liivi lahe, 76% Peipsi järve ja Väinamere, 73% Soome 
lahe, 69% Koiva, 53% Läänemere ja 51% Narva jõe koos Peipsiga vesikonnast. 

Pindalatoetused jagunevad vesikonniti väga erinevalt. Kõige suuremad ÜPT taotlejate pinnad on 
Peipsi järve, Liivi lahe ja Soome lahe vesikonnas (Tabel 2). Oluliselt väiksem ÜPT taotletud jääv 
pind on Narva jõgi koos Peipsiga, Läänemere avaosa ja Koiva vesikondades. Üldiselt on 
vesikondades pindalaliselt rohkem KSM taotlejaid võrreldes MAHE, NAT ja PLK taotlejatega. 
Siinjuures erinevad üldpildist Koiva ja Läänemere avaosa, kus MAHE pind on KSM pindalast 
suurem vastavalt 1370 ha ja 4525 ha. Lisaks erinevad Läänemere avaosa ja Väinameri teistest 
vesikondadest ka suure PLK pinna poolest.  

Tabel 2. Pindalatoetused (ha) vesikondade kaupa 2015. a (PRIA, 09.02.2016 andmetel)  

Vesikond/toetus ÜPT KSM MAHE NAT MULD PLK PKT 

Koiva 22 614 5 175 6 545 1 859 122 1 129 6 429 

Liivi laht 220 749 102 752 32 559 3 945 1 746 6 040 110 711 

Läänemere avaosa 13 769 875 5 400 834 0  3 025 3 901 

Narva jõgi koos Peipsiga 3 643 1 525 385  0 0  105 1 630 

Peipsi järv 276 909 144 115 37 983 5 614 1 330 1 192 146 832 

Soome laht 198 101 102 049 19 047 2 872 3 500 1 645 107 213 

Võrtsjärv 87 778 41 638 10 978 2 408 276 152 42 074 

Väinameri 128 007 42 289 29 219 4 148 1 981 11 812 56 103 

Nii Peipsi järve kui Soome lahe vesikondades on ÜPT pinnast 52% kaetud KSM toetusega 
(Joonis 20). Peipsi järve vesikonnas on MAHE taotlejate maid 14%, NAT taotletud jäävaid maid 
2% ja MULD maid 0,5%. Soome lahe vesikonnas on MAHE taotlejaid võrreldes Peipsi järve 
vesikonnaga 4,1% vähem. MULD meetme pind on kõige suurem ehk 1,8% (3500 ha) ÜPT 
pinnast Soome lahe vesikonnas, Läänemere avaosa ja Narva jõgi koos Peipsiga vesikonnas pole 
nimetatud toetust taotletud. MAHE osatähtsus ÜPT pinnast on suurim Läänemere avaosa (39% 
ehk 5400 ha), Koiva (29% ehk 6545 ha) ja Väinamere (23% ehk 29 219 ha) vesikonnas. 
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Joonis 20. Toetustüüpide aluse maa osatähtsus ÜPT pinnast 2015. a vesikondade lõikes (PRIA, 
09.02.2016 andmetel). Erinevad värvid viitavad vesikonna piiridele  

Suurima põllumaa osatähtsusega ÜPT pinnast on Peipsi järve ja Võrtsjärve vesikond vastavalt 
81% (223 492 ha) ning 77% (67 154 ha) (Joonis 21). Väinamere ja Koiva vesikonna põllumaa ja 
püsirohumaa pinna suhe ÜPT taotletud jäävale maal on sarnane. Püsirohumaade osatähtsus on 
ÜPT pinnast kõige suurem Läänemere avaosa vesikonnass 83% (11 420 ha) ja kõige väiksem 
ehk 19% (52 524 ha) Peipsi järve vesikonnas. KSM toetuste puhul on põllumaid oluliselt rohkem 
(üle 80%) võrreldes püsirohumaadega (sh mittetoetusõiguslik maa). MAHE taotletud jääval maal 
on põllumaid enim ehk üle 70% kahes vesikonnas (Narva jõgi koos Peipsiga, Peipsi järv). 
Püsirohumaade osatähtsus MAHE taotletud jääval maal on suurim ehk 92% Läänemere avaosas 
(4990 ha). Püsikultuuride osatähtsus taotletud jäävast maast on üle 1% ainult MAHE toetuse 
puhul (Koiva, Liivi lahe, Peipsi järve, Soome lahe ja Võrtsjärve vesikondades). 
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Joonis 21. Põllumaa (põllukultuurid + lühiajaline rohumaa) ja püsirohumaa (sh mittetoetusõiguslik KSM 
püsirohumaa) osatähtsus taotletud jäävast pinnast vesikondade kaupa 2015. a (PRIA, 09.02.2016 
andmetel) 

Põllumaa suurt osatähtsust kogupinnast KSM toetuse puhul iseloomustab ka põllumaa ja 
püsirohumaa suhe (Joonis 22), kus põllumaa pind võrreldes püsirohumaaga on üle 10 korra 
suurem Võrtsjärve, Peipsi järve ja Narva jõgi koos Peipsiga vesikonnas. Nimetatud vesikondades 
kasvatatakse üle 50% põllumaast teravilja (vastavalt 56% ehk 23 377 ha, 53% ehk 76 399 ha ja 
55% ehk 842 ha) (Joonis 23, Lisa 4). NAT alasid iseloomustab oluliselt suurem püsirohumaade 
pind võrreldes põllumaaga. MAHE toetuse taotlejatel on kolmes vesikonnas põllumaade pindala 
püsirohumaadest väiksem, kahes on pind võrdne ja kolmes (Narva Jõgi koos Peipsiga, Peipsi 
järv ja Võrtsjärv) on põllumaade pind oluliselt suurem. 
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Joonis 22. Põllumaa (põllukultuurid + lühiajalised rohumaad) ja püsirohumaa suhe erinevatel 
toetustüüpidel 2015. a vesikondade kaupa (PRIA, 09.02.2016 andmetel) 

Erinevatest põllumajandusmaa maakasutustest on kõige suurema keskkonnakoormusega 
põllumaa ehk põllukultuuride alune pind. Pindalaliselt on kõige suurem ÜPT alune põllumaa 
Peipsi järve vesikonnas (223 492 ha ehk 34% kogu vesikondade põllumaast), millest 51% (114 
237 ha) on teravilja, 24% (53 402 ha) liblikõieliste, 13% (28 084 ha) õli- ja kiukultuuride ja 
1,4% (3164 ha) mustkesa all (Joonis 23). Üle 52% ÜPT alusest maast oli Peipsi vesikonnas KSM 
toetused ning teravilja kasvatati KSM taotletud jääval maal 53% (76 399 ha), liblikõielisi 23% 
(32 670 ha) ja õli- ja kiukultuure 15% (21 810 ha) ulatuses. Liivi lahe vesikonnas oli pindalaliselt 
järgmine suur põllumaa alune ÜPT pind 150 206 ha (23% kogu vesikondade põllumaast), millest 
45% (68 249 ha) kasvatati teravilja, 31% (47 307 ha) liblikõielisi, 8% (12 056 ha) õli- ja 
kiukultuure ning 1,6% (2413 ha) oli mustkesa. Kolmas suurem põllumaa ÜPT pind on Soome 
lahe vesikonnas 139 044 ha (21% kogu vesikondade põllumaast) kus 53% (72 998 ha) on 
teravilja, 22% (31 251 ha) liblikõielisi, 12% (17 367 ha) õli- ja kiukultuure, 2,1% (2879 ha) 
mustkesa. Võrtsjärve ja Väinamere vesikondades on mõlemas 10% kogu vesikondade alusest 
põllumaast, seejuures on Väinamere vesikond väiksema põllumajanduskoormusega, kuna ÜPT 
alusel maal on püsirohumaade ja põllumaade osakaal tasakaalus ning teravilja alune pind on 44% 
(29 008 ha) ja liblikõieliste pind 32% (21 555 ha) ÜPT põllumaast. Kõige väiksema põllumaa 
pinnaga kogu vesikondade põllumaast on Koiva (1,8% ehk 11 866 ha), Läänemere avaosa (0,4% 
ehk 2336 ha) ja Narva jõgi koos Peipsiga (0,4% ehk 2525 ha). 
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Joonis 23. Põllukultuuride struktuur põllumaal toetuste ja vesikondade kaupa 2015. a (PRIA, 09.02.2016 
andmetel) 
2.6 KLIIMAT JA KESKKONDA SÄÄSTVATE  PÕLLUMAJANDUSTAVADE TOETUS 

EHK ROHESTAMINE 

2015. aastast peab ühtse pindalatoetuse taotleja täitma lisaks nõuetele vastavuse süsteemi 
nõuetele ja otsetoetuste saamise üldistele nõuetele ka kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavade ehk rohestamise toetuse (ROH) saamise nõudeid, mis jagunevad kolme 
gruppi: 
1. Põllumajanduskultuuride mitmekesistamine 
2. Ökoalade määramine 
3. Püsirohumaade säilitamine 
Rohestamise nõudeid ei pea täitma järgmistele kriteeriumitele vastavad taotlejad: 

• kelle põldudel kasvavad üksnes püsikultuurid 

• kelle põllumajandusmaad asuvad täielikult või osaliselt Natura 2000 võrgustiku aladel, 
järgivad rohestamise tavasid ulatuses, mis on kooskõlas Natura 2000 eesmärkidega 

• kes esitavad 2015 väikepõllumajandustootja toetuse taotluse 

• kes tegutsevad mahetunnustatud põllumajandusmaal 

• kelle põllumaa pind jääb alla 10,00 ha 

• kelle põllumaa pind on kuni 15,00 ha (k.a) ei pea  täitma ökoalade nõuet  

• kelle põllumaast üle 75% kasvavad rohttaimed, kesa, liblikõielised kultuurid või nende 
segud ja nende kultuuridega mitte hõlmatud põllumaa ei ole suurem kui 30 hektarit 

• kelle toetusõiguslikust põllumajandusmaast üle 75% on püsirohumaa või maa, mida 
kasutatakse rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks tingimusel, et kõnealuste 
kasutusviisidega mitte hõlmatud põllumaa ei ole suurem kui 30 hektarit 
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• ökoalade nõuet ei pea täitma tootjad, kelle põllumajandusliku majapidamise 
põllumajandusmaa, sh mittetaotletud põllud, asub pinnaliselt vähemalt 50% ulatuses nn 
metsasuse erisusega vallas (Joonis 24). Metsasuse erisuse alla loetakse põld, mis asub 
100% metsasuse erisusega vallas oleval põllumassiivil. 

 
Joonis 24. Metsasuse erisuse rakendamiseks ette nähtud homogeensete piirkondade vallad (märgitud 
rohelisega) 

Põllumajanduskultuuride mitmekesistamine kehtib neile tootjatele, kellel on põllumaad üle 10 ha 
ja nõude täitmiseks tuleb vastavalt toetusaluste hektarite arvule kasvatada vähemalt kahte 
(põllumaa pind 10-30 ha) või kolme (põllumaad enam kui 30 ha) erinevat 
põllumajanduskultuuri. Lisaks kehtivad tingimused ka põhikultuuri osatähtsuse suhtes. 10-30 ha 
suurusega tootjatest kasvatab ühte põllumajanduskultuuri ja ei vasta seega rohestamise 
tingimustele 18,2% rohestamise kohustusega valdade tootjatest ja metsasuse erisusega valdades 
on vastav näitaja 18,1% (Joonis 25, sh tootjad, kellel oli näiteks ainult maasikas, ainult kanep, 
ainult ravim- ja maitsetaimede segu muude põllumajanduskultuuridega ning ühel tootjal oli kogu 
põllumaa sööti jäetud). Seega ei ole olulist erinevust põllumajanduskultuuride mitmekesisuses 
sõltuvalt tootja asukohast (metsasuse erisusega vallas või mitte) ning 154 tootjat rohestamise 
kohustusega valdades omavad vaid ühte põllumajanduskultuuri ja ei täida rohestamise nõuet. 
Suuremaid tootjaid, kellel on põllumaa pinda üle 30 ha, on alla kolme põllumajanduskultuuri 
rohestamise kohustusega valdades 6,6% ning ülejäänud valdades 11% (Joonis 26). Seega on 
suurematel tootjatel rohestamise kohustusega valdades mitmekesistamise nõude täitmine 
tõenäoliselt lihtsam kui väiksematel tootjatel. Sama tendentsi näitavad ka andmed vastava nõude 
rikkumise kohta – väiksematel tootjatel avastati põllumajanduskultuuride mitmekesistamise 
nõude rikkumisi 180 ja suurematel tootjatel 104 korral. Põllumajanduskultuuride 
mitmekesistamise peamiseks eesmärgiks on vastavalt maaeluministri määruse “Otsetoetuste 
saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore 
põllumajandustootja toetus” seletuskirjale keskkonnasäästlikkuse tõhustamine eelkõige mulla 
kvaliteedi parandamise kaudu. Tava järgimiseks täidetavate nõuete eesmärgiks on säilitada 
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orgaanilise aine sisaldust mulla koostises, parandada mulla struktuuri ja selle kaudu vähendada 
mulla erosiooni ja toitainete leostumist ning hoida kontrolli all pestitsiidide ja väetiste 
kasutamist. Ilmselt on väiksemate tootjate mitmekesisuse nõude keerulisem täitmine seotud 
sellega, et väiksemal maal kasutatakse peamiselt viljavaheldust, mitte külvikorda ja ühel aastal 
kasvatatakse sarnaseid kultuure. Seega võiks väiketootjatel võimaldada rohestamise nõuet 
järgida mitme aasta koosmõjul. 

Erinevate kultuuride määratlemisel on mullakaitse seisukohast problemaatiline sööti jäetud maa 
ja mustkesa arvestamine sama kultuurina, kuigi nende mõju mulla kvaliteedile on täiesti erinev. 
Väga sarnaste omadustega kultuuride (n. raps ja rüps) käsitlemine eraldi kultuuridena ei taga 
kindlasti mitmekesistamise lõppeesmärgi saavutamist, sest nende mõju mulla kvaliteedile on 
sarnane ja mitmekesisuse tegelik positiivne efekt jääb saavutamata, kuigi nõue on täidetud. 

 
Joonis 25. Erinevate põllumajanduskultuuride arv ja vastava grupi osatähtsus 10-30 ha põllumaaga 
tootjatel rohestamise nõudega ja võrdlusena metsasuse erisusega valdades 
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Joonis 26. Erinevate põllumajanduskultuuride arv ja vastava grupi osatähtsus üle 30 ha põllumaaga 
tootjatel metsasuse erisuse ja rohestamise nõudega valdades  

Rohestamise ökoaladena käsitletakse vaid neid maastikuelemente ja harimispraktikaid, mis on 
märgitud ökoalade loetellu: põllusaar, puude rida, hekk, metsasiil, maaparanduskraav, kiviaed ja 
harimispraktika. Viimane omakorda kätkeb endas kesa (sh mustkesa ja haljaskesa), lühikese 
raieringiga madalmetsad (ei olnud ühtegi taotlust) ja lämmastikku siduvad kultuurid. Taotletud 
ökoalade hajuvusest annab ülevaate Joonis 27 ning ökoalade paiknemisest maakondades Joonis 
28. Pindalaliselt asub enam ökoalasid Lääne-Viru, Järva ja Tartu maakonnas. Ökoalade arvukus 
on suurem Lääne-Viru, Viljandi ja Jõgeva maakonnas. Hiiu maakonnas asus vaid üks ökoala 
(harimispraktika) pindalaga 0,06 ha ja väga väike on ökolade pind ka Saare ja Ida-Viru 
maakonnas. 
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Joonis 27. Ökoalade paiknemine (rohelisega) PRIA registris olevatel põllumassiividel (hall)  

 
Joonis 28. Ökoalade arvukuse ja pindala osatähtsus kõikidest taotletud ökoaladest maakondade lõikes  

Kõige enam taotleti ökoaladest põllusaari (Joonis 29), järgnesid harimispraktikad ja 
maaparanduskraavid, kokku moodustasid need grupid 96,5% taotletud ökoaladest. Väga vähe oli 
taotletud ökoaladena kiviaedu ja metsasiile.  
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Joonis 29. Taotletud ökoalade arvukus liikide lõikes  

Ökoaladena käsitletud maastikuelementidest moodustasid suurima osatähtsuse samuti 
põllusaared (56%, Joonis 30), järgnesid maaparanduskraavid (39%) ja seega moodustasid need 
kaks elementi 95% kõikidest maastikuelementidest. Hekid moodustasid 3% 
maastikuelementidest ja ülejäänud vaid u 2 %. Seejuures oli kõige vähem taotletud 
maastikuelement kiviaed. 

 
Joonis 30. Taotletud ökoalade arv ja osatähtsus kogu ökoaladest  

Metsasuse erisusega valdades, kus ökoalade nõue ei olnud kohustuslik, taotleti 6,1% kõikidest 
ökoaladest (Joonis 31) ning kõige suurem oli nendes valdades kiviaia taotlemise osatähtsus, mis 
moodustas 31,6% kõikidest taotletud kiviaedadest. Samas oli kiviaedade taotluste arv ka 
äärmiselt madal. Keskmisest suurem oli ka metsasiilude ja harimispraktika osatähtsus. 
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Joonis 31. Taotletud ökoalade osatähtsus metsasuse erisusega valdades võrreldes kogu taotletud 
ökoaladega  

Harimispraktikatest oli populaarseim lämmastikku siduvad kultuurid, mis moodustasid veidi 
enam kui 2/3 harimispraktika alla kuuluvatest kultuuridest (Joonis 32). Lisaks taotleti veel kesa 
(14%) ja mustkesa (18%), kuid äärmiselt küsitav on mustkesa kasutamine mulla kvaliteedi 
parandajana, sest mustkesa suurendab taime toiteelementide leostumise ohtu ning vähendab 
mulla orgaanilise aine sisaldust ja varu. Kuivõrd ROHE meede on suunatud just ülalmainitud 
protsesside leevendamiseks, siis ei ole mustkesa kasutamine rohestamise tegevusena ilmselt 
põhjendatud. Ökoalade nõuete rikkumisi avastati 298 tootjal, kuid kahjuks ei võimalda 
olemasolev statistika leida iga ökoala suhtes toimunud rikkumisi. Põhjalikuma analüüsi 
tegemiseks oleks otstarbekas ökoalade taotluse info korrigeerida hiljem ka tegeliku ehk 
kontrollijärgse olukorraga. 

 
Joonis 32. Erinevate harimispraktikate pindala (ha) ja struktuur ROHE aladel  

Püsirohumaade säilitamise meetme raames peab taotleja säilitama püsirohumaa pindala ulatuses, 
mis on võrdne tema eelmise aasta taotlusel märgitud püsirohumaa pindalaga. Jääva pinna alusel 
oli püsirohumaid kokku 2015. aastal 0,8% ehk 2221 ha võrra vähem kui 2014. aastal (Joonis 33). 
Seega on püsirohumaa pind veidi vähenenud, kuid võrreldes rohestamise kohustusega ja 
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metsasuse erisusega valdasid selgub, et metsasuse erisusega valdades on püsirohumaade pind 
suurenenud 5,5 % ja rohestamise kohustusega valdades vähenenud oluliselt – 8,3%. Seega 
toimub püsirohumaa pindala suurenemine pigem neis piirkondades, kus rohestamise kohustust ei 
ole. Antud statistikale tuginedes võib väita, et ROHE meetme kohustuslik püsirohumaade 
säilitamine ei ole oma eesmärki täitnud ning püsirohumaade pind on vähenenud eeskätt 
rohestamise kohustusega valdades. 

  
Joonis 33. Püsirohumaade pindala ja muutus aastatel 2014 ja 2015 metsasuse erisusega ja rohestamise 
kohustusega valdades  

Keskkonnatundlike püsirohumaade ehk Natura 2000 kaitsealadel olevatel turvasmuldade (100% 
turvasmullad) kaitse nende säilitamise teel on oluline eelkõige süsihappegaasi sidumise, 
elurikkuse, loodusliku mitmekesisuse, veemajanduse, süsinikurikaste muldade ja märgalade 
säilitamise seisukohast. Arvestades, et nende pindala on suhteliselt väike (Joonis 34), siis võiks 
kaaluda turvasmuldade kriteeriumi langetamist näiteks 80-90%-ni, mis suurendaks tundlike 
püsirohumaade pinda ning koos sellega suureneks ka meetme positiivne mõju.  

 
Joonis 34. Keskkonnatundlike püsirohumaade pind (ha) ja jagunemine metsasuse erisusega ja 
rohestamise kohustusega valdades  
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2.7. KOKKUVÕTE  

• Pindalatoetuste taotletud jäävad pinnad suurenesid perioodil 2009-2015 ÜPT, MAHE ja 
PKT+MAHE toetustüüpide lõikes. Kõikide toetuste (va NAT) pindalad suurenesid 2015. 
aastal võrreldes 2014. a, eriti KSM-i pind (13% ehk 50 528 ha). 

• MAHE taotletud jääv pind on perioodil 2007-2015 suurenenud kaks korda 142 116 ha-ni. 

• KSM pinna osatähtsus ÜPT pinnast tõusis 4,5% võrra võrreldes 2014. aastaga, MAHE 
pinna osatähtsus ÜPT pinnast on alates 2012. aastast (va 2014) olnud vahemikus 46-47%. 

• Tootjate arv vähenes 2015. a enamikes toetustüüpides, kuid selle ulatus jäi  alla 10%, 
vaid MAHE tootjate arv suurenes 132 (9,7%) tootja võrra võrreldes 2014. a. 

• PKT+MAHE pinna osatähtsus ÜPT pinnast on enamikes maakondades (v.a. Saare, Hiiu 
ja Ida-Viru maakonnas) võrreldes 2014. aastaga oluliselt kasvanud - 8,8% (93 829 ha). 

• KST/KSM taotletud jääv pind suurenes 2015. a eelkõige põllumaa pinna suurenemise 
arvelt 49 557 ha ehk 13% võrreldes 2014. a. 

• ÜPT keskmine pind tootja kohta 2015. a võrreldes 2014. aastaga on kasvanud (va Harju 
ja Pärnu maakonnas) keskmiselt 2,9 ha (5,5%) 55 ha-ni. KSM tootjatel 14,4 ha (16%) 
256 ha-ni ja MAHE tootjatel 0,6 ha (1%) 88 ha-ni. 

• Võrreldes 2014. aastaga on tõusnud teravilja (1% ehk 15 855 ha) ning liblikõieliste pind 
(0,8% ehk 11 251 ha) ÜPT pinna suhtes taotletud jääval maal. 

• Võrreldes 2014. aastaga on ÜPT ja KST/KSM tootjatel suurenenud teravilja pind kogu 
taotletud jääva pinna suhtes, teiste suuremate kultuurigruppide pind on vähenenud (va 
MAHE lühiajalise rohumaa pind). 

• MAHE taotletud jääval maal moodustavad ligi poole pinnast püsirohumaad (48% ehk 68 
442 ha) ja 24% maakasutusest moodustavad liblikõielised kultuurid (heintaimed + 
kaunvili) ning nende osakaal on võrreldes 2014. aastaga tõusnud 1,9% võrra. 

• Liblikõieliste kultuuride pindala (sh allakülvid ja kaunviljad) on 2015. a kõikide 
toetustüüpide lõikes võrreldes 2014. a suurenenud vastavalt 5,1% (9972 ha) ÜPT pinnal, 
3,3% (4159 ha) KSM pinnal ja kõige rohkem ehk 18% (6428 ha) MAHE taotletud jääval 
maal. Enamiku liblikõieliste pindalast moodustavad liblikõielised heintaimed. 

• 2015. a suurenes mustkesa alune pind ÜPT pinnal kaks korda 11 325 hektarini võrreldes 
2014. a (96% ehk 5543 ha võrra), ÜPT taotlejate mustkesa pind on suurenenud tänu ROH 
nõuetele. KSM mustkesa pind suurenes võrreldes 2014. aastaga kõige rohkem ehk 3270 
ha võrra. MAHE mustkesa pind on vähenenud 57% seoses toetuse mittemaksmisega 
mustkesale alates 2015. aastast. 

• 41%-le NTA ala kogupinnast on taotletud ÜPT-d ja 68%-le ÜPT pinnast omakorda 
KSMi ja 6,5% MAHE-t. Põllumaa osatähtsus kogu toetusalusest maast on suur, KSM 
tootjatel koguni  92% ning veidi üle poole KSM ja ÜPT tootjate põllumaast on teravilja 
all. 

• Võrreldes 2014. aastaga on 2015. aastal kõikide toetustüüpide püsirohumaa pind NTA 
alal vähenenud. 

• ÜPT taotletud jääv pind on vesikonniti kõige suurem ja ühtlasi kõige suurema 
põllumajanduskoormusega Peipsi järve (276 909 ha), Liivi lahe (220 749 ha) ja Soome 
lahe (198 101) vesikonnas. Peipsi järve ja Soome lahe vesikonnas on 52% ÜPT alusest 
maast KSM tootjad, kes kasvatavad üle poolel KSM alusest maast teravilja. Liivi lahe 
vesikonnas on KSM tootjaid 46% ja 49% KSM alusest maast on teravilja all. 
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• Põllumajanduskultuuride mitmekesistamise nõuet täitsid paremini suuremad tootjad 
(põllumaa pind üle 30 ha) võrreldes väiksemate tootjatega (põllumaa pind 10-30 ha). 
Kultuuride määratlemisel gruppidesse tuleb mitmekesistamise eesmärgil enam rõhku 
panna nende mõjule mulla kvaliteedile.  

• Kõige enam taotleti ökoaladest põllusaari, mis koos harimispraktikate ja 
maaparanduskraavidega moodustasid kokku 96,5% taotletud ökoaladest. 
Harimispraktikatest oli populaarseim lämmastikku siduvad kultuurid, mis moodustasid 
veidi enam kui 2/3 harimispraktika alla kuuluvatest kultuuridest.  

• ROHE meetme kohustuslik püsirohumaade säilitamine ei ole oma eesmärki täitnud ning 
püsirohumaade pind on vähenenud eeskätt rohestamise kohustusega valdades. 
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3. MAK 2014-2020 PERIOODI 4., 5. PRIORITEEDI MEETMETE JA 3. 
PRIORITEEDI LOOMADE HEAOLU MEETME ANALÜÜS 

2015. aastal uusi MAK 2007-2013 toetuste kohustusi võtta ja sama perioodi teise kohustusega 
asendada ei saanud. Jätkata sai MAK 2007-2013 toetustest põllumajanduslikku keskkonnatoetust 
(PKT: sh. KSM, MAH, SRT (Sangaste), OTL, PLK) ja loomade karjatamise toetust (LKT). 
Taotleja võis soovi korral ja sarnase toetusskeemi jätkumisel asendada MAK 2007-2013 
kohustuse MAK 2014-2020 kohustusega. MAK 2014-2020 toetustest sai 2015. aastal taotleda 
põllumajanduslikku keskkonnatoetust ehk keskkonna- ja kliimameedet (sh. KSM, KSK, MULD, 
KSA, SORT, OTL, PLK), mahepõllumajanduse toetust (MAH), loomade heaolu toetust (LHT) 
ja Natura 2000 toetusi (NAM, NAT). Ühel taotlejal saab sama toetuse kohta olla vaid üks 
kohustus. Ülevaate eelpool loetletud toetuste saajate arvudest, määratud pindadest ja 
toetussummadest 2015. a kohta on annab Tabel 3. 

Tabel 3. MAK 2014-2020 perioodi 4., 5. prioriteedi meetmete ja 3. prioriteedi loomade heaolu meetme 
ning MAK 2007-2013 PKT (sh.alameetmete) toetuse saajate arv, määratud ühikud (pindala, arv) ja 
summad 2015. aasta kohta (PRIA, 07.03.2016 andmetel); (PRIA, 09.03.2016 andmetel); (PRIA, 
30.03.2016 andmetel) 

Meede 
2015 Eesmärk 

Toetuse 
saajad 

Pindala, 
ha 

Toetussumma, € Pindala, ha Täitmine, 
% 

KSM 2007-2013 4 54 96 x  
KSM 2014-2020 1 419 433 913 14 381 005 475 000 91 
sealhulgas veekaitse 
lisategevus 

 
309 

 
131 594 

 
6 798 775 

 
x 

 

sealhulgas mesilaste 
lisategevus 

 
8 

 
85 

 
6 610 

 
x 

 

sealhulgas 
keskkonnasõbralik 
köögivilja-, ravim- ja 
maitsetaimekasvatus 

 
 
 

32 

 
 
 

778 284 142 

x  

sealhulgas 
keskkonnasõbralik 
maasikakasvatus 

 
 

17 

 
 

81 

 
 

x 

 

KSA 2014-2020 16 49 7 774 1 700 3 
MULD 2014-2020 168 8 843 440 266 20 000 44 
SRT 2007-2013 20 246 7 336 x  
SORT 2014-2020 20 377 

30 469 
1 700 22 

SORT 2014-2020, tk 7 1 260 tk x  
OTL 2007-2013 177*  85 666 x  
OTL 2014-2020 600*  718 517 x  
PLK 2007-2013 117 2 459 427 354 x  
PLK 2014-2020 700 22 499 3 299 834 40 000 56 
PKT 2014-2020 
kokku 

 
3 241 

 
468 439 

 
19 398 317 

 
x 

 

MAH 2007-2013 374 37 319 3 701 758 x  
MAH 2014-2020 1 069 91 616 8 536 253 133 000 69 
NAT 2014-2020 1 526 21 221 567 697 x  
NAM 2014-2020** 4 788 59 517 3 984 474 58 000 103 
LHT 2014-2020 1 987  6 161 629 x  
LKT 2007-2013 169  157 535 x  
* - OTL puhul kehtib iga tõu kohta eraldi viieaastane kohustus. OTL saajate koguarvud on esitatud summana 
tõugude kaupa toetuse saajate arvust: MAK 2007-2013 OTE 72, OTM 40, OTR 9, OTT 56; MAK 2014-2020 OTE 
280, OTM 116, OTR 57, OTT 146, OTV 1 
** - toetuse saajate arv ja pindala taotluste alusel 
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3.1. MEEDE M10 – PÕLLUMAJANDUSE KESKKONNA- JA KLIIMAMEEDE (artikkel 
28) 

Meetme eesmärk 

MAK 2014-2020 keskkonna- ja kliimameede panustab nii keskkonna kui pikemas perspektiivis 
ka kliimatingimuste parandamisse pehmendamaks põllumajandustootmise mõjusid. Lisandunud 
on piirkondlik mulla- ja veekaitsetoetus ning keskkonnasõbraliku aianduse toetus. 

Meetme eesmärkideks on soodustada keskkonnasõbralike majandamisviiside kasutuselevõttu ja 
jätkuvat kasutamist põllumajanduses, säilitada ja suurendada bioloogilist ja maastikulist 
mitmekesisust, aidata keskkonnale tulutoovalt tegutsevatel põllumajandustootjatel saada kohast 
tulu ning suurendada põllumajandustootjate keskkonnateadlikkust. 

Alljärgnevalt analüüsitaksegi PKT põhi-, lisa- ja eritoetuste mõju põllumajanduskeskkonnale nii 
PMK enda poolt läbi viidud uuringute kui PRIA maakasutusandmete alusel. 

3.1.1. MEEDE M10.1 - KESKKONNASÕBRALIKU MAJANDAMISE TOETUS   

Eesmärk 

Toetuse eesmärgiks on soodustada keskkonnasõbralike majandamisviiside kasutuselevõttu ja 
jätkuvat kasutamist põllumajanduses, et kaitsta mulda ja vett ning parandada nende seisundit, 
samuti suurendada elurikkust ja maastikulist mitmekesisust ning tõsta põllumajandustootjate 
keskkonnateadlikkust. 

3.1.1.1. Meetme analüüs  

KSM meetme näitajad toetust saavate põllumajandusettevõtete ja muude maahaldajate arv ja 
toetust saavate alade kogupindala on arvutatud määratud toetuste järgi (PRIA, 06.03.2015 
andmetel). Kuna täpsem jaotus kultuuride lõikes nendes andmetes puudub, siis analüüs 
kultuuride kaupa tehti maakasutuse päringutest jääva pinna alusel, mis on põllu pindala pärast 
administratiivse ja kohapealse kontrolli läbiviimist ja võib olla mõnevõrra suurem määratud 
pinnast (PRIA 09.02.2016 andmetel). 

MAK 2014-2020 KSM meetme taotlusi hakati vastu võtma 2015. aasta mais, seega meede 
käivitus 2015. aastal. Väga väikeses mahus jätkus ka MAK 2007-2013 KSM toetus. 2015. 
aastaks määrati KSM toetust 1419 tootjale, toetatava pinnaga 433 913 ha. Sellest 4 tootjal 54 ha-l 
jätkus vana perioodi KSM toetus. Seega planeeritud eesmärki (toetusalust pinda 475 000 ha) 
esimesel aastal ei täidetud.  

Võrreldes 2014. aastaga vähenes toetuse saajate arv enamikes maakondades, suurenedes 
mõnevõrra vaid Harju, Ida-Viru, Järva ja Lääne-Viru maakondades. Seevastu toetatav pind 
suurenes enamikes maakondades, vähenes mõnevõrra vaid Hiiu, Saare, Tartu ja Võru 
maakondades. Võrreldes 2014. aastaga suurenes KSM toetusalune pind kokku 78 220 ha võrra 
ehk 18%. Toetuse saajate arvu vähenemine ja toetusaluse pinna suurenemine tähendab aga seda, 
et ettevõtte toetusaluse pinna keskmine suurus on kasvanud 10% võrra ulatudes 257 ha. (Joonis 
35, Lisa 5, Lisa 6). Analüüsist selgus, et 28% KSM toetuse saajatest majandasid 75% 
toetusalusest pinnast. 

Pindalaliselt taotleti toetust kõige rohkem Jõgeva-, Järva-, Lääne-Viru-, Tartu- ja Viljandimaal. 
Põllumaa pind neis maakondades oli Eesti Statistikaameti andmetel (Statistikaamet, 2015) 
356 117 ha, KSM toetustega oli kaetud 245 996 ha, mis moodustas 69% kogu põllumaast. Seega 
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väga suur hulk Eesti viljakamate muldade ja seega ka intensiivse põllumajanduspiirkonna 
tootjaid on võtnud endale kohustusi keskkonna säästmiseks. 
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Joonis 35. KSM toetusaluse pindala ja toetuse saajate arvu muutus maakonniti aastatel 2008-2015 (PRIA, 07.03.2016 andmetel) 
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KSM toetuse taotlejate arvu ja ettevõtete suuruse analüüsimisel selgus, et taotlejate arv ettevõtte 
suurusgrupis 1-3 ja 3-10 ha oli väike, vastavalt 4 ja 31 taotlejat. Kõige suuremas ettevõtete grupis 

(>5000 ha) oli vaid üks taotleja. Valdava enamuse moodustasid taotlejad, kelle kasutuses oli maid, 
mis kuulusid suurusgruppi 10-100 ja 100-500 ha, kokku 81% kõigist KSM toetuse taotlejatest 
(Joonis 36). 

 
Joonis 36. KSM toetuse taotlejate arvu jaotus ettevõtete suurusgrupiti 2015. aastal (PRIA, 09.02.2016 
andmetel) 

Kogu KSM toetuse pinnast moodustasid aga enamuse ettevõtted suurusgruppidest 100-500, 
500-1000 ja 1000-5000 ha. Nende harida oli 83% kogu toetusalusest maast (Joonis 37). 

 
Joonis 37. KSM toetusealuse pinna jaotus ettevõtete suurusgrupiti 2015. aastal (PRIA 09.02.2016 andmetel) 

Järvamaal hõlmab KSM toetusalusest pinnast suurettevõtetele kuuluv põllumajandusmaa üle 35 000 

ha ehk 66%. Kõrge on suurettevõtete osakaal ka Jõgeva- ja Viljandimaal. Lääne-Viru- ja Tartumaal 
on KSM pind jaotunud ühtlasemalt kolme suurusgrupi (100-500, 500-1 000 ja 1 000-5 000) vahel, 
seega Eesti viljakamatel muldade paiknevad suured põllumajandustootjad (Joonis 38). 
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Joonis 38. KSM toetusealuse pinna jaotus ettevõtete suurusgrupiti maakondades 2015. aastal (PRIA, 
09.02.2016 andmetel) 

KSM toetuse taotlejate külvipinna struktuuris prevaleerib teravili, mille osatähtsus koos 
allakülvidega ulatub 57% (Joonis 39). Teraviljade gruppi kuuluvad ka mais ja tatar, mis katkestavad 
teraviljade järgnevuse küvkorras. Nendest maisi kasvatati 6468 ja tatart 125 ha. Kuna 
loomakasvatusele spetsialiseerunud ettevõtted kasvatavad rohusööta rohkem, siis võib arvata, et 
taimekasvatusettevõtetes on teravilja osakaal veelgi suurem ehk siis kasutatakse maksimaalselt ära 

võimalused teravilja kasvatamiseks lähtudes KSM toetuse piirangutest. Viljeldavate teraviljade 
järjestikulise kasvatamise katkestamiseks eelistatakse rohkem liblikõielisi kui intensiivset 
majandamist nõudvaid rapsi ning rüpsi. Liblikõieliste kultuuride seas on 2015. aastal suurenenud 
kaunviljade osatähtsus. Liblikõieliste nii kõrge osakaal põllukülvikorras tasakaalustab mulla 
huumusbilansi ning aitab säilitada mulla viljakust.  

Võrreldes külvipinna struktuuri muutusi eelneva perioodiga, selgub, et tunduvalt on suurenenud 
teravilja külvipind. KSM toetusaluse pinna suurenemine võrreldes 2014. aastaga ongi suures osas 
just sellest tingitud. Suurenenud on ka mustkesa pind, mis võimaldab keskkonnasäästlikku 
umbrohutõrjet, kuid põhjustab nii mulla viljakuse langust kui taimetoitainete leostumist (Joonis 40). 

Teraviljade osakaal KSM taotlusalusest pinnast maakonniti on suhteliselt ühtlane kõikudes 53-64% 
vahel (Eesti keskmisena 58%) kahe erandiga (Joonis 41). Hiiumaal on teraviljade osatähtsus väga 
madal (37%), mis on tingitud teraviljade kasvatamiseks sobivate muldade vähesusest. Ida-Virumaal 
on aga teraviljade osakaal isegi 72% ning rõhuvas enamuses kasvatatakse teravilja puhaskülvina. 
Vaid 5% teraviljapinnast oli tehtud allakülv. Selline külvipinna struktuur, kus teravili on nii suures 

ülekaalus, võib KSM viljavahelduse reeglite järgimisel viia olukorrani, kus mingil aastal on teravilja 
osakaal väga madal ja seega on madal ka ettevõtte kasumlikkus. 
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Joonis 39. KSM toetuse taotlejate külvipinna struktuur 2015. aastal (muud kultuurid on köögivili, ravim- ja 
maitsetaimed, rühvelkultuurid, sööti jäetud maa) (PRIA 09.02.2016 andmetel) 

 
Joonis 40. KSM toetuse taotlejate külvipinna struktuuri muutus aastatel 2009-2015 (PRIA, 09.02.2016 
andmetel) 
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Joonis 41. Teravilja pind ja osakaal KSM taotlusalusest maast 2015. aastal maakonniti (PRIA, 09.02.2016 
andmetel) 

Liblikõieliste ja liblikõieliste ning kõrreliste segu kasvatamise 15% kohustust täideti Eesti 
keskmisena kahekordselt. Nõue täideti kõigis maakondades. Eesti keskmisena on liblikõieliste 
kasvupind püsinud stabiilsena ja jäänud 30% piiresse (Joonis 42). Kuna suurenes KSM taotlusalune 
pind kasvas ka liblikõieliste ja liblikõieliste/kõrreliste segu all olev kogupind ulatudes 128 325 
hektarini. Neis maakondades, kus liblikõieliste külvipind vähenes, suurenes oluliselt teraviljade 
külvipind. 

 

Joonis 42. Liblikõieliste ja liblikõieliste/kõrreliste segu all oleva pindala osakaal kogu KSM taotlusalusest 
pindalast perioodi 2007-2014 keskmisena ja 2015 aastal maakonniti (PRIA, 09.02.2016 andmetel)  
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Talvise taimkatte all olev pind muutus aastati küllaltki suurtes piirides (38-53%) sõltuvalt 
erinevatest kultuuridest külvikorras. 2015.aasta KSM kohustusperioodil (2015/2016 talveperioodil) 

ulatus talvise taimkatte kogupind 209 048 hektarini. Kõikides maakondades oli täidetud ka 30% 
talvise taimkatte nõue. Kogu KSM taotlusalusest pinnast moodustas talvine taimkate keskmisena 
47%, seega veekaitseline eesmärk taimetoiteelementide leostumisriski vähendamiseks täideti (Joonis 
43). 

Talvise taimkatte struktuuri ei ole võimalik täpselt analüüsida, kuna taotlusvormile märgitakse vaid 
põld, mis jääb talvise taimkatte alla, kuid mitte kultuuri, mida sel põllul talvise taimkattena 
kasvatatakse. Otsene võrdlus põllu tasemel 2014.aasta taotlusele märgitud talvise taimkatte ja 2015. 
aasta tegeliku kultuuri vahel jäi väga ebatäpseks aasta jooksul toimunud põllumassiivi ja põllu 
numbrite muutumise tõttu. Seetõttu peab 2014/15 talvist taimkatet uurima 2014. aasta taotluste 
võrdlemisel 2015. aasta taotlusel oleva tegeliku kultuuriga. Täpse tulemuse annavad sel puhul nii 
taliteraviljad kui taliraps ning -rüps. Heintaimede, nii kõrreliste kui liblikõieliste puhul on hinnangut 

anda raskem, sest külvata võib neid nii sügisel (ka allakülvidena) kui järgmisel kevadel. 
Eksperthinnangu põhjal on võetud heintaimede sügis- ja kevadkülvi suhteks 7:3, ehk siis 30% 
heintaimede pinnast ei kuulu talvise taimkatte alla. Taliviljad moodustavad 57 ja heintaimed 43% 
talvisest taimkattest (Joonis 44). 

 
Joonis 43. Talvise taimkatte osakaal KSM taotlusalusest pinnast aastatel 2009-2014 ja 2015 (PRIA, 
09.02.2016 andmetel) 
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Joonis 44. KSM ettevõtete talvise taimkatte struktuur perioodil 2014-2015 (PRIA 09.02.2016 andmetel) 

Veekaitse lisategevus 

Keskkonna, eelkõige pinna- ja põhjavee kaitseks on KSM toetuse taotlejatel võimalik valida 
veekaitselise eesmärgiga lisatoetus, mille tingimuseks on talvise taimkatte 50% osatähtsus 
toetusõiguslikust maast. Lisategevuse toetust taotles 309 tootjat (22% kõigist KSM tootjatest). 
Reeglina ei ulatunud talvise taimkatte pind ühe tootja kohta üle 60% toetusõiguslikust maast 
Lisatoetuse mõju jäi madalaks, sest võrreldes 2009-2014. aasta keskmisega suurenes talvise 

taimkatte osakaal KSM toetusalusest pinnast Eestis kokku vaid 2%. Selle üheks põhjuseks võib olla 
üldine tendents teraviljakasvatuse suurenemisele. Kuna taliteravilja osakaalu külvikorras on raske 
suurendada (2015. aastal 34% teravilja kogupinnast), siis eelistati suviteravilja kui suurema 
kasumlikkusega kultuuri. 
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Tabel 4. KSM veekaitse lisategevuse taotletud pindala, tootjate arv ja osakaal KSM taotlusalusest pinnast 
maakonniti 2015. aastal (PRIA, 09.02.2016 andmetel) 

MAAKOND Pindala, ha Tootjaid Osakaal KSM pinnast, % 

HARJUMAA  9633 27 35,5 

HIIUMAA  146 2 27,1 

IDA-VIRUMAA  2301 9 16,3 

JÕGEVAMAA  12579 28 31,3 

JÄRVAMAA  15193 18 29,4 

LÄÄNEMAA  5039 10 31,6 

LÄÄNE-VIRUMAA  28902 56 42,2 

PÕLVAMAA  7622 21 27,6 

PÄRNUMAA  11218 27 35,0 

RAPLAMAA  4937 19 16,5 

SAAREMAA  3256 20 38,8 

TARTUMAA  12990 20 33,1 

VALGAMAA  4217 16 23,8 

VILJANDIMAA  10052 24 21,7 

VÕRUMAA  3509 12 24,1 

KOKKU 131594 309 30,3 

Mesilaste korjealade rajamise lisategevus 

Tolmeldamiskriisi leevendamiseks ja intensiivistunud põllumajanduse mõju vähendamiseks on 
KSM toetuse taotlejal võimalik valida lisategevuse toetust mesilaste korjealade rajamise eest. 
Lisategevuse eest toetuse taotlemiseks peab taotlejal olema vähemalt kümme mesilasperet või ta 
peab omama mesilasperede kasutamise kohta kokkulepet mesinikuga, kellel on vähemalt kümme 
mesilasperet. Toetusõiguslikul maal tuleb kasvatada kuni kohustuseaasta 15. augustini 
mesilasperedest kuni 200 meetri kaugusel puhaskultuurina vähemalt kolme korjetaime liiki. 
Mesilaste korjetaimedeks on valitud taimeliigid, mis sobivad Eesti klimaatilistes tingimustes 

mesilastele nektari ja õietolmu kogumiseks. Iga 0,5 hektari korjetaimedega rajatud maa kohta peab 
olema vähemalt 1 mesilaspere. Toetuse saamise üheks tingimuseks on, et mesilasperede andmed 
peavad olema kantud PRIA loomade registrisse kohustuseaasta 1. mai seisuga.  

Mesindusega on Eestis tegeletud ligi kakssada aastat. Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) poolt 
teostatud uuringu „Eesti mesindussektori struktuur 2015“ andmetel on Eestis üle 5000 
majapidamise, kus peetakse mesilasi, ligikaudu 1600 neist toodavad mett müügiks (Eesti 
mesindussektori struktuur 2015). Üldiseks trendiks on, et müügiks tootvate mesinike arv pidevalt 
väheneb ja oma tarbeks mett tootvate mesinike osakaal suureneb. 

Statistikaameti andmetel oli 2014. aastal mesilasperede arv Eestis 44 tuhat ja 2015. aastal EKI 
küsitlusandmete kohaselt arvutatuna 48 tuhat peret.  

Maakonniti oli SA andmetel mesilasperesid 2014. aastal kõige rohkem Saare-, Pärnu-, Lääne-Viru- 
ja Valgamaal. Lisaks tavamesilastele peetakse Eestis ka mahemesilasi, keda oli PMA andmetel 
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2014. aastal 1737 peret ning need on arvestatud mesilaste üldarvu sisse. 2015. aastal oli PMA 
loomade registri andmetel mahemesilasperede arv Eestis 1996 (kasv 15%). (PMA, 14.03.2016 

andmetel) 

Alates 2010. aastast kehtib Eestis kohustus registreerida kõik mesilaspered PRIA 
põllumajandusloomade registris. 2015. aasta 1. mai seisuga oli registris 1896 mesilat 20 914 

mesilasperega (PRIA, 15.01.2016 andmetel). Suured (100-149 mesilasperet) ja keskmise suurusega 
(25-99 mesilasperet) mesinikud on oma andmed registrisse edastanud, kuid kõik väiketootjad (10-24 
mesilasperet) ja hobimesinikud (<10 mesilasperet) pole sellest kohustusest veel teadlikud või ei ole 
oma mesilasperesid registreerinud Maksu- ja Tolliameti, Statistikaameti või Veterinaar- ja 
Toiduameti vaatevälja sattumise hirmust tingitult. 

Statistikaameti andmetel toodeti 2014. aastal Eestis kokku 1155 tonni mett (sellest mahemett 45 
tonni), mis oli ühtlasi ajalooliselt parim tulemus. 2015. aastal oli meetoodang vähem soodsast ilmast 
tulenevalt madalam, EKI küsitlustulemuste põhjal arvutatuna 971 tonni.  

Eestis tegutseb suur hulk erinevaid mesindusorganisatsioone. Mesinikud on koondunud nii 
professionaalsetesse ühendustesse kui ka pikaaegsete traditsioonidega piirkondlikesse aianduse ja 
mesinduse seltsidesse (~ 40 seltsi).  

Suuremad üleriigilised organisatsioonid on Eesti Mesinike Liit (~ 600 liiget), kes esindab mesindust 
ja mesinikke üldiselt ja Eesti Kutseliste Mesinike Ühing (~50 liiget), kes edendab mesindust 
eelkõige kui elukutset. Mesindusorganisatsioonid levitavad mesindusalast infot, korraldavad 
koolitusi, annavad välja infolehti ning esindavad mesinikke riiklike institutsioonidega suheldes. 

Olulist mesindusalast infot saab ka “Mee tootmise ja turustamise Eesti riiklik arenguprogramm 
2013–2016” kodulehelt (http://2013-2016.mesindusprogramm.eu).  

Lisategevuse toetust mesilaste korjealade rajamise eest taotles 2015. aastal 8 tootjat 149 
mesilasperega, kellele määrati toetust 84,7 ha eest. Neist kahel oli vähemalt taotluse andmetele 
tuginedes ainult kaks korjetaimede nimekirja kuuluvat kultuuri ehk siis kolme kultuuri nõue oli 
täitmata. PRIA poolt määratud toetuste tabelis aga figureerisid kõik 8 tootjat, kusjuures määratud 
pind oli isegi suurem kui taotletud. Korjetaimede struktuuri analüüsil selgus, et 32 nimekirja kantud 
korjetaimede liigist kasutati vaid seitset (Joonis 45). Küllaltki suure osa (21%) moodustas rajatud 
korjealade pinnast punane ristik. See kultuur on küll korjetaimede nimestikus, kuid meetaimena 
väheväärtuslik, kuna lühikeste suistega meemesilased ei suuda pikaputkelisest õisikust nektarit 
koguda.  
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Joonis 45. Mesilaste korjealadel kasvatatavate taimede osakaal (PRIA 09.02.2016 andmetel) 

Meetaimi võib jagada kuude rühma: põllukultuurid, jäätmaade meetaimed, haljasalade meetaimed, 
metsade, liivikute ja kõrgsoode meetaimed, viljapuud ja marjapõõsad ning külvatavad meetaimed. 
Korjealadel kasvatatavate taimede struktuurist on näha, et seitsmest kultuurist 6 kuuluvad 
põllukultuuride rühma ja vaid üks – keerispea – spetsiaalselt külvatavate meetaimede hulka. Sellest 
tuleneb ka üks võimalikest põhjustest, miks nii vähe mesinikke toetusega liitus. Nimelt KSM 
määruse vastuvõtmise ja toetuste taotlemise vahe oli vaid mõni päev ning kuna meetaimede hulgas 
prevaleerisid põllukultuurid, siis eeldas see külvikordade ümbertegemist. Samuti peeti mesinike 
hulgas raskesti rakendatavaks kolme erineva korjetaime kasvatamise nõuet. Ühe põhjusena, miks 
toetust nii vähe taotleti, toodi mesinike poolt esile toetuse tingimuste ebapiisav tutvustamine. 

Veel võis lisategevuse taotlemise vähesuse põhjuseks olla ka madal kasumlikkus. Teraviljade 
kasvatamisel ulatub kasumlikkus 200-300, viljelusvõistluse põldudel isegi kuni 400 €/ha, mida 
korjealade rajamise toetus ei kompenseeri.  

Ettepanekuna korjealade rajamisel võiks kaaluda väheväärtuslike püsirohumaade kasutuselevõttu 
eeldusel, et sinna tehakse pealekülv nimestikus olevatest korjetaimedest. Sel juhul tuleks niitmise 
aega nihutada, et tagada korjeaeg õitsemise lõpuni.  

Veemajanduse sh väetiste ja pestitsiidide kasutamise parandamine 

Meetme eesmärkide saavutamisel ja mõju hindamisel vee kvaliteedile ja mullaviljakusele lähtuti 
PMK seire ja hindamise käigus teostatud uuringute „Taluvärava toiteelementide bilansi ja kasutuse 
uuring“ (2007.-2014. aasta kohta) ja „Pestitsiidide kasutuskoormus“ (2007.-2014. aasta kohta) 
tulemustest (PMK, 2016b); (PMK, 2016p). Kuna eelnimetatud uuringute andmeid kogutakse aastase 
tagasinihkega, koguti 2015. aastal andmeid 2014. aasta kohta. Esitatud tulemused iseloomustavad 
seega KSM toetuse 2009-2013 perioodi. 2014. aasta oli selle perioodi üleminekuaasta, mil taotlejad 
võisid võetud kohustust kas pikendada või kohustuse lõpetada. 

Ajavahemiku 2004-2014 kohta arvutati PMK seires osalenud KSM/KST põllumajandusettevõtete 
(~40 tk) majandustulemuste põhjal toiteelementide NPK-sisend, -väljund, -bilanss ja -efektiivsus. 
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Bilansinäitajad arvutati kalendriaasta kohta, taluvärava bilansi (ostu ja müügi alusel) metoodika 
(OECD) põhjal. 

Seireettevõtete bilansinäitajad varieerusid aastatel 2004-2014 (Joonis 46). Erinevus tulenes valimi 
ettevõtete erinevast tootmistasemest ja spetsiifikast, tootmistüübist (taimekasvatus, segatootmine), 
mullastikust, suurusklassist (<40 ha; 40-100 ha; >100 ha), piirkondlikust- ja aasta eripärast, 

kasvatatavast kultuuri liigist, kasvupinnast, üldisest majandusolukorrast (tootmise vahendite- ja 
toodangu realiseerimishindade muutumine), toetuse saamiseks seatud nõuete täitmisest jne.  

Statistikaameti andmetel oli Eestis põllukultuuride kasvupind 2007. aastal 579,6 tuh ha ja 2014. 
aastal 608,4 tuh ha (kasv 5%). Sel perioodil vähenes rapsi ja rüpsi külvipind, suurenes aga 
teraviljade ja kaunviljade kasvupind. Kaunviljade kasvupind suurenes võrreldes 2007. aastaga 2014. 
aastal üle viie korra. 

Põllukultuuride (teravili, kaunvili, avamaaköögivili rapsi ja rüpsi, kartul keskmisena) saagikus 
suurenes samade aastate võrdluses 13%. Loomakasvatussaaduste toodang (liha, piim, munad, 
teravili keskmisena) suurenes võrreldes 2007. aasta toodanguga 2014. aastal 12%. Põllukultuuride 
kasvupinna, saagikuse ja loomakasvatussaaduste toodangu kasvu tulemusena suurenes aga ka 
vajadus kasutada rohkem mineraalväetiseid, osta suuremas koguses seemet ja suurendada loomade 
söödabaasi. See omakorda mõjutas nii sisendit, väljundit kui bilanssi. 

Perioodil 2007-2014 suurenesid kõikide põllumajandussaaduste tootmiseks vajalike vahendite 
hinnad (erimärgistusega diislikütus, väetised, söödad, seeme jne) ja varieerusid toodangu tootja- ja 
realiseerimishinnad. Näiteks oli Statistikaameti andmetel kompleksväetise NPK 24-6-12 
toiteelemendi maksumus 2007. aastal 0,81 €/kg, 2009. aastal 1,09 €/kg, 2012. aastal 1,23 €/kg ja 
2014. aastal 0,96€/kg. 

Teravilja tootjahind 2007. aastal oli 185 €/t, 2009. aastal 90 €/t, 2012. aastal 216 €/t ja 2014. aastal 
142 €/t. Teravilja realiseerimishind 2007. aastal oli 156 €/t, 2009. aastal 97 €/t , 2012. aastal 200 €/t 
ja 2014.aastal 150 €/t (FADN, 2015). Peamiselt sõltus hinnapoliitika muutumine aastast ja 

saagikusest. Tootmisvahendite hinna tõusuga kaasnes majanduslikult keerulisematel aegadel bilansi 
sisendi vähenemine. Toodangu tootja- ja realiseerimishindade muutumisest sõltus aga väljundi 
suurus - soodsatel aastatel väljund kasvas, ebasoodsatel vähenes. Kokkuvõttes - toiteelementide 
bilansinäitajad sõltusid erinevate mõjutajate koostoimest. 

Aastate 2004-2014 keskmisena oli KSM/KST seireettevõtete N-bilanss 23 kg/ha; P- bilanss (-1) 
kg/ha ja K-bilanss (-4) kg/ha (Joonis 46). ÜPT ettevõtetes samal perioodil N-bilanss 26 kg/ha; 
P-bilanss 1 kg/ha ja K- bilanss 7 kg/ha.  

Lämmastiku bilanss varieerus KSM/KST ettevõtetes olenevalt aastast vahemikus 11-37 kg/ha 
(Joonis 46). N-bilanss oli kõrgem aastatel 2004-2006, langes üldise majanduslanguse tingimustes 
(2008-2009) ja hakkas uuesti suurenema alates aastast 2010. Võrreldes 2004. aasta N-bilansi 
tulemustega oli 2014. aastal bilanss madalam 18 kg/ha (vähenemine 50%), võrreldes 2007. aastaga 2 
kg/ha madalam (vähenemine 10%). Mulla normaalseks toimimiseks peetakse igati kohaseks, et 
lämmastiku bilanss on mõõdukalt positiivne, kuna lisaks kultuurtaimedele vajab ka mulla väga 
mitmekesine makro- ja mikrofauna oma elutegevuseks lämmastikku ning eluslooduses on võimatu 

saavutada olukorda, kus lämmastiku leostumine või lendumine täielikult puuduks (Astover, 2015).  
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KSM/KST ettevõtete fosfori bilanss oli kaheksal aastal ja kaaliumi bilanss seitsmel aastal 
üheteistkümnest negatiivne, valdavalt majandati fosfori ja kaaliumi puudujäägiga. Võrreldes 2004. 

aasta P-bilansi tulemusi 2014. a tulemustega, oli bilanss 4 kg/ha madalam, võrreldes 2007. aastaga 2 
kg/ha madalam (Joonis 46).  

Kaaliumi osas süvenes puudujäägiga majandamine aastatel 2008-2010, olukord paranes 2011. aastal 

ja halvenes taas 2012. aastast. Sisuliselt tähendab see, et fosfori ja kaaliumi osas majandati 
mullavarude arvel (Joonis 46).  

KSM /KST ettevõtetes aastatel 2004-2014 NPK bilansi selget trendi välja tuua ei saa, aastate 
vahelised tulemused varieerusid liiga suurtes piirides. Täpse trendi välja toomiseks on vajalikud 
pikema aegrea tulemused. 

 
Joonis 46. KSM/KST seireettevõtete taluvärava NPK-bilanss ja trend aastatel 2004-2014 (PMK, 2016b)  

Aastate 2004-2014 keskmisena oli KSM/KST ettevõtete N-sisend 63 kg/ha; P-sisend 6 kg/ha ja K-
sisend 16 kg/ha. ÜPT ettevõtetes N-sisend 62 kg/ha; P-sisend 8 kg/ha ja K-sisend 19 kg/ha.  

KSM/KST seireettevõtete NPK-sisend varieerus olenevalt aastast (perioodil 2004-2014) lämmastiku 
arvestuses vahemikus 49-75 kg/ha; fosfori osas 4-8 kg/ha ja kaaliumi puhul 10-28 kg/ha (Joonis 47). 
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Joonis 47. KSM/KST põllumajandusettevõtete NPK-sisend ja trend aastatel 2004-2014 (PMK, 2016b) 

Lämmastiku sisend suurenes aastatel 2006-2008, mõningane sisendi langus ilmnes majanduslanguse 
aastatel (2009-2010), aastatel 2011-2014 N-sisend taas suurenes. Kuna taime- ja 
loomakasvatustoodangu moodustamiseks vajatakse rohkem lämmastikku ning fosfori ja kaaliumi 
vajadus on väiksem, oli ka P- ja K-sisend ettevõtetes väiksem. Fosfori ja kaaliumi sisendi langus 

kattus ajaliselt N-sisendi vähenemisega. Lämmastiku sisendi trend kujunes usutavalt kasvavaks, 
fosfori ja kaaliumi puhul selget trendi ei avaldunud. 

Analüüsiti ka seda, kui suure osa PMK seiresse kaasatud KSM/KST põllumajandusettevõtete 

toiteelementide sisendist moodustasid mineraalväetistega antud lämmastik, fosfor ja kaalium ning 
kui suure osa moodustas liblikõieliste poolt seotud lämmastik aastatel 2007-2014. 
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Joonis 48. KSM/KST põllumajandusettevõtetes mineraalväetiste osakaal ja trend NPK-sisendis aastatel 
2007-2014 (PMK, 2016b) 

Peamise osa KSM/KST ettevõtete NPK-sisendist moodustasid mineraalväetised (48-83%) 
(Joonis 48). Lämmastikku sisaldavate mineraalväetiste osakaal N-sisendis oli 47-62%. Suurem oli 
fosforit ja kaaliumi sisaldavate mineraalväetiste osakaal fosfori (63-82%) ja kaaliumi sisendis (66-

83%). Mineraalväetistega antav fosfor ja kaalium olid seega peamiseks P- ja K-toiteelementide 
katteallikaks põllumajandusettevõtetes. Suurimaks probleemiks praeguse majandamise taseme puhul 
on see, et KSM/KST ettevõtetes sisendina antavad P- ja K-kogused ei kata tegelikku fosfori ja 
kaaliumi vajadust ja pikaajalise puudujäägiga majandamise tõttu võib tulevikus mulla produktiivsus 
ja viljakus langeda.  

Võrreldes 2007. aasta mineraalväetiste osatähtsusega NPK-sisendis, vähenes 2014. aastal N-
mineraalväetiste osatähtsus KSM/KST ettevõtete N-sisendis 3%, P-väetiste osatähtsus P-sisendis 
suurenes 1% ja K-väetiste osatähtsus K-sisendis vähenes 18%. Sisuliselt tähendab see, et perioodil 
2007-2014 KSM/KST seireettevõtetes valdavalt mineraalväetiste kasutamisega kaasnev surve 
keskkonnale vähenes. 

ÜPT seireettevõtetes kasutati mineraalväetiseid rohkem. Näiteks aastate 2007-2014 keskmisena oli 
N-mineraalväetiste osakaal 20%, P-mineraalväetiste osakaal 5% ja K-mineraalväetiste osakaal 15% 
suurem kui KSM/KST ettevõtete NPK-sisendis. 

KSM/KST tootjatele kehtis 15% toetusalusel pinnal liblikõieliste põllumajanduskultuuride 
kasvatamise kohustus ja see oli ilmselt üks põhjus, mis võimaldas lämmastikku sisaldavate 
mineraalväetiste kasutamist vähendada. Oma osa oli ka vahepealsel majanduslangusel ja väetiste 
hinnamuutusel. Liblikõieliste osakaal lämmastiku sisendis moodustas olenevalt aastast 

seireettevõtetes 19-32% (Joonis 49). Liblikõieliste osakaal N-sisendis suurenes aastatel 2009-2010 
ja hakkas vähenema aastast 2011.  
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ÜPT tootjatele liblikõieliste kasvatamise kohustus ei kehtinud ja seetõttu jäi ka liblikõieliste osakaal 
kogu N-sisendis (4-11%) aastatel 2007-2014 madalamaks kui KSM/KST ettevõtetes. 

 
Joonis 49. Liblikõieliste osakaal lämmastiku sisendis KSM/KST põllumajandusettevõtetes aastatel 2007-2014 
(PMK, 2016b) 

Lämmastikku sisaldavate mineraalväetistega antud ja liblikõieliste poolt seotud lämmastik kokku 
moodustas KSM/KST seireettevõtete N-sisendist 2007. aastal 81% ja 2014. aastal 80%. Perioodil 
2007-2014 suurenes liblikõieliste osakaal lämmastiku sisendis 2% ja N-mineraalväetiste kasutamine 
vähenes 3% (Joonis 48); (Joonis 49). 

Kui lämmastikku sisaldavate mineraalväetiste kasutamine väheneb, võimaldab liblikõieliste 
suuremal pinnal kasvatamine kompenseerida osaliselt N-vajadust ja tasakaalustada N-bilanssi. 
Seetõttu on KSM toetuse taotlemise tingimustes fikseeritud kohustuslik liblikõieliste kasvatamise 
15% nõue igati põhjendatud.  

Keskkonnariskide ja majandusliku efektiivsuse hindamiseks arvutatakse toiteelementide kasutamise 

efektiivsust.1 Perioodil 2004-2014 varieerus lämmastiku kasutamise efektiivsus KSM/KST 
seireettevõtetes vahemikus 35-81% ja ÜPT ettevõtetes vahemikus 47-76%.   

Üheteistkümne seireaasta keskmisena oli lämmastiku kasutamise efektiivsus KSM/KST puhul 63% 

(Joonis 50). Sellise, nn madala kasutusefektiivsuse juures võib suureneda lämmastiku kadudest 
tulenev oht keskkonnale (kaod õhku, vette, mulda). Fosfori ja kaaliumi kasutamise efektiivsus oli 
seireettevõtetes valdavalt üle 100%, mis väljendab puudujäägiga majandamist. Üheteistkümne 

                                                 
1 Toiteelementide kasutamise efektiivsus väljendab ettevõttest müüdud toodangus sisalduva toiteelementide koguse 
(väljund) ja toodangu saamiseks sisse ostetud toiteelementide koguse (sisend) suhet %-des Keskkonda säilitavaks 
loetakse tootmist kui elemendi kasutamise efektiivsus on vahemikus 80-90%. Efektiivsus <70% väljendab suurenevat 
riski keskkonnale (suurenenud kaod õhku, mulda, vette). Efektiivsus >100% väljendab puudujäägiga majandamist 
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seireaasta keskmisena oli P-efektiivsus 118% ja K-kasutamise efektiivsus 129% ehk fosforit ja 
kaaliumit kasutati seireaastate keskmisena ~1,2 korda rohkem, kui seda sisendina tootmisesse anti. 

Selget NPK efektiivsuse trendi aastate 2004-2014 kohta ei avaldunud. 

 
Joonis 50. KSM/KST põllumajandusettevõtete NPK kasutamise efektiivsus ja trend aastatel 2004-2014 
(PMK, 2016b) 

Põllumajandusuuringute Keskuse KSM/KST seireettevõtete lämmastiku, fosfori, kaaliumi 
taluvärava bilansi tulemuste põhjal võib väita, et aastatel 2004-2014 vähenes veereostuse risk 
toiteelementide väljaleostumise osas, samas süvenes muldade viljakuse languse oht ja 

põllumajandustootmisega kaasnevatest lämmastiku kadudest tulenev oht keskkonnale. 

Riske vee kvaliteedile, keskkonnale ja elurikkusele kujutab lisaks väetiste kasutamisele ka 
pestitsiidide kasutamine, mistõttu on oluline omada adekvaatset infot põllumajandusettevõtetes 
pestitsiidide kasutamise kohta.  

Aastatel 2007-2014 pidid KSM /KST toetuse saajad ühtse pindalatoetuse (ÜPT) tootjatele kehtivate 

pestitsiidide kasutamise põhinõuetele lisaks täitma ka täiendavaid keskkonda kaitsvaid lisanõudeid. 
Keskkonnasõbraliku majandamise/tootmise toetuse saajatel oli keelatud põllu-, rühvel- ja 
köögiviljakultuuridel glüfosaate sisaldavate taimekaitsevahendite kasutamine tärkamisest saagi 
koristamiseni. Glüfosaadi kasutamise keeld kehtis ka haljasväetisena sisseküntaval rohumaal. 
Taimekasvuregulaatorite kasutamine oli lubatud üksnes taliviljade kasvatamisel.  

Kuna pestitsiidide kasutuskoormuse andmeid koguti 2014. aasta kohta, ei kehtinud sel ajal veel uue 
MAK-i perioodi (2014-2020) KSM toetuse taotlemiseks kehtestatud täiendavad pestitsiidide 
kasutamisega seotud piirangud. 

PMK uuringus „Pestitsiidide kasutuskoormus“ (2007.-2014. aasta kohta) analüüsiti KSM/KST 
seireettevõtte (~40 tk) pestitsiidide kasutamist (Joonis 51). Eelnimetatud ajavahemikus varieerus 
seireettevõtetes pestitsiididega pritsitud pinna osatähtsus põllumajandusmaast olenevalt aastast 
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vahemikus 42-58%. Võrreldes 2007. aastaga suurenes pritsitud pinna osatähtsus 
põllumajandusmaast 2014. aastal 1%.  

Samas pestitsiidide kasutuskoormus pritsitud pinna ja põllumajandusmaa kohta eeltoodud perioodil 
vähenes. KSM/KST ettevõtete pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinna kohta varieerus 
olenevalt aastast vahemikus 0,684-0,849 kg/ha ja põllumajandusmaa kohta vahemikus 0,315-0,484 

kg/ha (Joonis 51). Pritsitud pinna hektari kohta kasutati 2014. aastal 8% ja põllumajandusmaa kohta 
7% väiksemat pestitsiidide toimeaine kogust kui 2007. aastal.  

 
Joonis 51. Pestitsiididega pritsitud pinna osatähtsus põllumajandusmaast, pestitsiidide kasutamine pritsitud 
pinna ja põllumajandusmaa kohta ning trendid KSM/KST põllumajandusettevõtetes aastatel 2007-2014 
(PMK, 2016p) 

KSM/KST seireettevõtete pestitsiidide kasutuskoormus erines ÜPT seireettevõtete (~40 tk) omast. 
ÜPT ettevõtetes pritsiti suuremat pinda põllumajandusmaast (64-83%), kasutatud pestitsiidide 
toimeaine kogused pritsitud pinna kohta olid valdavalt suuremad ja põllumajandusmaa kohta 
väiksemad (va 2014. a) kui KSM/KST ettevõtetes (PMK, 2016p). 

ÜPT seireettevõtetes kasutati olenevalt aastast pestitsiidide toimeaine koguseid pritsitud pinnale 
vahemikus 0,503-0,796 kg/ha ja põllumajandusmaale vahemikus 0,322-0,587 kg/ha kohta.  

ÜPT ettevõtted pritsisid suuremat pinda osaliselt seetõttu, et neil oli suurem pind keemilist 
taimekaitset nõudvate põllukultuuride all (teravili, raps) ja väiksem pind rohumaade all, võrreldes 
KSM tootjatega. Tavaliselt lühiajalisi rohumaid ei pritsita. 

Aastatel 2007-2014 muutus Statistikaameti andmetel Eestis põllukultuuride kasvupind, millel 
põhiliselt pestitsiide kasutatakse. Näiteks oli kõikide taliteraviljade kasvupind 2007. aastal 59 tuh ha 
ja 2014. aastal 102,8 tuh ha (kasv 74%), enim suurenes talinisu kasvupind. Suvinisu kasvupind 
kasvas samas ajavahemikus 62,6 tuh ha-lt 2007. aastal 73,4 tuh ha-ni (kasv 17%). Rapsi ja rüpsi 

kasvupind kasvas 9%. Kaunviljade kasvupind oli 2007. aastal 5,79 tuh ha ja 2014. aastal 19,1 tuh 
ha, pind suurenes üle kolme korra (Statistikaamet, 2016 b). Samal perioodil suurenes ka 
põllukultuuride saagikus. Talinisu saak suurenes 5%, suvinisul 17%, talirapsi ja rüpsi saak 32% 
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(Statistikaamet, 2016 c). Erinev oli ka aastate ilmastik ja sellest tulenevalt taimekahjustajate surve. 
Kõik see kokku mõjutas pestitsiidide kasutamist. 

Kõige suuremas koguses ja kõige suuremal pinnal kasutati kõikidel seireaastatel ettevõtetes 
herbitsiide. Näiteks 2014. aastal kasutati KSM seireettevõtetes 36 erinevat herbitsiidi (nendest 4 
erinevat glüfosadipreparaatii), kokku 87%-l pestitsiididega pritsitud pinnast. Insektitsiidide, 

fungitsiidide ja kasvu-regulaatorite kasutamise osatähtsus oli kordades väiksem.  

2014. aastal pritsiti glüfosaadiga 14% (698 ha) ÜPT ettevõtete seire all olevast põllumajandusmaast 
(4919 ha) ja KSM puhul 8% (430 ha) seirepinnast (5410 ha). Pestitsiididega pritsitud pinnast 
moodustas glüfosaadiga pritsitud pind ÜPT puhul 19% ja KSM puhul 14%. ÜPT ettevõttes kasutati 
samal aastal (2014. a) seitset erinevat glüfosaadi toimeainel põhinevat preparaati, KSM ettevõtetes 
nelja erinevat preparaati. Pritsitud glüfosaadi toimeaine kogus pritsitud pinna kohta oli ÜPT 
ettevõtetes 1,255 kg/ha ja KSM ettevõtetes 1,175 kg/ha. ÜPT ettevõtetes kasutati glüfosaati odra, 
nisu, kaera, tritikale, rapsi, kõrvitsa ja mustkesa puhul. KSM ettevõtetes odra, nisu, kaera, rapsi, 
liblikõieliste kõrreliste ja ristiku puhul. Antud aastal kasutati glüfosaati rohkem ÜPT 
seireettevõtetes.  

Statistikaameti andmetel kasutati Eestis 2013. aastal glüfosaati toimeaines põllumajanduslikes 
majapidamistes kultuuridel kokku 112 376 kg ja 2014. aastal 132 719 kg. Vähemalt korra 
glüfosaadiga pritsitud pind oli 2013. aastal 76 523 ha ja 2014. aastal 113 952 ha. Nende andmete 
põhjal kasutati 2014. aastal glüfosaadi toimeainet koguseliselt 18% rohkem kui aasta varasemal 
perioodil, vähemalt korra toimeainega pritsitud pind suurenes aastaga 49%. 2014. aastal kasutati 
kõige suuremas koguses ja kõige suuremal pinnal glüfosaati teraviljade puhul (~71% kogusest ja ~ 
74% glüfosaadiga pritsitud pinnast), järgnesid tehnilised kultuurid raps ja rüps (~20% kogusest ja 
18% pinnast), mitmeaastaste rohusöötade puhul (~5% kogusest ja 4% pinnast) ja lühiajalistel 
rohumaadel (4% kogusest ja 3% pinnast), kaunviljade puhul (~2% kogusest ja 1% pinnast) 
(Statistikaamet, 2016).  

Pestitsiidide kasutamine sõltus aasta eripärast, kasvatavast kultuurist, preparaatide valikust ja 
kasutamise doosist, viljelemistehnoloogiast, üldisest majandusolukorrast, integreeritud 
taimekaitsesüsteemide juurutamisest, toetuste saamiseks püstitatud nõuete täitmisest, tootjate 
teadlikkuse kasvust keskkonnasõbralikumast tootmisest jne. Pestitsiidide toimeaine koguste 
vähenemist pritsitud pinna ja põllumajandusmaa kohta võib osaliselt põhjendada üha enam 

kasutusele võetavate grammpreparaatidega, mis sisuliselt vähendab koormust keskkonnale.  

PMK „Pestitsiidide kasutuskoormuse“ (2007.-2014. aasta kohta) uuringu tulemustel avaldus  
KSM/KST seireettevõtetes keemilise surve suurenemise oht keskkonnale ja vee kvaliteedile. 

Pestitsiididega pritsitud pind ja kasutatud toimeaine kogused pritsitud pinna ning põllumajandusmaa 
kohta küll vähenesid aastatel 2008-2010, suurenesid aga taas aastast 2011 ja aastaks 2014 olid 
trendid pöördunud usutavaks kasvuks (Joonis 51).  

Andmed mineraalväetiste kasutamise kohta on vastuolulised. Kui „Taluvärava toiteelementide 
bilansi ja kasutuse uuring“ (2007.-2014. aasta kohta) põhjal ilmnes KST/KSM seireetevõtetes 
mõningane mineraalväetiste kasutamise vähenemine, siis Statistikaameti andmed ja PMK 
veekvaliteedi uuringu tulemused seda ei kinnita. 
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Üheks toiteelementide leostumise riski suurenemise põhjuseks on väetiste kasutuse suurenemine. 
Statistikaameti andmetel suurenes aastatel 2009-2014 mineraalväetiste kasutamine. 2014. aastal 

ulatus lämmastiku annus 87 kg väetatud pinna hektari kohta. Osal põllumaast kasvatatakse 
liblikõielisi heintaimi, mida reeglina ei väetata. Seega külvikorraväljade vaheldumisel muutub 
ilmselt ka väetatav ala, st aastast aastasse ei väetata ühte ja sama põldu, vaid väetis jaotub 
ühtlasemalt kogu põllumaal. Lämmastiku kogus kogu põllumaale ulatus 2014. aastal aga 55 kg/ha.  

PMK veekvaliteedi uuringu andmete põhjal arvutati toiteelementide üldbilanss põldude kaupa, st 
arvestati põllule viidud ja põllult eemaldatud taimetoiteelementide vahet. 2015. aastal kasutati 
mineraalväetisi seirepõldudel väga tagasihoidlikult, mis suuresti tulenes kasvatatavatest kultuuridest. 
KSM põldudel kasvatati timutit seemneks ja 3. kasutusaasta põldheina, mida väetati väikese 
lämmastikunormiga (30-70 kg/ha) ja kahel põllul suviotra põldheina allakülviga, mida 
vegetatsiooniperioodil üldse ei väetatud. Pikema perioodi lõikes (2007-2014) on lämmastikväetiste 
kasutamise tõusev trend täheldatav nii KSM kui ka ÜPT põldudel.  

Konkreetse aasta põllupõhise üldbilansi toiteelementide üle- või puudujääk võimaldab hinnata 
nende leostumise riski, samal ajal kui pikema perioodi oma aga mõju mulla viljakusele. 
Loomakasvatuse tootmisviisiga mahetootmisettevõttes on taimekasvatuse põhisuunaks 

söödatootmine. Rohusöötade tootmisel kasutatakse mitmeaastase põldheinapõllu rajamisel 
orgaaniliste väetiste kõrgeid norme. Sügavallapanuga sõnniku järelmõju kestab mitu aastat ning 
antud toiteelemendid katavad järgmiste aastate saagi vajaduse. Kuid rajamisel antud kõrge 
sõnnikuannuse tõttu säilib ka risk lämmastiku leostumisele. 2015. aasta sügisel küntigi mahepõllu 
rohukamar üles ning koos künniga anti suur kogus tahedat veisesõnnikut, mille tõttu on mahepõllu 
aastane lämmastiku- ja kaaliumibilanss suure ülejäägiga (Joonis 52). 

 
Joonis 52. Taimetoiteelementide üldbilanss seirepõldudel (T1, T2, J28, Plin, K1, LA, AD) 2015. aastal ja 
perioodi 2007-2014 keskmisena (PMK, 2016d) 
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Taimetoiteelementide leostumisriski hindamise üheks võimaluseks on dreenivee toiteelementide 
sisalduse mõõtmine.  

Dreenivee kvaliteeti hinnatakse sotsiaalministri 2.01.2003 määruses nr. 1 “Joogivee tootmiseks 
kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollnõuded” sätestatud 
nitraatiooni kontsentratsiooni alusel, kus piirmääraks on 50 mg/l ja EL nitraadi sihtarv 25 mg/l. 

Seega võib vee kvaliteeti nitraatiooni sisalduse järgi jagada tinglikult 3 klassi: <25 mg/l - hea, 25-50 
– kesine ja >50 - halb. 

Võrreldes nitraatiooni keskmisi kontsentratsioone aruandeaastal perioodiga 2007-2013 torkab silma 
ÜPT põllu dreenivee kõrge nitraatiooni sisaldus, mis ilmselt oli tingitud kõrge agrofooniga põllu 
hoidmisest mustas kesas. Mahepõllu LA dreenivee madal nitraadisisaldus aga oli tingitud nii talvise 
taimkatte olemasolust kui sellest, et väetist anti sellele põllule 4 aastat tagasi. Kõigist KSM 
põldudelt kogutud dreeniveeproovidest kuulus heasse kvaliteediklassi (<25 mg/l) 55%, keskmisesse 
(25-50 mg/l) 35% ja halba (>50 mg/l) 10% proovidest, ÜPT põllul vastavalt 7; 27 ja 67% 
proovidest. Mahepõllul jäid kõikide dreenivee proovide nitraatiooni sisaldus alla kehtestatud 
sihtarvu – 25mg/l. 

Fosfori sisalduse järgi jaotatakse vooluveekogude pinnavesi viide seisundiklassi – väga heast väga 
halvani. Dreenivee fosforisisaldus on nii seirepõldude kui ka aastate võrdluses ühtlasem, kuid 
valdaval enamusel juhtudest jääb dreenivee kvaliteet kesisesse, halba või isegi väga halba klassi. 

Toiteelementide kontsentratsioon dreenivees võimaldab anda küll riskihinnangu 
põllumajandustootmise mõjust keskkonnale, kuid täpsema tulemuse saab taimetoiteelementide 
leostumise uuringust, kus mõjuainete kontsentratsioon on seotud mullast läbinõrgunud veega. 
Leostumise erinevuste tõlgendamisel tuleb aga arvestada ka taustaandmetega nagu väetamisvead, 

kasvatatav kultuur, meteoroloogilised tingimused jm. Lämmastiku suur leostumine aruandeaastal 
ÜPT seirealalt K1 oli ühelt poolt põhjustatud rohketest sademetest, kuid teiselt poolt ka sellest, et 
põldu hoiti mustas kesas. Filtratsioon sel perioodil oli tihedas ja loogilises korrelatsioonis 
sademetega st peale sügisest mulla küllastumist niiskusega oli filtratsioon detsembrist kuni märtsi 
lõpuni ligikaudu võrdne sademete hulgaga, aprillist augusti lõpuni aga vähenes seoses 
aurustumisega. Kokku moodustas filtratsioon 49% (293 mm) perioodi sademete hulgast. Kuna 
põllul puudus taimkate ja seda hariti umbrohutõrjeks, siis soodustas see mulla mineraliseerumist ja 
seega ka liikuvate toitainete leostumist (Joonis 53). Samas NTA seirepõld AD oli kolmandat aastat 

rohumaa all, kus filtratsioon ja ka toiteelementide leostumine jäi seireaastal väga madalaks. 
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Joonis 53. Lämmastiku aastane leostumine seirepõldudelt (Plin, J28, T1, K1, LA) perioodil 2006-2013 ja 
2014-2015 (PMK, 2016d) 

Võrreldes lämmastiku leostumist toetustüüpide kaupa näeme, et kõige vähem leostus seda 
toiteelementi mahepõllult nii eelmise perioodi keskmisena kui ka aruandeaastal, kuna põldu 
väetatakse vaid orgaanilise väetisega, mida kasutatakse korra 4-5 aasta tagant, KSM põldudelt 
leostus lämmastikku vähem kui ÜPT põllult (Tabel 5). 

Tabel 5. Lämmastiku leostumine toetustüübiti aastatel 2006-2013 ja 2014-2015 (PMK, 2016d) 

Toetustüüp 
N leostumine, kg/ha/a 

2006-2013 2014-2015 

KSM 14,9 15,6 

ÜPT 20,4 32,3 

MAHE 2,7 0,5 

Kuigi fosforisisalduselt jäi dreenivee kvaliteet suhteliselt halvaks, siis fosfori leostumine jäi 
aruandeaastal võrreldes perioodiga 2006-2013 madalamaks nii seirepõldude kui toetustüüpide lõikes 
jäädes loodusliku fooni (0,1-0,3 kg/ha/a) piiresse. 

Võrreldi jõgede hüdrokeemilise seire tulemusi (nitraatiooni kontsentratsiooni suhtelisest muutumist) 
aastatel 2006-2015 veeseirepõldudelt leostunud lämmastiku aastase keskmise kontsentratsiooniga. 
Kuivõrd veeseire põldude arv on väike (kõigub aastati ainult 5-8), siis statistiliselt usutavat 
korrelatsiooni ei esine. Küll aga on igati loogiline suundumus – mida rohkem põldudelt 
lämmastikku leostub, seda enam jõuab seda jõgedesse, kus vastava näitaja kontsentratsioon 
suureneb. Aastatel 2008 ja 2012, kus jõgede nitraatiooni kontsentratsioon oli kõrge ja lämmastiku 

leostumine suur, ulatus ka aasta summaarne sademete hulk üle pikaajalise keskmise (121-127%). 
Samas on nii KSM (KST) kui ka ÜPT põldudel suurenenud lämmastikväetiste kasutamine. Seetõttu 
on võimalik, et vaatlusaluse lühikese ajaperioodi jooksul (2006-2015) ning sellise keskmise 
väetamise taseme juures sõltuvad nii lämmastiku leostumine põldudelt kui ka nitraatiooni 
kontsentratsiooni muutused jõgedes suuresti ka erinevatel aastatel valitsenud hüdroloogilistest 
tingimustest. 
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Maastiku mitmekesisuse säilitamine ja suurendamine 

Põlise põllumajandustegevusega seotud alad on nii liigiliselt kui ka maastikuliselt mitmekülgsed ja  
KSM toetuse eesmärgiks on seda eripära säilitada ja suurendada. Erinevate kultuuride kasvatus ja 
viljavaheldus põldudel mitmekesistab  maastiku ilmet ja välistab monokultuuride domineerimise. 

Oma osa maastiku mitmekesisuse säilitamisel tagab KSM tootjate poolt võetud baasnõuetes 
fikseeritud kohustuse täitmine, mille kohaselt peavad tootjad säilitama põllumajandusmaal asuvat 
looduse üksikobjekti, kinnismälestist ja kaardistatud pärandkultuuriobjekti. Mingil määral 
suurendab maastiku mitmekesisust ka 2-5 m laiuse mitmeaastase taimestikuga rohumaariba nõude 
järgimine.  

Elurikkuse mitmekesisuse säilitamine ja suurendamine 

Aastatel 2007-2014 koguti Põllumajandusuuringute Keskuse elurikkuse uuringute raames andmeid 
kimalaste mitmekesisuse ja liigirikkuse; lindude liigirikkuse, arvukuse ja asustustiheduse; 
soontaimede koosluse struktuuri, liigirikkuse ja liikide katvuse; vihmausside arvukuse ja liikide 
mitmekesisuse; mulla biomassi aktiivsuse ning toetust saavate rohumaaribade taimestiku kohta. 
Nende uuringute tulemused leiab PMK kodulehelt https://pmk.agri.ee/pkt.  

2015. aastal toimusid elurikkuse uuringute raames iga-aastane kimalaste ja põllulindude seire. 
Eelnimetatud uuringute põhjalikud tulemused on esitatud PMK uuringute aruandes (PMK, 2015k); 
(PMK, 2015l). Mullauuringute raames uuriti mullaelustiku seisundi hindamiseks mikroobide, 
hooghännaliste ja vihmausside kooslusi iseloomustavaid näitajaid otsekülvi ja tavapõldudel (PMK, 

2016m).  

PMK kimalaste seiret viidi alates 2009. aastast iga-aastaselt läbi 66 põllumajandusettevõtte maadel 
kahes piirkonnas ( Kesk-Eestis ja Lõuna Eestis). Seire transekti pikkuseks oli 500 m ja laiuseks 2 m. 

PMK kimalaste seire käigus analüüsiti kimalaste liigirikkust, liigilist koosseisu ja arvukust; õite 
tihedust ja Shannoni mitmekesisuse indeks2-it transekti kohta. PMK uuringu 2009.-2015. aasta 
tulemustel olid kõige arvukamateks liikideks Eesti põllumajandusmaastikul kivi-, maa-, põld-, 
metsa-, aed-, tume- ja sorokimalane. Kuue seireaasta jooksul kohati kokku 21 liiki päriskimalasi – 
seega kõiki Eestis kindlalt esinevaid kimalaseliike ja 8 liiki kägukimalasi. 

Aastate jooksul oli kõige varieeruvam näitaja kimalaste arvukus. Loendustransekti keskmised 
varieerusid olenevalt toetustüübist aastate jooksul järgmiselt: MAHE 32-66, KSM 41-72 ja ÜPT 21-
37 kimalast. Kõrgeima kimalaste arvukusega aastad olid 2012 ning MAHE ja KSM aladel ka 2015. 
ÜPT seirealadel kimalaste arvukus üldise trendina aastate jooksul veidi langes. MAHE ja KSM 
seirealadel võis kimalaste arvukuse kõikumist aastatel 2009-2014 stabiilseks lugeda (v.a 2012. a 
kõrgseis). 2015. a aga kimalaste arvukus MAHE ja KSM ettevõtetes kasvas hüppeliselt. Seega olid 
keskkonnatoetustega liitunud ettevõtete seirealad 2015. a kimalastele väga atraktiivsed, mitteliitunud 

                                                 
Shannoni mitmekesisuse indeks võtab arvesse nii liikide arvu kui ka selle, kui palju isendeid igast liigist esineb; indeks on 
seda suurem, mida rohkem liike esineb ja mida ühtlasemalt nende arvukus liikide vahel on jaotunud ehk mida 
mitmekesisem on kooslus 

 



 78

ettevõtete omad aga mitte. Kindlat põhjust on aga raske välja tuua. 2016. a seire käigus selgub, kas 
selline trend jääb püsima. 

Kimalaste keskmine liikide arv transekti kohta varieerus aastatel 2009-2015 toetustüübiti vähem  kui 
kimalaste arvukus (MAHE 6-9, KSM 6-10 ja ÜPT 4-7 liiki). Kimalaste keskmine Shannoni 
mitmekesisuse indeks transekti kohta varieerus aastatel 2009-2015 olenevalt toetustüübist väikestes 

piirides (MAHE 1,4-1,7, KSM 1,3-1,9 ja ÜPT 1-1,5). Nii kimalase liikide arvu kui ka 
mitmekesisuse indeks oli kõigi toetustüübiga ettevõtetes madalaim 2009. a  ilmselt  seetõttu, et seire 
toimus siis kahel, mitte kolmel korral nagu teistel aastatel. Mõlemad  näitajad olid aastatel 2010-
2015 stabiilseimad MAHE ettevõtetes ning KSM ja ÜPT ettevõtetes kõikusid veidi üles-alla, olles 
kõrgeimad 2012. ja 2015. a. 

Keskmine õite tiheduse hinnang transekti kohta varieerus aastatel 2009-2015 olenevalt toetustüübist 
järgmiselt: MAHE 1,1-1,5, KSM 1,1-1,3 ja ÜPT 0,8-1,2. MAHE ettevõtetes näitaja 2014. aastani 
langes ning 2015. a tõusis jälle aastate 2011-2013 tasemele. KSM seirealadel hinnati õite tihedus 
kõrgeimaks 2009. ja 2010. a ning seejärel see langes, kuid püsis aastatel 2011-2015 küllaltki samal 
tasemel. ÜPT seirealadel võis täheldada mõningast langustrendi, v.a 2013. a, mil õite tiheduse 
hinnang oli väga kõrge (keskmine 1,2). 

Kimalaste seire tulemuste paremaks tõlgendamiseks viidi läbi 2009.-2015. a kimalaseseire andmete 
analüüs koos erinevate maastiku- ja maakasutusnäitajatega Eesti Topograafilise Andmekogu 
(ETAK) põhjal, et välja selgitada, millised tegurid ja mis raadiuses põllumajandusmaastiku 
kimalasekooslust mõjutavad.  

Toetustüübiti olid KSM kimalaseseire 2 km raadiustes puhvrites maastiku mitmekesisuse näitajad 
tihti oluliselt kõrgemad kui ÜPT seirealade puhvrites. Toetustüüpidevahelised erinevused esinesid 

eelkõige Kesk-Eestis, mis on homogeensema maastikuga kui Lõuna-Eesti ning ilmselt seetõttu 
omab keskkonnasõbralik tootmine seal mõõdetavamat mõju.  

Kokkuvõttes oli PMK kimalaseseire 2009-2015. aasta tulemuste põhjal kimalaste olukord 

keskkonnatoetustega liitunud aladel (KSM, MAHE) parem kui toetusega mitteliitunud aladel (ÜPT). 
Seejuures aastate jooksul selline erinevus suurenes, mis viitab, et KSM ja MAHE alad muutusid 
kimalastele seireaastate jooksul atraktiivsemaks. Põhjuseid selleks võib olla mitmeid. KSM meede 
sisaldab endas mitmeid elurikkusele kaudselt positiivselt mõjuvaid nõudeid: 2-5 m laiused 
mitmeaastase taimestikuga rohumaaribad, pärandkultuuriobjektide ja muude väärtuslike 
maastikuelementide säilitamine, viljavahelduse/ külvikorra rakendamine, nõue kasvatada kogu 
ettevõtte toetusõiguslikul maal vähemalt 15% puhaskülvina liblikõielisi põllumajanduskultuure või 
liblikõieliste-kõrreliste heintaimede segu, glüfosaadi kasutamise keeld kultuurtaimede kasvuajal, 

samuti KSM tootja koolitusel osalemise nõue. Kõik need nõuded võivad kaudselt kimalastele 
kasulikud olla, vähendades survet keskkonnale ja suurendades kimalaste toiduressurssi ning 
pesitsuspaikade olemasolu (sh läbi maastiku mitmekesisuse säilimise/suurenemise).   

PMK lindude liigirikkuse, arvukuse ja asustustiheduse uuringut teostati aastatel 2010.-2014.  66 
seirealal ja 2015. aastal 53 seirealal kahes piirkonnas ( Kesk-Eestis ja Lõuna-Eestis) (PMK, 2015l). 
Uuringu käigus koguti andmeid viie linnunäitaja kohta: pesitsevate paaride arv, pesitsevate paaride 
arv põldlõokeseta (et vähendada selle Eesti põllumajandusmaastiku kõige arvukama liigi mõju 
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analüüsi tulemustele), pesitsevate liikide arv, kõikide liikide arv ja pesitsevate lindude Shannoni 
mitmekesisuse indeks3 transekti kohta. 

Aastatel 2010-2015 loendati seirealadel kokku 3340 pesitsevat paari ja kohati 42 pesitsevat 
põllulinnuliiki, neist Kesk-Eestis 14 ja Lõuna-Eestis 41.  

Linnuseirel leiti, et ülekaalukalt dominantseimaks linnuliigiks Eesti põllumajandusmaastikul oli 
avamaastikku eelistav põldlõoke, kellele järgnesid kadakatäks, kiivitaja ja sookiur. Madalaim 
põldlõokese dominants leiti igal aastal MAHE ettevõtetes (olenevalt aastast 67-91%), mis tuleneb 
sellest, et seal kohati rohkem ja arvukamalt ka teisi liike kui KSM (dominants 85-98%) ja ÜPT 
ettevõtetes (dominants 78-91%).  

2010.-2015. a olid kõik linnunäitajad kõigil viiel aastal (v.a paaril juhul) Lõuna-Eesti 
seirepiirkonnas oluliselt kõrgemad kui Kesk-Eesti seirepiirkonnas. See tuleneb ilmselt 

kompensatsioonialade olemasolust Lõuna-Eestis ja piirkondlikest eripäradest.  

Keskmised linnunäitajad transekti kohta olid mõne üksiku erandiga nii piirkonniti eraldi kui ka 

koosanalüüsides MAHE ettevõtetes kõrgemad kui KSM ja ÜPT ettevõtetes. See viitab, et MAHE 
ettevõtted on põllulindudele sobivam elupaik. Ühe põhjusena võib siin välja tuua, et erinevalt 
MAHE ettevõtetest on KSM ja ÜPT ettevõtetes lubatud kasutada pestitsiide (v.a glüfosaadi 
kasutamise keeld KSM ettevõtetes) ja mineraalväetisi. Pestitsiidid vähendavad lindude 
toiduressurssi ning sellest tulenevalt on ka lindude arvukus ja mitmekesisuse väiksemad. 
Mineraalväetiste kasutamine võib aga vilja lindudele ebasobivalt tihedaks muuta. 

Olulise põhjusena võib välja tuua ka maakasutuse. KSM ja ÜPT aladel oli transekti puhvrist (1 km x 
100 m) suurem osa (70-90%) põllukultuuride all, MAHE aladel oli aga transekti puhvrist suurem 
osa (~70%) hoopis rohumaade all. Rohumaad on aga lindudele sobivam elupaik. Madalaimad olid 
keskmised linnunäitajad transekti kohta Kesk-Eestis sagedamini KSM seirealadel, Lõuna-Eestis ja 
piirkondade koosanalüüsil kord KSM, kord ÜPT ettevõtetes. Sellest võib järeldada, et KSM 
ettevõtete tegevus ei ole niipalju keskkonnasõbralikum, et avalduks positiivne trend võrreldes ÜPT 

aladega. 

Keskmine põllukultuuride pindala transekti puhvri kohta oli mõlemas piirkonnas MAHE aladel 
madalam kui KSM ja ÜPT aladel. Põllukultuuride pindalal leiti tihti oluline seos linnunäitajatega, 
mis oli alati negatiivne – see viitab, et mida rohkem on linnuseire transektide all teravilja-, 
õlikultuuri- jm haritavaid põlde peale rohumaa, seda väiksem on seal lindude arvukus ja liigirikkus. 
Samas on oluline ka kultuuride mitmekesisus, sest linnud kasutavad pesitsustsükli jooksul erinevate 
kultuuridega põlde.  

Keskmine maastikuelementide pindala transekti puhvri kohta oli Lõuna-Eestis kõrgem kui Kesk-
Eestis. Toetustüübiti oli maastikuelementide pindala Lõuna-Eestis ja piirkondade koosanalüüsil 
MAHE aladel kõrgem kui KSM ja ÜPT aladel, Kesk-Eestis aga MAHE ja ÜPT aladel ühtmoodi 

                                                 
3 Shannoni mitmekesisuse indeks võtab arvesse nii liikide arvu kui ka selle, kui palju isendeid igast liigist esineb; indeks 
on seda suurem, mida rohkem liike esineb ja mida ühtlasemalt nende arvukus liikide vahel on jaotunud ehk mida 
mitmekesisem on kooslus 
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kõrgem kui KSM aladel. Mitmetel juhtudel leiti analüüsides maastikuelementide oluline mõju 
linnunäitajatele, mis oli paari erandiga alati positiivne. 

PMK 2010.-2015. a linnuseiretulemuste põhjal võib KSM toetustüübi linnunäitajaid hinnata 
stabiilseks, KSM ettevõtete majandamine ei ole põhjustanud linnustiku näitajate olulist tõusu ega 
langust. 

Samuti võimaldas KSM meetme kohustusliku alg- ja täiendkoolituse läbimine parandada tootjate 
teadlikkust bioloogilisest mitmekesisusest ja tutvustada neile tegevusi, mis aitavad elurikkust 
põldudel säilitada ning suurendada (PMK, 2016i).  

Nõuetele vastavus 

Nõuetele vastavus seob ELi ühise põllumajanduspoliitika toetused põllumajandustootmise ja 
põllumajandusliku tegevusega seotud nõuetega nagu maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisund, 
keskkond, rahva-, looma- ja taimetervis, loomade heaolu. Nõuded on seotud toetusesaaja 

põllumajandusliku tegevuse ja kogu põllumajandusliku majapidamise maaga. 

Otsetoetuste ja MAK 2014-2020 toetuste taotlemisel tuli vastata ka üheksale nõuetele vastavuse 
küsimusele. Kuna vastused tuli anda „jah-ei“ vormis, siis ei ole võimalik neid siduda tootjatele 

kuuluva pindala, vaid ainult tootjate arvuga. KSM tootjatest kasutas põllumajandusmaa 
niisutamiseks põhja- või pinnavett 1%, naftasaaduste hoidmise ehitisi oli 21%, sõnnikuhoidlaid 24% 
ja sõnnikuaunu 18% tootjatest. Mineraalväetisi kasutas 91% ja taimekaitsevahendeid 88% 
vastanutest. Võrdlus KSM tootjate ja ainult ÜPT taotlenud tootjate nõuetele vastavuses erinevustes 
ei ole adekvaatne, kuna tootjate jagunemine suurusgruppidesse kasutatava maa järgi on 
põhimõtteliselt erinev. Kui KSM taotlejatest jäi suurusgruppi 1-10 ha 2% tootjatest, siis ainult ÜPT 
taotlejatest 53%. Kui lisada juurde ka suurusgrupp 10-100 ha, siis KSM taotlejatest jäi kuni 100 ha 
maakasutusega gruppi 39 ja ainult ÜPT tootjatest koguni 93%. Seega ainult ÜPT toetust taotlevad 

valdavalt väiketootjad. 

Mulla ja süsinikuvarude kaitsega seotud maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise 
nõuete järgi peab Haanja, Otepää, Valgjärve, Vastseliina, Rõuge, Antsla, Kambja, Kanepi, Nõo ja 
Võru vallas asuvast põllumajandusmaast vähemalt 30% olema talvise taimkatte all. Talviseks 
taimkatteks loetakse 1. novembrist kuni 31. märtsini põllumajandusmaal olevad 
põllumajanduskultuurid ja kõrretüü. Kuna kõrretüüga kaetud põldude pindala ei kajastu taotlusel, 
siis arvutused tehti vaid rohumaade, püsikultuuride ja külvatud taliviljade põhjal. Ka ilma kõrretüüta 
moodustas talvine taimkate nimetatud valdades 37-50% kasutatavast põllumajandusmaast. 

3.1.1.2. Kokkuvõte ja vastused üldistele hindamisküsimustele 

2015. aastaks määrati KSM toetust 1419 tootjale, toetatava pinnaga 433 913 ha. Sellest 4 tootjal 54 
ha-l jätkus vana perioodi KSM toetus. Seega planeeritud eesmärki (toetusalust pinda 475 000 ha) 
esimesel aastal ei täidetud. 

Võrreldes 2014. aastaga vähenes toetus saanute arv enamikes maakondades, suurenedes mõnevõrra 
vaid Harju, Ida-Viru, Järva ja Lääne-Viru maakondades. Seevastu toetatav pind suurenes enamikes 
maakondades, vähenes mõnevõrra vaid Hiiu, Saare, Tartu ja Võru maakondades. Võrreldes 2014. 
aastaga suurenes KSM toetusalune pind kokku 78 220 ha võrra ehk 18%. Toetuse saajate arvu 
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vähenemine ja taotlusaluse pinna suurenemine tähendab aga seda, et ettevõtte toetusaluse pinna 
keskmine suurus on kasvanud 10% võrra ulatudes 257 ha.  

KSM toetuse taotlejate arvu ja ettevõtete suuruse analüüsimisel selgus, et taotlejate arv ettevõtte 
suurusgrupis 1-3 ja 3-10 ha oli väike vastavalt 4 ja 31 taotlejat. Kõige suuremas ettevõtete grupis 
(>5000 ha) oli vaid üks taotleja. Valdava enamuse moodustasid taotlejad kelle kasutuses oli maid, 

mis kuulusid suurusgruppi 10-100 ja 100-500 ha, kokku 81% kõigist KSM toetuse taotlejatest. 

Kogu KSM toetuse pinnast moodustasid aga enamuse ettevõtted suurusgruppidest 100-500, 
500-1000 ja 1000-5000 ha. Nende harida oli 83% kogu toetusalusest maast. Kõrge on suurettevõtete 
osakaal Järva-, Jõgeva- ja Viljandimaal. Lääne-Viru- ja Tartumaal on KSM pind jaotunud 
ühtlasemalt kolme suurusgrupi (100-500, 500-1 000 ja 1 000-5 000) vahel, seega Eesti viljakamatel 
muldade paiknevad suured põllumajandustootjad. 

Võrreldes külvipinna struktuuri muutusi eelneva perioodiga, selgub, et tunduvalt on suurenenud 
teravilja külvipind. KSM toetusaluse pinna suurenemine võrreldes 2014. aastaga ongi suures osa just 
sellest tingitud. Suurenenud on ka mustkesa pind, mis võimaldab keskkonnasäästlikku 
umbrohutõrjet, kuid põhjustab nii mulla viljakuse langust kui taimetoitainete leostumist. KSM 
toetuse taotlejate külvipinna struktuuris prevaleerib teravili, mille osatähtsus koos allakülvidega 
ulatub 57%. Piirkonniti külvipinna struktuuri analüüsimisel ilmnes, et Ida-Virumaal oli teraviljade 
osakaal 2015. aastal 72% ning rõhuvas enamuses oli teravili külvatud puhaskülvina. Vaid 5% 
teraviljapinnast oli tehtud allakülv. Selline külvipinna struktuur, kus teravili on nii suures ülekaalus 
võib KSM viljavahelduse reeglite järgimisel viia olukorrani, kus mingil aastal on teravilja osakaal 
väga madal ja seega on madal ka ettevõtte kasumlikkus. 

Liblikõieliste ja liblikõieliste ning kõrreliste segu kasvatamise 15% kohustust täideti Eesti 

keskmisena 2015. aastal kahekordselt. Nõue täideti kõigis maakondades. Eesti keskmisena on 
liblikõieliste kasvupind püsinud stabiilsena ja jäänud 30% piiresse. Kuna suurenes KSM toetusalune 
pind kasvas ka liblikõieliste ja liblikõieliste/kõrreliste segu all olev kogupind ulatudes 128 325 
hektarini. Neis maakondades, kus liblikõieliste külvipind vähenes, suurenes oluliselt teraviljade 
külvipind. 

Talvise taimkatte all olev pind muutus 2015. aastal küllaltki suurtes piirides (38-53%) sõltuvalt 
erinevatest kultuuridest külvikorras. KSM kohustusperioodil (2015/2016 talveperiood) ulatus talvise 
taimkatte kogupind umbes 209 048 hektarini. Kõikides maakondades oli täidetud ka 30% talvise 
taimkatte nõue. Kogu KSM taotlusalusest pinnast moodustas talvine taimkate keskmisena 47%, 
seega veekaitseline eesmärk taimetoiteelementide leostumisriski vähendamiseks täideti. Talvise 
taimkatte struktuuri ei ole võimalik täpselt analüüsida, kuna taotlusvormile märgitakse vaid põld, 

mis jääb talvise taimkatte alla, kuid mitte kultuuri, mida sel põllul talvise taimkattena kasvatatakse. 

Lisatoetust mesilaste korjealade rajamise eest taotles 2015. aastal 8 tootjat 149 mesilasperega, 
kellele määrati toetust 84,7 ha eest. Korjetaimede struktuuri analüüsil selgus, et 32 nimekirja kantud 

korjetaimede liigist kasutati vaid seitset. Kõige suuremal pinnal kasvatati valget ristikut (27%). 
Küllaltki suure osa (21%) moodustas rajatud korjealade pinnast punane ristik. See kultuur on küll 
korjetaimede nimestikus, kuid meetaimena väheväärtuslik, kuna lühikeste suistega meemesilased ei 
suuda pikaputkelisest õisikust nektarit koguda. Korjealadel kasvatatavatest seitsmest kultuurist 6 
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kuuluvad põllukultuuride rühma ja vaid üks – keerispea – spetsiaalselt külvatavate meetaimede 
hulka. Sellest tuleneb ka üks võimalikest põhjustest, miks nii vähe mesinikke toetusega liitus. 

Nimelt KSM määruse vastuvõtmise ja toetuste taotlemise vahe oli vaid mõni päev ning kuna 
meetaimede hulgas olid ülekaalus põllukultuurid, siis eeldas see külvikordade ümbertegemist. 
Samuti peeti mesinike hulgas raskesti rakendatavaks kolme erineva korjetaime kasvatamise nõuet. 
Ühe põhjusena, miks toetust nii vähe taotleti, toodi mesinike poolt esile toetuse tingimuste ebapiisav 
tutvustamine. Ettepanekuna korjealade rajamisel võiks kaaluda väheväärtuslike pikaajaliste või isegi 
püsirohumaade kasutuselevõttu eeldusel, et sinna tehakse pealekülv nimestikus olevatest 
korjetaimedest. Sel juhul tuleks niitmise aega nihutada, et tagada korjeaeg õitsemise lõpuni.  

Veekaitse lisategevuse toetust taotles 2015. aastal 309 tootjat. Reeglina ei ulatunud talvise taimkatte 
pind ühe tootja kohta üle 60% toetusõiguslikust maast. Kokku taotleti lisatoetust 131 594 ha, mis 
moodustab 63% kogu talvisest taimkattest. Lisatoetuse mõju jäi madalaks, sest võrreldes  
2009.-2014. aasta keskmisega suurenes talvise taimkatte osakaal KSM toetusalusest pinnast Eestis 

kokku vaid 2%. 

PMK „Toiteelementide bilansi ja kasutuse uuringu“ 2004-2014 aasta KSM/KST seireettevõtete 
lämmastiku, fosfori, kaaliumi taluvärava bilansi tulemuste põhjal võib väita, et aastatel 2004-2014 

vähenes veereostuse risk toiteelementide väljaleostumise osas, samas süvenes muldade viljakuse 
languse oht ja põllumajandustootmisega kaasnevatest lämmastiku kadudest tulenev oht keskkonnale. 
Suurimaks probleemiks tasakaalustatud tootmise tagamisel on praeguse majandamise taseme puhul 
see, et sisendina antavad P- ja K-kogused ei kata tegelikku toiteelementide vajadust. Peamise osa 
KSM/KST ettevõtete NPK-sisendist moodustasid mineraalväetised (48-83%). Võrreldes 2007. aasta 
mineraalväetiste osatähtsusega NPK-sisendis, vähenes 2014. aastal N-mineraalväetiste osatähtsus 
ettevõtete N-sisendis 3%, - P-sisendis suurenes 1% ja K-väetiste osatähtsus K-sisendis vähenes 
18%.. Liblikõieliste poolt seotud lämmastiku osatähtsus moodustas KSM seireettevõtte kogu 
lämmastiku sisendist 2014. aastal 21%, mis on 2% suurem kui 2007. aastal. Liblikõieliste suuremal 

pinnal kasvatamine võimaldab osaliselt kompenseerida N-vajadust ja tasakaalustada N-bilanssi, 
samuti vähendada N-mineraalväetiste kasutamist. Seega oli KSM toetuse taotlemise tingimustes 
fikseeritud kohustuslik liblikõieliste kasvatamise 15% nõue on igati põhjendatud. 2004.-2014 aasta 
keskmisena oli KSM/KST ettevõtete lämmastiku kasutamise efektiivsus 63%. Sellise madala 
majandamise taseme juures võib võimalike põllumajandus-tootmisega kaasneda võivate lämmastiku 
kadudega seoses suureneda risk keskkonnale (kaod õhku, vette, mulda). Fosfori ja kaaliumi 
kasutamise efektiivsus oli seireaastate keskmisena 118% ja 129% ehk fosforit ja kaaliumit kasutati 
~1,2 korda rohkem, kui seda sisendina tootmisesse anti.  

PMK „Pestitsiidide kasutuskoormuse“ uuringu 2007.-2014. aasta tulemustel avaldus KSM/KST 
seireettevõtetes (~40 tk) keemilise surve suurenemise oht keskkonnale ja vee kvaliteedile. Aastate 
2007-2014 keskmisena moodustas pestitsiididega pritsitud pind KSM/KST seireettevõtete 

põllumajandusmaast 52%. Keskmisena kasutati seireettevõtetes pestitsiidide toimeainet pritsitud 
pinna kohta 0,631 kg/ha ja põllumajandusmaa kohta 0,761 kg/ha. 2007. aasta tulemustega võrreldes 
suurenes 2014. aastal KST/KSM seireettevõtetes pestitsiididega pritsitud pinna osakaal 1%. 
Kasutatud pestitsiide toimeaine kogus pritsitud pinna kohta vähenes samal ajavahemikul 8% ja 
põllumajandusmaa kohta 7%. Kõige rohkem kasutati kõigil aastatel herbitsiide. 2014. aastal pritsiti 
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glüfosaadiga 8% (430 ha) KSM ettevõtete seire all olevast põllumajandusmaast (5410 ha). 
Pestitsiididega pritsitud pinnast moodustas glüfosaadiga pritsitud pind 14%, kasutatud glüfosaadi 

toimeaine keskmine kogus pritsitud pinna kohta oli 1,175 kg/ha. Kasutati nelja erinevat glüfosaadi 
toimeainel põhinevat preparaati. Glüfosaati kasutati odra, nisu, kaera, rapsi, liblikõieliste kõrreliste 
ja ristiku puhul.  

Kõigist KSM põldudelt kogutud dreeniveeproovidest kuulus heasse kvaliteediklassi (<25 mg/l) 
55%, keskmisesse (25-50 mg/l) 35% ja halba (>50 mg/l) 10% proovidest, ÜPT põllul vastavalt 7; 27 
ja 67% proovidest. ÜPT põllu dreenivee kõrge nitraatiooni sisaldus oli ilmselt tingitud kõrge 
agrofooniga põllu hoidmisest mustas kesas. Mahepõllu LA dreenivee madal nitraadisisaldus aga oli 
tingitud nii talvise taimkatte olemasolust kui sellest, et väetist anti sellele põllule 4 aastat tagasi. 
Mahepõllul jäi kõikide dreenivee proovide nitraatiooni sisaldus alla kehtestatud sihtarvu – 25mg/l. 

Dreenivee fosforisisaldus on nii seirepõldude kui ka aastate võrdluses ühtlasem, kuid valdaval 
enamusel juhtudest jääb dreenivee kvaliteet kesisesse, halba või isegi väga halba klassi. 

Võrreldes lämmastiku leostumist toetustüüpide kaupa näeme, et kõige vähem leostus seda 
toiteelementi mahepõllult nii eelmise perioodi keskmisena kui ka aruandeaastal, kuna põldu 
väetatakse vaid orgaanilise väetisega, mida kasutatakse korra 4-5 aasta tagant, KSM põldudelt 

leostus lämmastikku vähem kui ÜPT põllult. 

Kuigi fosforisisalduselt jäi dreenivee kvaliteet suhteliselt halvaks, siis fosfori leostumine jäi 
aruandeaastal võrreldes perioodiga 2006-2013 madalamaks nii seirepõldude kui toetustüüpide lõikes 
jäädes loodusliku fooni (0,1-0,3 kg/ha/a) piiresse. 

Võrreldi jõgede hüdrokeemilise seire tulemusi (nitraatiooni kontsentratsiooni suhtelisest muutumist) 
aastatel 2006-2015 veeseirepõldudelt leostunud lämmastiku aastase keskmise kontsentratsiooniga. 

Kuivõrd veeseire põldude arv on väike (kõigub aastati ainult 5-8), siis statistiliselt usutavat 
korrelatsiooni ei esine. Küll aga on igati loogiline suundumus – mida rohkem põldudelt 
lämmastikku leostub, seda enam jõuab seda jõgedesse, kus vastava näitaja kontsentratsioon 
suureneb. Aastatel 2008 ja 2012, kus jõgede nitraatiooni kontsentratsioon oli kõrge ja lämmastiku 
leostumine suur, ulatus ka aasta summaarne sademete hulk üle pikaajalise keskmise (121-127%). 
Samas on nii KSM kui ka ÜPT põldudel suurenenud lämmastikväetiste kasutamine. Seetõttu on 
võimalik, et vaatlusaluse lühikese ajaperioodi jooksul (2006-2015) ning sellise keskmise väetamise 
taseme juures sõltuvad nii lämmastiku leostumine põldudelt kui ka nitraatiooni kontsentratsiooni 

muutused jõgedes suuresti ka erinevatel aastatel valitsenud hüdroloogilistest tingimustest. 

Elurikkuse raames aastatel 2009-2015 PMK poolt korraldatud kimalaseseire tulemustel olid 
kimalasenäitajad (kimalaste arv; liikide arv; liigiline koosseis; Shannoni mitmekesisuse indeks; õite 

tihedus) keskkonnatoetustega liitunud aladel (KSM, MAHE) kõrgemad kui mitteliitunud aladel 
(ÜPT). Seejuures aastate jooksul selline erinevus suurenes, mis viitab, et KSM ja MAHE alad 
muutusid kimalastele seireaastate jooksul atraktiivsemaks, ÜPT alad aga mitte. Aastatel 2010-2015 
PMK poolt korraldatud linnuseiretulemuste põhjal võib KSM toetustüübi linnunäitajaid hinnata 
stabiilseks, KSM ettevõtete majandamine ei ole põhjustanud linnustiku näitajate olulist tõusu ega 
langust. 



 84

Üldised hindamisküsimused  

Sihtvaldkond 4A: kuidas on maaelu arengu programm toetanud elurikkuse ennistamist, säilitamist ja 
parandamist, sealhulgas Natura 2000 aladel ja looduslikust või muust eripärast tingitud piirangutega 
aladel, ning suure loodusliku väärtusega põllumajanduse ja Euroopa maastike seisundi ennistamist, 

säilitamist ja parandamist? 

Mitmekesine loodus, kaunid maastikud, kohalikud tõud ja sordid kuuluvad kõik elurikkuse 
valdkonda ja selle saavutamist toetab ka KSM toetusele seatud nõuete täitmine.  

Elurikkuse säilitamist ja parandamist toetab KSM toetuse raames mesilaste korjealade rajamise 
toetamine. Kuigi esimesel toetuse taotlemise aastal (2015. a) taotles lisatoetust mesilaste korjealade 

rajamise eest ainult 8 tootjat, kellele määrati toetust 84,7 ha ja 179 mesilaspere eest, võib toetuse 
taotlejate arv ja pind suureneda veel ka järgnevatel aastatel. Antud lisatoetus soodustab ühelt poolt 
mesilaste pidamist, teisalt rikastab erinevate korjetaimede kasvatamine nii bioloogilist kui ka liigilist 
mitmekesisust. 

Elurikkuse suurendamisse panustavad veel KSM nõudena kehtestatud põldude ümber rajatavad 2-5 
meetrised mitmeaastate kultuuridega rajatavad rohumaaribad. Need alad pakuvad elu- ja 
toitumispaiku kasulikele putukatele ja looduslikele tolmeldajatele, aga samas ilmestavad ka üldist 
maastikupilti. Mida mitmekesisem on taimestik, seda mitmekesisem on ka elukeskkond ja toidubaas 
teistele organismidele.  

Elurikkust iseloomustavad ka aastatel 2009-2015 PMK poolt läbi viidud linnu- ja kimalaseseire 
tulemused. Kimalaseseire tulemustel olid kimalasenäitajad (kimalaste arv; liikide arv; liigiline 
koosseis; Shannoni mitmekesisuse indeks; õite tihedus) keskkonnatoetustega liitunud aladel (KSM, 
MAHE) kõrgemad kui mitteliitunud aladel (ÜPT). Seejuures aastate jooksul selline erinevus 
suurenes, mis viitab, et KSM ja MAHE alad muutusid kimalastele seireaastate jooksul 

atraktiivsemaks, ÜPT alad aga mitte. Aastatel 2010-2015 PMK poolt korraldatud 
linnuseiretulemuste põhjal võib KSM toetustüübi linnunäitajaid hinnata stabiilseks, KSM ettevõtete 
majandamine ei ole põhjustanud linnustiku näitajate olulist tõusu ega langust. 

Elurikkuse säilitamist ja parandamist soodustab ka KSM meetme kohustusliku alg- ja 
täiendkoolituse läbimine. Koolituste kaudu saab parandada tootjate teadlikust bioloogilisest 
mitmekesisusest ja tutvustada neile tegevusi, mis aitavad bioloogilist mitmekesisust põldudel 
säilitada ning suurendada. 

Sihtvaldkond 4B: kuidas on maaelu arengu programm toetanud veemajanduse, sh väetiste ja 
pestitsiidide kasutamise, parandamist?  

KSM põhitegevuse elluviimise nõue kehtestab vajaduse koostada viljavahelduse või külvikorra 
plaan taotleja kogu põllumajandusmaa kohta. Seega juba KSM baasnõude täitmine aitab kaasa 
jätkusuutliku põllumajanduse säilimisele taotlusalusel pinnal. Ohu märgiks on teraviljade külvipinna 
osatähtsuse suurenemine külvikorras seda eriti Ida-Virumaal, kus teraviljade osakaal moodustas 
72% KSM toetusalusest pinnast ning enamuses kasvatati teravilja puhaskülvina. Lisaks sellele, et 
selline külvipinna struktuur võib viia KSM viljavahelduse reeglite rikkumiseni, on ka toitainete 
leostumine sealt reeglina suurem kui heintaimede puhul. 
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KSM nõuete täitmine põhitegevuse eest aitab kaasa mulla- ja veekvaliteedi säilimisele ja 
paranemisele. Teraviljade järjestikuse kasvatamise piiramine vähendab haiguste ja kahjurite levikut, 

mis omakorda võimaldab piirata taimekaitsevahendite kasutamist. Väetusplaani koostamine, mis 
arvestab mullaanalüüsi andmeid, tagab väetiste ratsionaalse kasutamise. Põllumajanduskultuuride 
väetamisel tuleb arvestada väetatavate kultuuride toitainevajadust, planeeritavat saaki ja mulla 
toiteainete sisaldust. See tagab nii mullaviljakuse säilimise kui vähendab ka toitainete leostumisriski 
KSM toetusalusel pinnal (429 591 ha), maha on arvestatud musta kesa pind. Mustkesa on üheks 
suurimaks toiteelementide leostumise ja erosiooni soodustajaks põldudel, kuna mullapind on 
katmata ja mustkesa harimisel lagundatakse intensiivsemalt orgaanilist ainet ja lõhutakse 
mullastruktuur. PMK dreenivee seire tulemused 2015. aasta kohta näitasid, et lämmastiku 
leostumine oli suurim just mustkesa põllult. KSM meetmes ei maksta toetust mustkesa pinnale, 

samuti piiratakse tema kasutamist viljavaheldusnõuetes sellega, et ta ei katkesta külvikorras samasse 
liiki või sugukonda kuuluvate põllukultuuride ja köögiviljade järjestust. Vaatamata sellele suurenes 
mustkesa pind 4376 hektarini. 

Meetme mõju toiteelementide, eriti lämmastiku leostumisele saab hinnata pikema seireperioodi 
möödudes, kuna see sõltub mitmetest teguritest, sealhulgas meteroloogilistest. Eelmisel 
toetusperioodil (2007-2014) leostus lämmastikku KSM põldudelt vähem (13,8 kg/ha) kui ÜPT 
põllult (20,6 kg/ha). Ka uue toetusperioodi KSM meetme rakendumise esimesel aastal (2015) oli 
lämmastiku leostumine KSM seirepõldudelt oluliselt väiksem kui ÜPT põllult. Seega on KSM 
toetus vähemalt meetme rakendumise esimesel aastal panustanud pinna- ja põhjaveekaitsesse kogu 
toetusalusel pinnal. 

Toiteelementide leostumise ja erosiooni vähendamist ning mullastruktuuri parandamist soodustab ka 
nõue, et ettevõtte põllumaast tuleb hoida vähemalt 30% talvise taimkatte all. Talvise taimkatte all 
olev pind muutus aastati küllaltki suurtes piirides (38-53%) sõltuvalt erinevatest kultuuridest 
külvikorras. KSM kohustusperioodil (2015/2016) ulatus talvise taimkatte kogupind umbes 

209 048 hektarini. Kõikides maakondades oli täidetud ka 30% talvise taimkatte nõue. Kogu KSM 
toetusalusest pinnast moodustas talvine taimkate perioodi keskmisena 47%, seega veekaitseline 
eesmärk taimetoiteelementide leostumisriski vähendamiseks täideti.  

Täiendavat veekaitse lisategevuse toetust, kus talvise taimkatte pind peab olema vähemalt 50% 
toetusõiguslikust maast, taotleti 131 594 ha. Lisategevuse mõju jäi madalaks, sest võrreldes 2009-
2014. aasta keskmisega suurenes talvise taimkatte osakaal KSM toetusalusest pinnast Eestis kokku 
vaid 2%. 

Taimetoiteelementide kogubilansi ja pestitsiidide kasutuskoormust uuritakse aastase tagasinihkega. 
Seetõttu puuduvad andmed 2015. aasta kohta.  

Veemajanduse, sh väetiste ja pestitsiidide kasutamise, parandamist soodustab ka KSM meetme 
kohustusliku alg- ja täiendkoolituse läbimine. Koolituste kaudu saab parandada tootjate teadlikust 
väetiste ja pestitsiidide kasutamisest ja tutvustada neile tegevusi, mis aitavad parandada pinna- ja 
põhjavee kvaliteeti. 
Sihtvaldkond 4C: kuidas on maaelu arengu programm toetanud mullaerosiooni tõkestamist ja mulla 
majandamise parandamist? 
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Mullaanalüüside tegemise kohustus põllumaal võimaldab hinnata põldude fosfori ja kaaliumi ning 
orgaanilise aine sisalduse muutusi. Mullaanalüüsi tulemuste alusel koostavad tootjad väetusplaani, 

mis aitab planeerida orgaaniliste ja mineraalväetiste kasutamist nii, et tagatakse planeeritav saak ja 
säilitatakse muldade viljakus. Seega juba KSM põhitegevuse nõuete täitmine 433 913 hektaril aitab 
parandada mulla majandamist. 

Liblikõielised heintaimed varustavad kultuurtaimi lämmastikuga ning üldjuhul suurendavad mulla 
orgaanilise aine sisaldust. Sellest ka KSM meetme nõue, et toetuse taotlejad peavad kasvatama 
vähemalt 15% ettevõtte toetusõiguslikul maal liblikõielisi taimi puhaskultuurina, segus kõrreliste 
heintaimede, koos teiste haljasväetistaimedega või allakülvidena. Eesti keskmisena on liblikõieliste 
kasvupind püsinud stabiilsena ja jäänud 30% piiresse. Kuna suurenes KSM toetusalune pind kasvas 
ka liblikõieliste ja liblikõieliste/kõrreliste segu all olev kogupind ulatudes 128 325 hektarini. 

Talvine taimkate vähendab nii toitainete leostumist kui mullaerosiooni. 2015. aasta KSM 
kohustusperioodil ulatus talvise taimkatte kogupind 209 048 hektarini. Kogu KSM toetusalusest 
pinnast moodustas talvine taimkate keskmisena 47%, seega panustati nii vee- kui mullakaitseliste 
eesmärkide täitmisele. 

Mullaerosiooni tõkestamist ja mulla majandamise parandamist soodustab ka KSM meetme 
kohustusliku alg- ja täiendkoolituse läbimine. Koolituste kaudu saab parandada tootjate teadlikkust 
mullaerosiooni tõkestamisest ja tutvustada neile tegevusi, mis aitavad parandada muldade 
majandamist. 

Sihtvaldkond 5D: kuidas on maaelu arengu programm toetanud põllumajanduses tekkiva 
kasvuhoonegaaside ja ammoniaagiheite vähendamist? 

Eesti põllumajandussektoris hinnatakse riiklikul tasandil (Keskkonnaministeerium) 
kasvuhoonegaaside (KHG) emissioone järgmistes kategooriates: loomakasvatuses vahetult 
emiteeritud metaan (CH4); sõnnikukäitlusest tulenev metaani (CH4) ja dilämmastikoksiidi (N2O) 
emissioon; põllumajanduslikelt muldadelt tulenev otsene ja kaudne NO2 emissioon ja kulu 

põletamisel emiteeritud CH4 ja NO2. Süsihappegaasi (CO2) emissioon põllumajandusest loetakse 
nulliks.  

Dilämmastikoksiid satub atmosfääri põllumajandusmaast, peamiselt taimekasvatusest 
lämmastikväetiste ja sõnniku kasutamise ja hoiustamise tulemusena. Dilämmastikoksiidi heide 
moodustab üle poole põllumajandussektorist pärinevast KHG heitekogusest.  

Kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamist KSM nõuete täitmise kaudu arvuliselt hinnata on 
keeruline. Igal juhul toetab keskkonnasõbralike majandamisviiside juurutamine ja kasutamine KHG 
vähendamist. Välja võib tuua veel kaudse mõju läbi väetamise vajaduse vähendamise. Sisuliselt 
võimaldab liblikõieliste kultuuride 15% kasvatamise nõude täitmine osaliselt kompenseerida 
taimede lämmastikuvajadust ja selle tulemusena vähendada N-mineraalväetiste kasutamist.  

Liblikõieliste ja liblikõieliste ning kõrreliste segu kasvatamise 15% kohustust täideti Eesti 
keskmisena kahekordselt. 2015. aastal moodustasid liblikõielised KSM kultuuride struktuuris 
nõutud 15% asemel 29% (128 325 ha) kogu KSM toetusalusest pinnast (PRIA, 09.02.2016 
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andmetel). Nõue täideti kõigis maakondades. Kahjuks ei saa andmete puudumise tõttu otsustada kui 
palju seetõttu vähenes N-mineraalväetiste kasutamine ja KHG heide. 

Metaani peamiseks tekkeallikaks on põllumajandusloomade kasvatamine (seedeprotsess) ja 
sõnnikukäitlus. Lisaks metaanile eraldub loomakasvatuses sõnniku lagunemisel ka ohtralt NO2 ja 
ammoniaaki (NH3), sealjuures on peamiseks reostusallikaks sõnnikuhoidlad (PM, 2015).  

Kuigi KSM toetusalusel pinnal on loomade karjatamine lubatud, pole karjatamise koormus põldudel 
konkreetselt teada. PRIA poolt kogutava nõuetele vastavuse küsimustiku (taotlusvorm PT50) 
andmetel oli 2015. aastal sõnnikuhoidlate arv ainult ÜPT saaval maal kokku 973 (7%-l tootjatest) ja 
sõnnikuaunade arv kokku 2030 (15%-l tootjatest). KSM tootjatel oli 2015. aastal sõnnikuhoidlaid 
kokku 339 (24%-l tootjatest) ja sõnnikuaunu kokku 252 (18%-l tootjatest). Reeglina on KHG kadu 
sõnnikuhoidlatest väiksem kui aunades säilitatava sõnniku korral, kuna aunade korral liigutatakse 
sõnnikut rohkem. Kuna KSM tootjatel on rohkem sõnnikuhoidlaid kui Eestis keskmiselt, siis võib 
lihtsustatud lähenemise põhjal eeldada, et seal majandatakse keskkonnasõbralikumalt ja ka KHG 
emissioon on seal väiksem. Kahjuks puudub tegelik info KSM sõnnikuhoidlate ja –aunade 
seisukorra kohta Igal juhul oleks KHG heite vähendamiseks otstarbekas investeerida rohkem 
loomakasvatusehitistesse (sh sõnnikuhoidlad) ning põllumajandusettevõtete tehnoloogia taseme 

tõstmisesse. 

Tootjate teadlikkust põllumajanduses tekkiva kasvuhoonegaaside ja ammoniaagiheite 
vähendamiseks on võimalik tõsta ka KSM meetme kohustusliku alg- ja täiendkoolituse läbimise 
kaudu.  

Sihtvaldkond 5E: kuidas on maaelu arengu programm toetanud põllumajanduses ja metsanduses 
CO2 säilitamise ja sidumise edendamist? 

Agrotehniliste võtetega on põllumajandustootmise käigus moodustuvate kasvuhoonegaaside 
emissiooni võimalik vähendada, kuid nullini viia ei ole seda kunagi võimalik. Põllumajandusmaad 
seovad süsinikuvarusid, mis aitavad vähendada süsinikdioksiidi kogust atmosfääris (EL 

põllumajanduses ..., 2008). Taimed kasutavad oma elutegevuseks süsinikdioksiidi, sellest tulenevalt 
on võimalik süsinik uuesti pinnasesse suunata. Seetõttu on tuleks säilitada olemasolevaid 
püsirohumaid, mis suudavad siduda süsinikku sama palju kui metsad ning sellega vähendada 
atmosfääri suunatavate kasvuhoonegaaside heitkoguseid. 

Kuna CO2 vabanemine intensiivistub mulla harimisel, püsiv taimestik aga seob rohkem 
süsihappegaasi kui eraldab, võib kaudselt KSM panusena CO2 säilitamisel ja sidumisel arvestada 
lühiajaliste rohumaade, talvise taimkatte ning rohumaaribade all olevat pinda.  

Näiteks KSM talvise taimkatte all olev pind muutus aastatel 2009-2014 küllaltki suurtes piirides 
(38-53%) sõltuvalt erinevatest kultuuridest külvikorras. 2015. aastal ulatus KSM talvise taimkatte 
kogupind 209 048 hektarini, mis moodustas (45%) KSM taotlusalusest pinnast Kõikides 
maakondades oli täidetud ka 30% talvise taimkatte nõue. Kogu KSM taotlusalusest pinnast 
moodustas talvine taimkate perioodi 2009-2014 keskmisena 47%. 

Tootjate teadlikkust põllumajanduses ja metsanduses CO2 säilitamise ja sidumise edendamise kohta 
on võimalik tõsta ka KSM meetme kohustusliku alg- ja täiendkoolituse läbimise kaudu.  
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3.1.2. MEEDE M10.3 – PIIRKONDLIK MULLAKAITSE TOETUS 

Meetme eesmärk 

Tagada jätkusuutlik turvas- ja erodeeritud muldadega põllumajandusmaade kasutamine ning 
muldade degradatsiooni minimeerimine. Spetsiifilisteks eesmärkideks on kasvuhoonegaaside 
emissiooni piiramine, mullaerosiooni (sh deflatsiooni) piiramine, toitainete leostumise vähendamine 
ning mulla orgaanilise aine sisalduse säilitamine ja suurendamine (MEM, 2015). 

Piirkondliku mullakaitse toetuse (MULD) taotlejal peab olema KSM kohustus kas varasemast või 
võetud 2015. aastal. KSM tootjaid iseloomustab aktiivne keskkonnahoidlik põllumajandustootmine 
ning just nende kasutuses olevate turvas- ja erodeeritud muldadega alade puhul on oht, et rohumaad 

võetakse kasutusse haritava maana. Kõnealuse KSM lisatoetuse raames toetatakse senist 
maakasutuse jätkamist (püsirohumaa, viljapuu- ja marjaaed) ning haritava maana kasutusel olnud 
turvas- ja erodeeritud muldadega alade püsirohumaa või viljapuu- ja marjaaia alla viimist (MEM, 
2015). Ühtlasi peab toetuse saaja põllumajanduslikus tegevuses ja kogu põllumajandusliku 
majapidamise maal järgima määrust „Maa heas põllumajanduslikus ja keskkonnaseisundis hoidmise 
nõuded“ ning kohustuslikke majandamisnõudeid. Toetatava tegevuse nõudeid tuleb täita maal, mille 
kohta toetust taotletakse. 

Toetusõigusliku maa moodustab vähemalt 0,3 ha suurune PRIA registrisse kantud püsirohumaa või 
pikaajaliseks planeeritud lühiajaline rohumaa või põllumajandusmaa, millel kasvatatakse viljapuid 
või marjapõõsaid. Toetusõigusliku maa moodustavad põllumassiivid, mille pinnast vähemalt 90% 
on turvasmullad või erodeeritud- ja deluviaalmuldade kompleks. Rohukamara rajamise tähtajaks oli 

seatud kohustuseperioodi esimese kalendriaasta 15. juuni. Ainult turvasmuldadel rohumaad 
uuendada on erandina lubatud üks kord kohustuseperioodi jooksul randaalimise ja freesimise teel 
(MEM, 2015). Toetust sai taotleda esmakordselt 2015. aasta 7.-25. maini. MULD toetuse tegevuste 
kohustuseperiood kestab viis järjestikust kalendriaastat.  

Toetusmeede võimaldab põllumajandustootjatele ja teistele maavaldajatele hüvitada nende kantavad 
lisakulud ja/või saamatajäänud tulu, mis on tingitud nende poolt vabatahtlikult võetud keskkonna- ja 
kliimakohustustest põllumajandusmaal. Õiguslikuks aluseks toetusele on Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse „(EL) nr 1305/2013“ artikkel 28 lõige 2. Taotleja järgib ÜPT määruses esitatud 
püsirohumaa säilitamise täpsemat korda. Toetuse määr ühe hektari kohta on 50 eurot aastas. 
Piirkondliku mullakaitse toetuse sihtalaks on kuni 20 000 hektarit ja 700 toetuse saajat (MEM, 
2015).  

3.1.2.1. Meetme analüüs  

Meetme taustainfo 

Piirkondliku mullakaitse toetuse potentsiaalset toetusõiguslikku pinda on kokku 49 742 ha, millest 
77% (38 093 ha) moodustavad turvasmullad ja 23% (11 649 ha) erodeeritud mullad (Joonis 54). 
Siinjuures on oluline märkida, et kogu toetusõigusliku pinna (49 742 ha) all mõistetakse maad, 

millele taotletakse ÜPT toetust ja mille põllumassiivi pindalast moodustavad turvasmullad ja 
erodeeritud ning deluviaalmuldade kompleks vähemalt 90%. Analüüsi aluseks on PRIA vastav 
andmekiht (PRIA, 09.03.2016 andmetel).  
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Joonis 54. MULD toetusõiguslikud (PRIA, 09.03.2016 andmetel) ning taotletud erodeeritud- ja turvasmulla 
pinnad Eesti kaardil (PRIA, 09.02.2016 andmetel) 

Turvasmullad jagunevad madalsoo-, raba-, siirdesoo ja lammi-madalsoo muldadeks ning 
moodustavad Eesti kogu maafondist 24% ja põllumajandusmaast 12%. Peamised madalsoomuldade 
levikualad jäävad Kõrvemaa, Alutaguse, Lääne-Eesti ja Pärnu madaliku, Võrtsjärve ja Valga nõo, 
Peipsi-äärse madaliku ja Pandivere kõrgustiku ümbrusse. Erodeeritud mullad moodustavad 1,2% 
maafondist ja 3,1% põllumajandusmaast. Peamiselt on need levinud Otepää, Haanja ja Karula 
kõrgustikul, samuti Kagu-Eesti lavamaal ja Sakala kõrgustikul (Astover, A., Kõlli, R., Roostalu, H., 
Reintam, E., Leedu, E., 2012). Kõige enam MULD toetusõiguslikku pinda asub Harju (14%) ja 

Võru (12%) maakonnas ning kõige väiksemad pinnad jäävad Hiiu (0,3%) ja Ida-Viru (1,2%) 
maakonda. 

Aruandes esitatakse MULD toetuse toetusõiguslikud pinnad, toetusalused pinnad ja toetuse saajate 

arv maakondade lõikes ning toetusaluste pindade ja taotlemata pindade võrdlus. Analüüsitud on 
võimalikku koosmõju teiste 4. ja 5. prioriteedi meetmetega. Meetme aruandes 2015. aasta kohta on 
kasutatud toetusaluste pindade ja toetuse saajate arvu esitamisel PRIA määratud pindade andmeid 
(PRIA, 07.03.2016 andmetel) ning toetussumma esitamisel PRIA määratud summa andmeid (PRIA, 
09.03.2016 andmetel). Toetusaluste pindade ja taotlemata pindade osakaalude esitamisel kasutati 
vastavalt PRIA määratud pindade (PRIA, 07.03.2016 andmetel) ja PRIA toetusõiguslike pindade 
andmeid (PRIA, 09.03.2016 andmetel). Toetuse koosmõju kirjeldamisel teiste 4. ja 5. prioriteedi 
meetmetega on kasutatud PRIA maakasutuse andmeid (PRIA, 09.02.2016 andmetel) taotletud jääva 

pinna kohta.  
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Toetusalused pinnad ja toetuse saajate arv 

MULD toetuse sihtalaks on 20 000 ha toetatud turvas- ja erodeeritud muldade pinda. Aastal 2015 sai 
MULD toetust kokku 168 tootjat 8843 ha pinnale, mis moodustas toetuse saajate sihtarvust 24% 
(700 toetusesaajat) ja pinna sihtalast 44% (20 000 ha). MULD potentsiaalset toetusõiguslikku pinda 

on kokku 49 742 ha, millest toetust saanud pind 8843 ha moodustas 18%. PRIA-sse esitati taotlus 
MULD toetuse saamiseks 8955 ha-le, millest u 4 ha ei asunud aga toetusõiguslikul maal. 
Massiividest, millele taotleti MULD toetust oli 2014. aastal kasutusel põllukultuuride all oleva 
maana 2563 ha, mis moodustas taotletud pinnast 29%, seega oli enam kui 70% taotletud 
massiividest juba eelnevalt kasutusel püsirohumaana. Enamus neist põllukultuuride all olevatest 
massiividest oli kasutusel lühiajalise rohumaana. 

Kogu toetusõiguslikust pinnast (49 742 ha) taotleti toetust vaid 0,02% (9,5 ha) erodeeritud mullaga 
alale. Huvipakkuv on ka asjaolu, et kuigi võimalik oli MULD toetust taotleda püsirohumaale (PR) 
või viljapuu- ja marjaaiale (PK), siis taotlusele ükski taotleja püsikultuuri (PK) märget ei teinud. 
Samas ei ole turvasmullad liigniiskuse ja madalamate temperatuuride tõttu hiliskevadel ning 
varasügisel aianduskultuuride kasvatamiseks kuigi sobivad. Piirkondliku mullakaitse meetme 

toetusperioodiks 2014-2020 ettenähtud kogueelarve on 6 000 000 eurot. Aastal 2015 määrati MULD 
toetust kokku 440 265,62 eurot, mis moodustas 7,3% perioodiks ette nähtud eelarvest. 

Kui Joonis 54 kajastab muu hulgas turvas- ja erodeeritud muldade toetusõiguslike massiivide 
asukohapõhist paiknemist, siis turvas- ja erodeeritud muldade osakaalud maakondades on küllalt 
erinevad (Joonis 55). Harju, Hiiu, Järva, Lääne, Pärnu, Rapla ja Saare maakonnas hõlmavad 
toetusõiguslikud pinnad vaid turvasmuldi. Samas on neis maakondades toetusõigusliku pinna suurus 
väga erinev. Kõige rohkem turvasmulda ja ühtlasi toetusõiguslikku pinda (Tabel 6) on Harju 
maakonnas 6980 ha, järgnevad Pärnu 3806 ha ja Saare maakond 3561 ha. Kõige vähem 
toetusõiguslikku pinda on Hiiu 160 ha ja Ida-Viru maakonnas 590 ha. 

 
Joonis 55. Toetusõiguslike turvas- ja erodeeritud muldade osakaalud maakondade lõikes 2015. aastal (PRIA, 
09.03.2016 andmetel) 
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Erodeeritud mullad paiknevad enamasti Lõuna-Eestis ja seetõttu on Valga 3637 ha (75%), Võru 
4378 ha (71%) ja Põlva 2008 ha (64%) maakondades enim toetusõiguslikku erodeeritud mulla 

(Tabel 6;Joonis 55) pinda. Neis maakondades on erodeeritud muldadel suurem osakaal võrreldes 
turvasmuldadega. Väikese osakaaluga toetusõigusliku erodeeritud mullaga põllumassiive leidub 
Jõgeva 68 ha (2,9%), Ida-Viru 4,4 ha (0,73%) ja Lääne-Viru 3,9 ha (0,12%) maakonnas. 

Tabel 6. Toetusõiguslike turvas- ja erodeeritud muldade pinnad (PRIA, 09.03.2016 andmetel) ning 
toetusalused pinnad maakondade lõikes 2015. aastal (PRIA, 07.03.2016 andmetel) 

Maakond 
Toetusõiguslik 

turvasmulla pind, 
ha 

Toetusõiguslik 
erodeeritud 

mulla pind, ha 

Toetusõiguslik turvas- 
ja erodeeritud mulla 

pind, ha 

Toetusalune turvas- ja 
erodeeritud mulla 

pind, ha 

Harju 6 980 0 6 980 2 174 
Hiiu 160 0 160 0 
Ida-Viru 590 4,4 594 151 
Jõgeva 2 303 68 2 371 631 
Järva 1 825 0 1 825 867 
Lääne 2 816 0 2 816 584 
Lääne-Viru 3 192 3,9 3 196 555 
Põlva 1 140 2 008 3 148 83 
Pärnu 3 806 0 3 806 1 130 
Rapla 2 650 0,46 2 650 719 
Saare 3 561 0 3 561 708 
Tartu 3 337 1 382 4 719 462 
Valga 1 187 3 637 4 824 107 
Viljandi 2 764 167 2 930 551 
Võru 1 782 4 378 6 160 121 
Kokku 38 093 11 649 49 742 8 843 

Vaadeldes toetusaluste pindade ja toetuse saajate arvu muutumist maakonnapõhiselt (Lisa 7) selgub, 
et nagu oli kõige enam potentsiaalset toetusõiguslikku pinda (Tabel 6 ), oli ka suurim toetusalune 

pind (Joonis 56) Harju maakonnas (2174 ha), mis moodustas kogu toetusalusest pinnast 25%. 
Samuti oli Harju maakonnas kõige suurem toetuse saajate arv (27 taotlejat), mis moodustas kõigist 
toetuse saajatest umbes 16%. Ainult üksikuid toetuse saajaid leidus Ida-Viru (2 taotlejat), Põlva (3 
taotlejat) ja Valga (4 taotlejat) maakonnas. Seevastu Hiiu maakonnas ei taotlenud MULD toetust 
ükski tootja. 
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Joonis 56. MULD toetust saanud toetusalune põllumajandusmaa pind ja toetuse saajate arv maakondade 
kaupa 2015. aastal (PRIA, 09.03.2016 andmetel) 

Kõige suurema osakaalu toetusõiguslikust pinnast (48%) moodustas toetusalune pind Järva 
maakonnas (Joonis 57). Aktiivsemalt taotleti ja saadi toetust veel Harju ja Pärnu maakonnas, kus 
toetusalune pind moodustas toetusõiguslikust pinnast vastavalt 31% ja 30%. Kõige väiksema 
toetusaluse pinna osakaaluga olid Võru (2,0%), Valga (2,2%) ja Põlva (2,6%) maakond. Hiiu 
maakonnas ei taotlenud keegi kõnealust toetust, kuid ka toetusõiguslikku pinda on maakonnas väga 
vähe (160 ha). Toetusaluse pinna osakaal maakondade keskmisena oli kõigest 20%.  

 
Joonis 57. MULD toetuse toetusaluste ja taotlemata pindade osakaalud maakondade kaupa 2015. aastal 
(PRIA, 09.03.2016 andmetel); (PRIA, 07.03.2016 andmetel) 
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Joonis 58. MULD toetusesaajate jagunemine suurusklassidesse vastavalt deklareeritud pindadele 2015. 
aastal (PRIA, 09.03.2016 andmetel) 

Iseloomustamaks MULD toetusesaajaid nende pinna suuruse järgi, jaotati MULD toetust saanud 
tootjate kogu toetusalune põllumajandusmaa erinevatesse suurusklassidesse deklareeritud pinna 
järgi: 1-3, 3-10, 10-100, 100-500, 500-1000, 1000-5000 ja üle 5000 ha. Suurusklassidesse 1-3, 3 -
 10 ja üle 5000 ha ei kuulunud ükski MULD toetust saanud tootja. Enamik toetusesaajaid ehk 70 
tootjat jäid suurusklassi 100-500 ha (Joonis 58), mis moodustas 42% toetusesaajate koguarvust (168 
tootjat) 2015. aastal. Sarnaselt on toetusesaajad jagunenud suurusklassidesse 500-1000 (33 tootjat) 
ja üle 1000-5000 ha (40 tootjat), moodustades vastavalt toetuse saajate koguarvust 20% ja 24%. 
Kõige vähem tootjaid ehk 25 tootjat kuulus suurusklassi 10-100 ha. Maakondade lõikes paistavad 
kahte suuremasse esindatud suurusklassi (500-1000 ha, 1000-5000 ha) kuuluvate tootjate poolest 
silma Harju (14 tootjat), Jõgeva (9 tootjat) ja Viljandi (8 tootjat) maakond. 

Koosmõju teiste 4. ja 5. prioriteedi teiste meetmetega 

MULD toetuse taotlejatel on õigus samale pinnale taotleda vaid SORT toetust. Siinkohal tasub välja 
tuua, et MULD toetust ei anta ka keskkonnatundliku püsirohumaa kohta, mis asub Natura 2000 
võrgustiku alal ning mille muld on 100% turvasmuld. Keskkonnatundlikule püsirohumaale 
kehtestatud nõuetega saab tutvuda määruses „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne 
pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus“. 

Aastal 2015 ei olnud ühtegi taotlejat, kes oleksid samale maale taotlenud koos piirkondlikku 
mullakaitse toetust ja kohalikku sorti taimede kasvatamise toetust. SORT toetuse raames toetatavaid 
viljapuu- ja marjasorte on ühtekokku 55, põllukultuure aga viis, millest vaid valge ristik „Jõgeva 4“ 
sobiks teoreetiliselt MULD toetusalusele maale. Toetatavate sortidega saab tutvuda määruse 
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„Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus“ lisas 1. Kuna valge ristik ei sobi turvasmuldadel 
kasvatamiseks ja teda kasutatakse peamiselt karjamaade rajamisel, siis on MULD toetusõiguslikel 

aladel selle sordi kasvatamine väga piiratud. Seega oleks võimalik MULD ja SORT toetuste 
koostaotlemisel kasutada pigem viljapuu- ja marjasorte. 

Koos MULD toetusega saab taotleda veel MAK 2014-2020 otsetoetusi, millest MULD toetusega 

taotleti samale pinnale ÜPT ja ROH ning NPT otsetoetust. Alates 2015. aastast tuleb ÜPT 
taotlemisel järgida kliimat ja keskkonda säästvaid põllumajandustavasid ehk nn rohestamise 
nõudeid. Üheks selliseks nõudeks on püsirohumaa säilitamise tava, mis on ühtlasi MULD toetuse 
baasnõue. Rohestamise eesmärk on vähendada põllumajanduse mõju keskkonnale 
keskkonnasäästlike tegevuste kaudu, mis aitavad kaasa mulla- ja veekvaliteedi ja püsirohumaade 
säilimisele ning elurikkuse paranemisele. ÜPT ja ROH toetusega oli kaetud kogu MULD taotletud 
pind 8955 ha. NPT toetust võib omakorda taotleda tootja, kes taotleb ÜPT ja ROH toetust ning 
täidab ühtlasi vastavaid nõudeid. MULD ja NPT toetust taotleti koos 766 ha-le. Ökoalasid, mis 

kuuluvad kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustava hulka, leidus MULD taotlejate hulgas 
26 ha suurusel pinnal. Ökoalad on samuti suunatud elurikkuse kaitsele ja parandamisele 
põllumajanduslikes majapidamistes. 

LHT toetus on loomade põhine toetus, mille taotlemisel pannakse kirja karjatatavad rohumaad. LHT 
toetuse taotlejad olid 2015. aastal märkinud karjatatavateks pindadeks 4704 ha MULD taotletud 
pinda. Seega vähemalt 53% MULD püsirohumaadest kasutatakse eeldatavasti loomade 
karjatamiseks. Natura 2000 aladel on eesmärgiks tagada looduskaitsenõuete täitmine ja 
põllumajandusliku tegevuse säilitamine. MULD taotletud pinnal oli Natura 2000 alasid 103 ha, aga 
taotleda NAT toetust koos MULD toetusega sellele alale ei saa. NTA aladega, kus pööratakse enam 
tähelepanu põhjavee kaitsmisele, oli kattuvat MULD taotletud pinda kokku 886 ha. 

Meetmega seotud uuringud  

PMK viis 2014. aastal läbi uuringu (PMK, 2014s(1)), mille raames analüüsiti MAK 2014-2020 
piirkondliku mullakaitsemeetmega seotud valikmassiivide (turvas- ja erodeeritud muldade 
osatähtsus PRIA põllumassiivist >50%) maakasutust ja maakasutajaid. Maakasutuse analüüsi 
aluseks kasutati 1:10 000 mõõtkavas digitaalset Eesti mullastiku ehk Eesti maakatastri maa 
kvaliteedi ja hindamise kaarti ja selle andmebaasi Eesti mullastiku kohta, mis katab peaaegu kogu 
Eesti territooriumi (andmed puuduvad inimasustuse, veealade ja mullastikuta laidude kohal). 
Uuringu tulemusena jõuti järeldusele, et kriteerium – vähemalt 50% põllumassiivi pinnast kaetud 
erodeeritud- või turvasmullaga, on liiga madal. Toetuse eesmärkide kvaliteetsema täitmise 
tagamiseks ja ebatäpsuste vältimiseks tehti ettepanek tõsta mullaliigi osatähtsus põllumassiivi 
pinnast vähemalt 90%-ni.  

Aastal 2015 koostati uuring „Erodeeritud- ja turvasmuldade omaduste muutumine“. Uuringu 
eesmärgiks oli selgitada erinevate mullaparameetrite muutusi erodeeritud ja deluviaalmuldadel ning 
turvasmuldadel nii jätkuval kasutamisel püsirohumaana kui ka maakasutuse muutumisel põllumaast 
püsirohumaaks. Uurimisaladelt (23 ala) võeti künnikihist u 20 cm sügavuselt mullaproovid, kust 
analüüsiti agrokeemilisi omadusi (pHKCl, P, K, Mg, Ca, Cu, B, Mn) ja leiti mulla orgaanilise 
süsiniku sisaldus (Corg) Dumase meetodil. Füüsikaliste omaduste selgitamiseks määrati ühes 

uurimispunktis lasuvustihedused kahel erineval sügavusel (10-15 ja 20-25 cm), erodeeritud 
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muldadele arvutati mulla poorsused ja lisaks arvutati Corg varu nii turvas- kui erodeeritud 
muldadele. Uuringu „Erodeeritud- ja turvasmuldade omaduste muutumine“ tulemusega saab tutvuda 

MAK 2015. aasta uuringute aruande peatükis 1.1 (PMK, 2016u). Uuringut korratakse MAK 2014-
2020 toetusperioodi lõpus, et anda hinnang erineva maakasutusega erodeeritud ja turvasmulla 
omaduste muutumisele. Eriti olulised on mulla Corg varus toimuvad muutused. 

Ülevaade kontrollide läbiviimisest ja taotluste juures esinenud probleemidest  

PRIA teostab igal aastal kontrolli toetuste taotlejate üle. MULD toetusmeedet taotleti 8955 ha-le. 
Toetusõigusliku pinna võrdlemisel taotletud pinnaga selgus, et ligikaudu 4 ha ei asunud MULD 
toetusõiguslikul pinnal. Toetusalust pinda oli 8843 ha, ehk toetust ei makstud 112 ha-le. Toetusalune 
pind (8843 ha) moodustas 99% taotletud pinnast (8955 ha). MULD toetust taotles 2015. aastal 171 
taotlejat ning toetust sai 168 taotlejat, ehk kolmele taotlejale (1,7%-le taotlejatest) otsustati toetust 
mitte maksta.  

Toetusõiguslikkuse nõude rikkumisel toetust ei maksta või see tühistatakse täielikult. Toetuse 
nõuete osas 2015. aastal rikkumisi ei leitud. Mittemääramise ja osalise määramise otsuseid tehti 
kokku 36 taotluse puhul. Põhilised vähendamise põhjused olid seotud nõuetele vastavuse süsteemi 
nõuete rikkumistega 17 taotlejal (9,9% taotlejatest), turvasmullad või erodeeritud- ja 
deluviaalmuldade kompleks ei moodustanud 90% põllumassiivi pinnast üheksal taotlejal (5,2%) 
ning pinnaerinevused esinesid kuuel taotlejal (3,5%). Pinnaerinevuste põhjused tulenesid kahel juhul 
õigusliku aluse puudumisest maale, kahel juhul mõõdeti põld kohapealses kontrollis väiksemaks, 
ühel juhul leiti kohapealses kontrollis osal põllust teravili ning ühel taotlejal muudeti põllumassiivi 
toetusõiguslikku pinda väiksemaks (PRIA, 21.03.2016 andmetel).  

3.1.2.2. Kokkuvõte ja vastused üldistele hindamisküsimustele 

Kokkuvõte 

• MULD toetuse pinna sihtalast (20 000 ha) moodustas toetust saanud pind (8843 ha) kokku 
44% ja toetuse saajate sihtarvust (700 toetusesaajat) moodustas 2015. a toetust saanud 
toetusesaajate arv (168 toetusesaajat) 24%. Toetusõiguslikust pinnast 49 742 ha moodustas 
toetust saanud pind 8843 ha aga 18%. Ainult 9,5 ha taotletud pinnast oli erodeeritud mullaga 
alal, mis moodustas kogu toetusõiguslikust pinnast (49 742 ha) vaid 0,02%. 

• MULD toetust määrati 2015. a kokku 440 265,62 eurot, mis moodustab 7,3% perioodiks ette 
nähtud eelarvest (6 000 000 eurot). 

• Harju, Hiiu, Järva, Lääne, Pärnu, Rapla ja Saare maakonnas hõlmavad toetusõiguslikud 
pinnad vaid turvasmuldi. Erodeeritud mullad paiknevad enamasti Lõuna-Eesti maakondades. 

• Kõige rohkem toetusalust pinda (2174 ha) ja toetuse saajaid (27) oli Harju maakonnas, mis 
moodustas vastavalt 25% toetusalusest pinnast ja 16% toetuse saajate arvust. Toetusaluse 
pinna osakaal toetusõiguslikust pinnast maakonna keskmisena oli madal, kõigest 20%.  

• MULD toetuse puhul on tegemist uue toetusega. Väga madal taotlemise osakaal oli Võru 
(2,0%), Valga (2,2%) ja Põlva (2,6%) maakonnas, kus enamuse toetusõiguslikust pinnast 
(vastavalt 75%, 71% ja 64%) moodustavad erodeeritud mullad. Hiiu maakonnas, kus kogu 
toetusõigusliku pinna moodustavad turvasmullad, ei taotletud MULD toetust üldse. Toetuse 
taotlemine on ka üldiselt vähe levinud. Meetme võimaluste täiendav tutvustamine tootjatele 
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eelkõige madala taotlemise osakaaluga maakondades (Hiiu, Võru, Valga, Põlva) ning tervele 
sihtgrupile läbimõeldud info suunamine võiks eeldatavalt toetuse populaarsust suurendada. 

• MULD toetusesaajate põllumajandusmaa jaotati ÜPT pinna järgi suurusklassidesse: 1-3, 3-
10, 10-100, 100-500, 500-1 000, 1 000-5 000 ja üle 5 000 ha. Kõige enam ehk 70 tootjat oli 
suurusklassis 100-500 ha, mis moodustas 42% toetusesaajate koguarvust.  

• MULD toetuse saajatel on õigus samale pinnale lisaks taotleda ainsana SORT toetust, kuid 
2015. aastal ei olnud ühtegi sellist taotlejat. SORT toetuse raames toetatavaid viljapuu- ja 
marjasorte on ühtekokku 55, põllukultuure aga viis, millest vaid valge ristik „Jõgeva 4“ 
sobiks teoreetiliselt MULD toetusalusele maale. Seega oleks võimalik MULD ja SORT 
toetuste koostaotlemisel kasutada pigem viljapuu- ja marjasorte. MULD toetust taotleti 
pinnale (8955 ha), mis oli ühtlasi kaetud ÜPT ja ROH toetusega. LHT toetust taotleti samale 

alale MULD toetusega 4704 ha-le, ehk 53% MULD toetusalusel püsirohumaal karjatatakse 
loomi. 

• Aastal 2015 valmis uuring „Erodeeritud- ja turvasmuldade omaduste muutumine“, kus 
analüüsiti agrokeemilisi omadusi (pHKCl, P, K, Mg, Ca, Cu, B, Mn) ja leiti mulla orgaanilise 
süsiniku sisaldus (Corg) Dumase meetodil ning arvutati Corg varu nii turvas- kui erodeeritud 
muldadele. Kõnealuse uuringu tulemustega saab tutvuda MAK 2015. aasta uuringute 
aruandes (PMK, 2016u) ning MAK toetusperioodi lõpus aastal 2020 on planeeritud läbi viia 
kordusuuring, hindamaks MULD toetusmeetme mõju vastavate muldade seisundile. 

• PRIA läbiviidud kontrollide tulemusena tehti mittemääramise ja osalise määramise otsuseid 
kokku 36 taotluse puhul. Peamised rikkumised olid seotud nõuetele vastavuse süsteemi 

nõuete rikkumistega 17 taotlejal (9,9% taotlejatest), turvasmullad või erodeeritud- ja 
deluviaalmuldade kompleks ei moodustanud 90% põllumassiivi pinnast üheksal taotlejal 
(5,2%) ning pinnaerinevused esinesid kuuel taotlejal (3,5%). Toetusalune pind (8843 ha) 
moodustas 99% taotletud pinnast (8955 ha) ning taotlejate arvu osas ei makstud toetust 
kolmele taotlejale, mis moodustas 1,7% taotlejate arvust. 
 

Vastused üldistele hindamisküsimustele 

Sihtvaldkond 4A: Kuidas on maaelu arengu programm toetanud elurikkuse ennistamist, säilitamist 
ja parandamist, sealhulgas Natura 2000 aladel ja looduslikust või muust eripärast tingitud 
piirangutega aladel, ning suure loodusliku väärtusega põllumajanduse ja Euroopa maastike seisundi 

ennistamist, säilitamist ja parandamist? 

Keskkonna- ja kliimakohustuste täitmist MULD taotlejate põllumajandusmaal soositakse läbi 
saamata jäänud tulu hüvitamise. Toetusmeede keskendub turvas- ja erodeeritud muldadega 
põllumajandusmaade jätkusuutlikule kasutamisele, milleks nähakse ette maa viimist püsirohumaade 

või viljapuu- ja marjaaia alla. Kui selliste maade hooldamisel (nt niitmisel) arvestatakse erinevate 
liikide vajadustega elukohale, paraneb tõenäoliselt toetusaluste pindade elurikkus. Püsirohumaad on 
kui rohevõrgustikud, mis ühendavad erinevaid kooslusi ning võimaldavad loomaliikidele nende 
vahel liikumist. Näiteks põllulindudele on püsirohumaa sobilik toitumis- ja pesitsuskoht ning ühtlasi 
võimaldab segamatut liikumist. Aastaringne püsiva taimkatte olemasolu aitab kindlasti kaasa 
suurema loodusliku väärtusega põllumajanduse ja Euroopa maastike seisundi säilitamisele võrreldes 
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kultuuristatud põldudega. MULD toetuse abiga vähendatakse turba lagunemist ja koos sellega 
aeglustub ka mineralisatsioon ning säilitatakse turvas kui oluline keskkonnakomponent. Toetuse 

eesmärk on hoida maad siiski põllumajanduslikus kasutuses, kuid lähtuda sealjuures kõige 
sobivamast lahendusest harimistundlikele muldadele. 

Kogu taotletud MULD pind (8955 ha) moodustas toetusõiguslikust pinnast (49 741 ha) 2015. aastal 

18%. Positiivne oleks taotletava pinna suurenemine tulevikus, kuna toetuse pinnale seatud sihtarvust 
(20 000 ha) täitus 2015. a 44%. Natura 2000 alasid oli MULD toetuse taotletud pinnal (8955 ha) 
kokku 103 ha, aga paralleelselt NAT toetust sinna taotleda ei olnud võimalik. Toetusalustel Natura 
2000 aladel pööratakse enim tähelepanu looduskaitseseaduse nõuete täitmisele ning nõuete 
järgmisel elurikkus vähemasti säilib. Olenemata sellest, kas alale taotletakse MULD või NAT 
toetust, avaldab see elurikkuse seisukohast positiivset mõju. Lisaks paiknes MULD meetme 
taotlejate kogu maal ökoalasid 26 ha ning konkreetselt toetusalusel maal oli ökoalasid 6,3 ha. 
Ökoala loomise eesmärk on eelkõige kaitsta ja parandada elurikkust põllumajanduslikes 

majapidamistes. Samuti mitmekesistavad ökoalad põllumajandusmaastikku.  

Sihtvaldkond 4B: Kuidas on maaelu arengu programm toetanud veemajanduse, sh väetiste ja 
pestitsiidide kasutamise, parandamist? 

MULD meetmes toetatavad turvasmullad ei rahulda tänapäevaste põllumajanduskultuuride vajadusi 
suurte saakide tootmiseks, kuna kannatavad kaaliumipuuduses ja nende fosforiga varustatus on 
kehvem kui põllumaadel tervikuna. Seetõttu vajaksid turvasmullad oluliselt suuremat väetamist, mis 
aga suurendab ohtu keskkonnareostuseks. Meetme rakendamisel hoitakse turvasmullad püsirohumaa 
või viljapuu- ja marjaaia all. Toetusalustel püsirohumaadel kasutatakse väetisi enamasti vähem kui 

põllukultuuride kasvatamisel ning pestitsiidide kasutamine on minimaalne. MULD toetusalust pinda 
oli 2015. aastal kokku 8843 ha, mille arvelt väetiste ja pestitsiidide kasutamine väheneb. See pind on 
väga väike, vaid u 1%, võrreldes kogu Eestis määratud ÜPT toetuse pinnaga 930 315 ha. Samas 
erinevate toetuste nõuded, mille eesmärgiks on hoida maad heas seisukorras, aitavad koos suuremal 
pinnal säilitada maa head seisundit. Kaitsmata põhjaveega nitraaditundlikele aladele on seatud 
näiteks kitsendused mineraalväetiste kasutamisele ja loomade pidamisele. NTA piirkonda jäi 2015. 
aastal MULD taotletud maad 32 ha. Karjatamine on MULD toetusalusel pinnal lubatud, kuid vältida 
tuleb ülekarjatamist, mis tooks endaga kaasa rohukamara liigse tallamise või hävitamise. Rikutud 

rohukamaralt suureneb leostumise risk. 

Sihtvaldkond 4C: Kuidas on maaelu arengu programm toetanud mullaerosiooni tõkestamist ja mulla 
majandamise parandamist? 

Meede keskendub erodeeritud muldade viimisele püsirohumaa või viljapuu- ja marjaaia alla, mis 
tõkestab erosiooni ehk mullaosakeste kandumist laskuvate vetega positiivsetelt pinnavormidelt 
negatiivsetele, tekitades selleläbi viljaka mulla kuhjumist. Ülemaailmne probleem on muldade 
degradeerumine, mis kujutab endast mulla viljakuse vähenemist orgaanilise ja mineraalosa 
muundumise, taimetoitainete eemaldumise ja tallamise tagajärjel. MULD toetus suunab turvas- ja 
erodeeritud muldade aktiivse harimise asemel leidma alternatiivseid mulda säästvaid 
kasutusvõimalusi. Künkliku pinnamoega aladel leevendab püsiv taimkate mulla kandumist vee või 

tuulega madalamasse reljeefi ossa ning kaitseb seeläbi erosioonitundlikke muldi. Erodeeritud 
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muldade kõige erosiooniohtlikum periood on künnist kuni taimkatte kujunemiseni. Aastal 2015 oli 
ainult 9,5 ha-l taotletud pinnast erodeeritud muld, mis moodustas kogu toetusõiguslikust pinnast 

vaid 0,02%. Erodeeritud muldade püsirohumaade või viljapuu- ja marjaaia alla viimise vajalikkust 
tuleks enam esile tuua. Toetusõiguslikku pinda, kuhu saaks MULD toetust taotleda, on erodeeritud 
muldadel 11 649 ha ja seega tuleb edaspidi pöörata enam tähelepanu nendel muldadel paiknevate 
tootjate informeerimisele. 

Nii turvas- kui erodeeritud muldadel peaks püsiva taimkatte korral süsinikuvaru mullas suurenema 

ning turvasmuldade mineraliseerumine aeglustuma võrreldes intensiivse maaharimise praktikate 
rakendamisega. Käesoleval aastal tehtud uuringu „Erodeeritud ja turvasmuldade omaduste 
muutumine“ (PMK, 2016u) tulemused näitasid, et turvasmuldade keskmine Corg varu suurus oli 
jätkuvatel püsirohumaadel 423 t/ha ehk suurem kui endistel põllumaadel (313 t/ha) ja nende 
referentspõldudel (317 t/ha). Kordusuuringute tulemusena 2020. aastal antakse ülevaate Corg varu ja 
teiste mullaparameetrite muutuste kohta.  

Sihtvaldkond 5D: Kuidas on maaelu arengu programm toetanud põllumajanduses tekkiva 
kasvuhoonegaaside ja ammoniaagiheite vähendamist? 

Kasvuhoonegaasidest eraldub põllumajanduses põhiliselt dilämmastikoksiid (N2O) ja metaan (CH4). 

Süsihappegaasi (CO2) emissioon põllumajandusest loetakse nulliks. Dilämmastikoksiidi eraldumine 
on tihedalt seotud põllumuldadega, nende väetamise ja harimisega taimekasvatuse otstarbeks. 
Põhiliselt tekib N2O taimekasvatusest sünteetiliste lämmastikväetiste ja loomasõnniku kasutamise 
tulemusena ning väiksemaks tekkeallikaks on ka turvasmuldade harimine. Eelnevalt välja toodud 
N2O emissiooniallikad kuuluvad otseste allikate hulka, kaudsed allikad on lämmastiku leostumine ja 
atmosfäärist sadestumine. Metaani peamiseks tekkeallikaks on põllumajandusloomade kasvatamine 
(seedeprotsess) ja sõnnikukäitlus. Lisaks KHG-dele eraldub põllumajandussektorist märkimisväärne 
kogus ammoniaaki (NH3), sealjuures peamiseks reostusallikaks on sõnnikuhoidlad (PM, 2015). 
Loomakasvatuses eraldub eelkõige metaani ja ammoniaaki (eraldub sõnniku lagundamisel). Kuigi 

MULD toetusalusel pinnal on loomade karjatamine lubatud, siis pole karjatamiskoormus põldudel 
konkreetselt teada. Üldiselt saab KHG 2013. a aruande (NIR, 2015) põhjal välja tuua, et loomade 
karjatamisel sinna maha jäävast uriinist ja sõnnikust eraldunud N2O moodustas otsesest N2O 
emissioonist 16% (72 Gg CO2 ekv). 

Turvasmuldade harimisel eraldub N2O, sest mullas olev lämmastik laguneb ja mineraliseerub. 
MULD toetuse nõudeks on maa püsirohumaa all hoidmine, seega piiratakse KHG heidet 
toetusaluselt maalt. KHG inventuuri raportis (NIR, 2015) võeti 2013. a otsese N2O emissiooni 
arvutamise aluseks haritav turvasmuldade pind 22 619 ha. Kui põllumajandusmaa N2O 

koguemissioon oli 2013. aastal 548 Gg4 CO2 ekv5, siis turvasmuldade harimise osa oli selles 83  Gg 

CO2 ekv ehk 15% N2O koguemissioonist. Aastal 2015 MULD toetust saanud pind 8843 ha oligi 
sisuliselt kõik turvasmulla all ning moodustas toetusõiguslikust pinnast 18% (49 742 ha). Seega 

                                                 
4Gg (gigagramm) = 1000 t 
5CO2 ekvivalent (ekv) - 1t CO2 või sellega samaväärse globaalse soojenemise teguriga kogus mistahes muud Kyoto 
protokolli lisas A loetletud kasvuhoonegaasi 
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MULD toetusaluse pinna suurenemine võimaldaks eelkõige turvasmuldade harimisest eralduva N2O 
emissiooni vähenemise läbi panustada KHG emissiooni piiramisse.  

Sihtvaldkond 5E: Kuidas on maaelu arengu programm toetanud põllumajanduses ja metsanduses 
CO2 säilitamise ja sidumise edendamist? 

Püsirohumaad ning viljapuu- ja marjaaiad aitavad süsinikku talletada nii suure biomassi tõttu 
maapinnal kui ka arenenud juurestiku tõttu mulla sees. Kui mulla harimisel intensiivistub CO2 
vabanemine, siis püsiv taimestik seob rohkem süsihappegaasi kui eraldab. Samuti on PMK läbi 
viidud uuringutes jõutud järelduseni, et püsirohumaade alustel soomuldadel seotakse süsinikku veidi 
rohkem, kui sealt emiteerub. Kui CO2 eraldumist põllumajandusmaadelt võetakse nullfoonina, võib 
KHG raporti põhjal välja tuua LULUCF6 sektori rohumaadel seotud süsiniku. Turvasmuldadel 
asuvatelt rohumaadelt, mille maakasutus jäi rohumaaks, seoti 2013. aastal 27 Gg süsinikku. , 
Rohumaana säilinud aladel (grassland remaining grassland) arvestati süsiniku eraldumist 
turvasmuldade pinnalt 31 880 ha. Lisaks on raportis eraldi välja toodud turvasmuldadel põllumaa 
pind, mis muutus rohumaaks. Kokku oli 2013. a sellist pinda 2900 ha ja süsinikku seoti 4,7 Gg 
(NIR, 2015). Kogu MULD toetusalune pind (8843 ha) panustab läbi rohumaade maakasutuse samuti 
CO2 sidumisse. Maakasutuse osas leidus MULD toetuse taotlejate massiividest nii varem 
püsirohumaana kui ka 2014. a põllukultuuride kasvatamiseks kasutatud massiive. Massiive, millele 
taotleti MULD toetust, oli 2014. aastal kasutusel põllukultuuride kasvatamiseks 2563 ha, mis 
moodustas taotletud pinnast 29%. Enamus neist massiividest oli kasutusel lühiajalise rohumaana. 

  

                                                 
6 LULUCF (Land Use, Land-Use Change and Forestry) - maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse sektor 
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3.1.3. MEEDE M10.4 KESKKONNASÕBRALIKU AIANDUSE TOETUS 

Meetme eesmärk 

MAK 2014-2010 raames makstakse keskkonnasõbraliku aianduse toetust kolmele kultuurigrupile: 
keskkonnasõbralik köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatus ja keskkonnasõbralik 
maasikakasvatus, mis on keskkonnasõbraliku majandamise toetuse lisatoetused ning 
keskkonnasõbralik puuvilja- ja marjakasvatus, mis on põllumajandusliku keskkonnatoetuse 

eritoetus. 

Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetuse (edaspidi KSA) üldeesmärgiks on 
soodustada keskkonnasõbralikumate praktikate rakendamist aianduskultuuride kasvatamisel, 

spetsiifilisteks eesmärkideks on vähendada taimekaitsevahendite kasutamist, tagada tarbijatele 
tervislikum toit, vähendada toitainete leostumist mullast ning aidata kaasa bioloogilise 
mitmekesisuse säilimisele põllumajandusmaastikus (PM, 2015). 

3.1.3.1. Meetme analüüs 

KSA toetuse näitajad toetust saavate põllumajandusettevõtete ja toetust saavate alade pindala kohta 
on arvutatud määratud toetuse järgi (PRIA, 07.03.2016 andmetel). Kuna täpsem jaotus kultuuride 
lõikes nendes andmetes puudub, siis on vastavad näitajad arvutatud maakasutuse päringutest jääva 
pinna7 alusel, mis on põllu kindlakstehtud pindala ja võib olla mõnevõrra suurem määratud pinnast 
(PRIA 09.02.2016 andmetel). Lisaks taotlusaluse pinna analüüsimisele kirjeldatakse ka KSA toetuse 
saajatest parema ülevaate saamiseks nende poolt 2015. aasta pindalatoetuste taotlusel deklareeritud 
maakasutust ja kasvatatavaid kultuurigruppe ning taotletud muid toetusi. Samuti uuritakse, kas KSA 
toetuse saajate peamiseks tegevusalaks on aiandus või on aianduskultuuride kasvatamine pigem 

kõrvaltegevuseks.  

Taotletud KSA toetuse ulatuse hindamiseks on analüüsitud potentsiaalse maa pindala, võttes aluseks 
2015. aastal pindalatoetuste taotlusel deklareeritud püsikultuuride pindala.  

Kuigi KSA toetusalusele maale ei saa taotleda kõiki keskkonnaga seotud toetusi, on siiski mõned 
toetused, mida saab koos KSA-ga taotleda ning mis sarnaselt KSA toetusele aitavad säilitada 

looduslikku mitmekesisust ja vähendada taimekaitsevahendite kasutamist. Seetõttu analüüsiti, kui 
palju on KSA taotlusalusele maale teisi toetusi taotletud. Analüüsi aluseks on võetud KSA toetuse 
saajate taotlusalused jäävad pinnad.  

KSA toetusele püstitatud eesmärkide saavutamine on võimalik läbi toetusesaamise nõuete täitmise, 
mistõttu antakse aruandes ka ülevaade nii KSA toetuse taotlejatele kohustuslike nõuete (algkoolitus, 
mullanalüüsid) täitmisest kui ka 2015. aastal bioloogilist mitmekesisust toetavate elementide kohta 
läbiviidud küsitluse tulemustest.  

  

                                                 
7 Põllu pindala peale administratiivse ja kohapealse kontrolli läbiviimist 
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Toetusalused pinnad ja toetuse saajate arv 

KSA toetust taotleti 2015. aastal kaheksas maakonnas 18 taotleja poolt 54,3 hektarile. Harjumaal 
KSA toetust taotlenud tootja keeldus kohapealsest kontrollist, mistõttu on tema poolt 2015. aastal 
esitatud pindalatoetuste taotlus tagasi lükatud8 ning edaspidistesse analüüsidesse ei ole tootja 

taotlusaluseid pindu seetõttu kaasatud (PRIA, 22.03.2016 andmetel). KSA toetust taotlenud 
ettevõtetes on püsikultuuride kogupindala 56,2 ha, millest enamusele ehk 97%-le ka KSA toetust 
taotleti. Maakondade lõikes9 taotleti toetust suurimale pinnale Tartumaal (31 ha), millest enamuse 
(72%) moodustas ühele taotlejale kuuluv pind. Muudes maakondades, kus KSA toetust taotleti, jäi 
taotletud pindala 0,45 – 7, 26 ha vahele ning taotlejate arv ulatus ühest kuni neljani.  

KSA toetuse taotlejate maakasutuse täpsemast analüüsist selgub, et kultuuride lõikes taotleti kõige 
enam toetust õunapuudele (28 ha; 52% kogu KSA taotlusalusest pindalast), millest ligikaudu 16 ha 
kuulub ühele tootjale (Joonis 59). Ploomipuudele taotleti KSA toetust 6 hektaril (11%) ja mustale 
sõstrale 5,6 hektaril (10%). Muude kultuuride osakaal kogu taotletud pinnast moodustab ca veerandi 
(26%), millest suurima osa moodustavad vaarikas (4,6 ha) ning viljapuu- ja marjaaiad väikestel 
pindadel (4,6 ha). 

 
Joonis 59. KSA taotlusaluste kultuuride struktuur 2015. aastal (PRIA, 09.02.2016 andmetel) 

Maakondade lõikes taotletud kultuure analüüsides selgub, et kõige enam on erinevatele kultuuridele 
toetust taotletud Tartumaal ja Võrumaal (Joonis 60). Nii on näiteks Tartumaal toetust taotletud 
kuuele erinevale kultuurile, millest suurema osa (69% kogu taotletud pinnast) moodustavad 
õunapuud ja väikseima osa (1%) viljapuu- ja marjaaiad väikestel pindadel. Võrumaal taotleti toetust 
neljale kultuurile, millest suurima osakaaluga on must sõstar (60%) ja vaarikas (20%). Saaremaal 
taotleti KSA toetust ainult astelpajule. 

                                                 
8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013 määruse (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamise, haldamise ja seire kohta artikkel 59 lg 7 sätestab, et toetuse- või maksetaotlus lükatakse tagasi, kui 
toetusesaaja või tema esindaja takistab kohapealse kontrolli läbiviimist, välja arvatud vääramatu jõu või erandlike 
asjaolude korral 
9 Taotlusaluse pinna jaotumist maakonniti kajastatakse PRIA tegevusmaakonnast lähtudes (ühe tootja kõikide põldude 
asukoht on märgitud maakonda, kus asub suurem osa tootja põldudest, mitte selle järgi kus vastav toetusalune pind 
reaalselt asub) 
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Joonis 60. KSA toetuse taotlusaluste kultuuride struktuur (%) maakonniti 2015. aastal (PRIA 09.02.2016 
andmetel) 

KSA toetus määrati 2015. aastal 16. tootjale kogupinnaga 48,8 hektarit (Lisa 8). Kuigi KSA toetuse 
saajate arv vähenes võrreldes taotlejate arvuga Tartumaal 1 tootja võrra, määrati KSA toetust 
pindalaliselt kõige enam siiski Tartumaale (25 ha; Joonis 61). Toetust saanud Tartumaa tootjate 
lõplikuks arvuks jäi seega kolm, kuna ühel tootjal tuvastati kohapealses kontrollis 
toetusõiguslikkuse nõude rikkumine (viljapuu- või marjaaia istikute arv on väiksem määruses 
kehtestatud minimaalsest istikute arvust) (PRIA, 22.03.2016 andmetel). KSA toetuse saajate arv on 

suurim Pärnumaal ja Võrumaal (mõlemas 4 tootjat). Ülejäänud maakondades jäi toetuse saajate arv 
ühe kuni kahe piiresse. 

 
Joonis 61. KSA toetust saanud tootjate arv ja toetusalune pind maakonniti 2015. aastal (PRIA, 07.03.2016 
andmetel) 

Määratud toetussummad 

KSA toetuse ühikumäär ühe hektari maa kohta on 160 eurot, millega hüvitatakse lisakulutused, mis 
tekivad seoses feromoonpüüniste ja elurikkust toetavate elementide kasutamisega, mullaproovide 
võtmise- ja analüüsimisega, reavahede hooldamisega, kaitseheki rajamisega ning glüfosaatide 
kasutamise keeluga. Keskkonnasõbraliku aianduse toetuse kogueelarve on 3,9 mln eurot, eraldi 
eelarvet KSA kohta ette nähtud ei ole. KSA toetust määrati 16-le tootjale kogusummas 7774 eurot. 

Üle poole (52%) 2015. aastal määratud KSA toetussummast läks küll kolmele Tartumaa tootjale 
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(4077 eurot), kuid andmete täpsemast analüüsist selgus, et 82% sellest maksti ühele tootjale, kelle 
põhitegevuseks on aiandustootmine. 

Toetuse saajate majapidamise suuruse struktuur 

50% KSA toetust saanud tootjatest on pindalatoetuste taotlusel deklareerinud pinna suuruseks 10-
100 ha. Kolm kuni kümme hektarit on 19% tootja ettevõttes ning 100-500 ha on samuti 19% 
tootjatest. Kuni 3 hektarit on kasutada 13% tootjatest. 

Toetuse saajate põllumajandusmaa struktuur  

Selleks, et saada ülevaadet, kas KSA toetust saanud tootjatel (edaspidi KSA tootjad) on peamiseks 
tegevusalaks aiandus või on aianduskultuuride kasvatamine pigem kõrvaltegevuseks, analüüsiti ka 
KSA tootjate muud 2015. aasta pindalatoetuste taotlusel deklareeritud maakasutust. Analüüsist 
selgus, et KSA tootjate ettevõtetes on kasutatava põllumajandusmaa kogupindala 736 ha, millest 

mustkesa all on 14 ha, põllukultuuride all 380 ha, püsikultuuride all 51 ha ning püsirohumaa all 290 
ha. Püsikultuuride osakaal kogu maakasutusest on 7% (51 ha) ning enamusele (97%) sellest on ka 
KSA toetust taotletud. Selle põhjal võiks väita, et püsikultuuride kasvatamine on KSA toetust 
saanud tootjatele üheks väikeseks kõrvaltegevuseks, kuid andmete täpsemast analüüsist selguvad 
erinevused tootjate lõikes - 50% tootjatest ei ole püsikultuuride kasvatamine tõesti peamiseks 
tegevuseks, püsikultuuride osakaal kogu kasutatavast põllumaast jääb alla 10%. Samas on veerandil 
(25%) KSA tootjatest püsikultuuride alune pind üle 50%, ulatudes mõnel juhul kuni 100%-ni kogu 
kasutatavast maast. 13% tootjatest moodustavad püsikultuurid 25-50% kogupinnast. Seega võib 

oletada, et peaaegu poolte tootjate jaoks on aiandustootmine siiski kas peamine või suhteliselt 
oluline osa ettevõtte tegevusest, kuid kuna enamikel juhtudel on tegemist väga väikeste tootjatega, ei 
ole neil ka koondtulemustele suurt mõju. 

Põllukultuuridest kasvatatakse KSA tootjate ettevõtetes peamiselt teravilja (175 ha) ja liblikõielisi 
(115 ha). Maakondade lõikes10 tehtud analüüs näitas, et Põlva- ja Valgamaal tegutsevate KSA 
tootjate puhul on tegemist väikeste aiandustootjatega, kes põllukultuure ei kasvata. Põlvamaal 
toetust saanud tootja ettevõttes kasvatatakse ühel hektaril vaarikat ja ploomi ning lisaks on 0,5 ha 
püsirohumaa all. Valgamaa ettevõttes kasvatatakse õuna (6,7 ha) ning ploomi (0,6 ha). Mõlemad 
tootjad on oma püsikultuuride taotlusalusele maale ka toetust saanud.  

Suurimad tootjad asuvad Läänemaal, kelle kasutuses on kokku 356 ha, millest põllukultuuride all on 
66%. Teravilja osakaal kogu põllukultuuride alusest maast on 56% (Lisa 9). Tartumaal on KSA 
tootjate kasutada kokku 222 ha, millest 30% moodustavad põllukultuurid. Teravili moodustab 48% 
ja köögivili 24% kogu põllukultuuride alusest maast. Saaremaal on tootja kasutuses oleva 
põllumajandusmaa kogupindala 19 ha, millest 52% moodustavad põllukultuurid (liblikõielised 

heintaimed). Pärnumaal moodustab suurima osakaalu põllukultuuride alusest maast lühiajaline 
rohumaa (51%) ja Võrumaal liblikõielised heintaimed (36%). 

 

 

                                                 
10 KSA toetuse saajate (16) maakasutus on kajastatud taotlusandmete põhjal PRIA tegevusmaakonnast lähtuvalt (PRIA, 
05.02.2015 andmetel) 
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Potentsiaalne ühikute arv 

KSA toetuse ulatuse hindamiseks on analüüsitud ka potentsiaalse toetusaluse maa pindala. Analüüsi 
aluseks on võetud 2015. aasta pindalatoetuste taotlusel deklareeritud püsikultuuride pindala.  

PRIA maakasutuse andmetest lähtuvalt deklareeriti 2015. aastal pindalatoetuste taotlustel 
püsikultuuride kogupindalaks 2597 ha (v.a paju ja puukoolid). Püsikultuuride kogupindala on 
suurim Võrumaal (502 ha; Joonis 62) kus peamiseks püsikultuuriks on astelpaju (404 ha) ja 
Viljandimaal (482 ha), kus püsikultuurideks on põhiliselt õunapuud (255 ha) ning must sõstar (115 
ha). Nimetatud maakondades asuvad üldjuhul ka Eesti suurimad aiandustootjad. Väikseim 
püsikultuuride alune kogupindala on Ida-Virumaal (16 ha).  

Püsikultuuridele taotletud pindalatoetuste analüüsist selgus, et ÜPT-d on taotletud peaaegu kogu 
deklareeritud pinnale (2578 ha). MAHE11 toetus hõlmab 65% ja PKV 33% püsikultuuride 
kogupinnast. Kuigi kõigis maakondades kasvatatakse suuremal või vähemal määral KSA 
toetusõiguslikke kultuure, on taotletud KSA pinna osakaal püsikultuuride pinnast väga tagasihoidlik 
(2%). Pooltes maakondades ei taotletud KSA toetust üldse.  

 
Joonis 62. Püsikultuuridele pindalatoetuste taotlemine maakonniti 2015. aastal. (*v.a paju ja puukoolid; 
numbriliselt on välja toodud deklareeritud püsikultuuride kogupindala) (PRIA 09.02.2016 andmetel) 

Enamikel juhtudel on teiste keskkonnatoetuste saamine puuvilja- ja marjaaedadele välistatud, kuna 
neid toetusi antakse põllukülvikorras olevale maale, KSA toetust aga püsikultuuride all olevale 
maale. MAHE ning KSA toetuse saamine samale maale on välistatud mõnede toetusesaamise nõuete 
kattuvuse tõttu, mistõttu võib potentsiaalseks KSA pinnaks lugeda 917 ha ehk 35% püsikultuuride 
kogupinnast. MAK 2014-2020 programmdokumendis on kogu keskkonnasõbraliku aianduse 
sihttasemeks seatud 1700 ha (PM, 2015). KSA toetuse sihttaset ei ole küll eraldi välja toodud kuid 

määruse12 seletuskirjast tulenevalt võiks KSA toetus hõlmata ca 850 ha, millest on esimesel 
taotlusaastal täidetud 5,7%. Võib eeldada, et kõik 917 ha ei pruugi sobida KSA toetusõiguslikuks 

                                                 
11 MAHE pinnaarvestuses on kajastatud nii MAK 2007-2013 kui ka MAK 2014-2020 mahepõllumajandusliku toetuse 
taotlejad 
12 Põllumajandusministri 29.04.2015 määrus nr 50 „Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/102052015002  
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pinnaks (istikute arv ei ole vastav), kuid 2015. aastal oleks saanud taotleda vähemalt 849 ha-le, kuna 
nõuded PKV püsikultuuridele ja KSA toetuse istikute arvule on samad. KSA toetust on taotletud 

ainult 6% PKV pinnast. Üheks KSA toetuse mittetaotlemise põhjuseks võib olla asjaolu, et KSA 
toetusnõuete täitmise eest makstavat toetusmäära (160 eurot/ha) ei peeta motiveerivaks eriti just 
kaitseheki ja bioloogilist mitmekesisust toetavate elementide rajamise nõuete tõttu. PKV ja MAHE 
toetusmäärad püsikultuuridele on oluliselt suuremad – vastavalt 573 ja 300 -330 eurot/ha. KSA 
pinna suurenemise võimalusteks on seega taotlemine PKV-ga samale pinnale, MAHE 2009+ 
kohustuste alt vabanenud pinnale (püsikultuuride kogupindala 650 ha) ja/või uute istandike 
rajamine. 

KSA taotletud alade kattumine teiste MAK keskkonnaga seotud meetmetega 

Kuigi KSA toetusalusele maale ei saa taotleda kõiki keskkonnaga seotud toetusi, on siiski mõned 
toetused, mida saab koos KSA toetusega taotleda ning mis sarnaselt KSA-le aitavad säilitada 
looduslikku mitmekesisust ja vähendada taimekaitsevahendite kasutamist. Seetõttu analüüsiti, kui 
palju on KSA taotlusalusele maale teisi toetusi taotletud. Analüüsi aluseks on võetud KSA toetuse 
saajate taotlusalused jäävad pinnad. Kuna toetust saab taotleda ainult püsikultuuride all olevale 

maale, siis on ka välistatud selliste toetuste nagu KSM, SRT; MES ja SORT põllukultuuridele 
taotlemine. Kohalikku sorti viljapuude ja marjapõõsaste kasvatamise toetus on istikutepõhine, seega 
saab seda koos KSA toetusega taotleda, seda võimalust on kasutanud üks tootja. SORT taotletud 
istikute arvuks on 21113, kuid kuna ei ole teada kui suurel alal taotlusalused istikud paiknevad ei saa 
hinnata ka pindalast tulenevat koosmõju keskkonnale. Keskkonnaga seotud meetmetest on taotletud 
veel NAT toetust (0,98 ha), kuid väga väikese pinna tõttu ei saa pidada koosmõju keskkonnale 
oluliseks. 

Toetusnõuetega seotud analüüsid 

Keskkonnasõbraliku aianduse koolituse läbimine 

KSA toetuse üheks nõudeks on esimese kohustuseaasta 1. detsembriks keskkonnasõbraliku aianduse 
koolituse läbimine. Koolitusega tõstetakse nii tootjate keskkonnateadlikkust kui ka selgitatakse 
toetuse saamise nõudeid. Keskkonnasõbraliku aianduse algkoolituse korraldajate poolt sisestati e-
PRIA andmebaasi kokku 91 koolituse läbinud tootjat (PRIA, 23.03.2016 andmetel). Koolituse 
läbimise kohustus oli 18-l KSA toetuse taotlejal, kellest neli jätsid koolitusel käimata. Kuna 

koolitusel võisid osaleda kõik soovijad, siis loodetavasti toovad koolituselt saadud teadmised 2016. 
aastal uusi taotlejaid toetusskeemiga ühinema. 

KSA toetuse taotlejate poolt võetud mullaproovid 

KSA toetuse taotleja oli kohustatud võtma toetusõiguslikult maalt mullaproovid ning saatma need 
akrediteeritud laboratooriumisse esimese kohustuseaasta 1. detsembriks, arvesse läksid ka varem 
võetud mullaproovid. Mullaproovide võtmise kohustus oli 2015. aastal 18-l KSA taotlejal. 
Andmepäringu tulemustest selgus, et kümnel taotlejal on mullaproovid tähtajaks võetud (PMK, 
22.02.2016 andmetel), kahel taotlejal olid mullaproovid võetud juba varasematel aastatel (2009, 

                                                 
13 Viljapuudele ja marjapõõsastele kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse taotlemiseks peab taotleja esitama 
PRIAle vormi MT64 (viljapuude ja marjapõõsaste kohalike sortide loetelu)  
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2011 ja 2014). Seega puuduvad andmed kaheksa taotleja kohta, millest võiks eeldada, et nad ei ole 
toetusnõuet täitnud. Samas on võimalik ka olukord kus mullaproovid on küll olemas, kuid muutunud 

on taotlusalust maad kasutava ettevõtte nimi ning seetõttu ei ole antud andmepäringu raames 
võimalik nõude täitmist tuvastada. Mullaproovide tulemustel põhinev analüüs viiakse läbi PMK 
mullaviljakuse uuringu raames MAK 2014-2020 perioodi lõpus.  

Bioloogilist mitmekesisust toetavate elementide kasutamine puuvilja- ja marjaaedades 

Üheks KSA toetuse nõudeks on bioloogilist mitmekesisust toetavate elementide (edaspidi BD 
elemendid) aias hoidmine. Elurikkust toetavate elementide kasutamine aedades suurendab 
bioloogilist mitmekesisust ja meelitab aedadesse tolmeldajaid. Peale selle on kahjurite looduslike 
vaenlaste ärakasutamine üheks viisiks vähendada keemiliste taimekaitsevahendite kasutamist aias, 
kuna eriti suur tähtsus putukate hävitamisel on lindudel. Elurikkust toetavad elemendid peavad 
olema aias alates teise kohustuseaasta 1. maist. Selleks, et välja selgitada nii KSA taotlejate 
teadlikkust peatselt kehtima hakkavatest nõuetest kui ka üldiseid hoiakuid toetuse suhtes, saadeti 
2015. aasta sügisel KSA toetuse taotlejatele kutse osaleda e-küsimustiku täitmiseks. Kutse e-
küsimustikule vastamiseks saadeti 18 taotleja e-mailile. Küsimustikule vastas 13 taotlejat, mis teeb 

vastamisprotsendiks 72%.  

Laekunud vastustest selgus, et puuvilja- ja marjakultuuride kasvatamisega on kuni 5 aastat tegelenud 
39% vastajatest, viis kuni kümme aastat 23% ja üle kümne aasta 38% vastanutest. 

92% vastanutest on teadlikud sellest, et 2. kohustuseaasta 1. maist kuni kohustuseperioodi lõpuni 
peavad nad hoidma toetusõiguslikul maal bioloogilist mitmekesisust toetavaid elemente. BD 
elemendid on varasemalt ettevõttes olemas 62% vastanutest, peamiselt nimetati mesitarusid (56% 

juhtudest; Joonis 63) ja lindude pesakaste (44% juhtudest). Muude elementidena (56%) toodi välja 
rohumaad õunapuude vahel, puudest-põõsastest kaitseriba, kasvatusala lähedal olevaid rajatisi 
nahkhiirtele, puuõõnsuses elavat mesilasperet ning aiast 500 m kaugusel paiknevaid mesitarusid, 
mida omanik on nõus õitsemise ajaks transportima taotleja maale. 

Küsitlusest selgus ka asjaolu, et ainult 15% vastanutest oli sügiseks välja arvestanud, kui palju 
elurikkust toetavaid elemente nad peavad oma aedadesse rajama. 2015. aastal KSA taotlusalusest 
maakasutusest lähtuvalt peab 2. kohustuseaastaks aedades olema kokku 362 elurikkust toetavat 
elementi. 

Kuigi eelmise küsimuse vastustest selgus, et paljud vastanutest ei tea, kui palju elemente nad aeda 
peavad rajama, planeeritakse teise kohustuseaasta alguseks rajada enim lindude pesakaste (85% 
juhtudest), mis on ka mõistetav kuna see on toetuse nõuetest tulenevalt kohustuslik element (aias 
peab olema 2 elurikkust toetavat elementi iga 0,3 hektari kohta, millest üks peab olema lindude 
pesakast).  
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Joonis 63. 2015. aastal e-küsitlusele vastanute poolt aeda varasemalt rajatud ja planeeritavad elurikkust 
toetavad elemendid (vastaja võis valida mitu vastust) 

Erinevalt varasematest MAK perioodidest on MAK 2014-2020 perioodil kehtestatud üheks toetuse 
baasnõudeks taimekahjustajate seire, mis peab eelnema taimekaitsevahendi kasutamisele ja mille 
kohta peab tegema vastava kande põlluraamatusse. Seetõttu küsiti taotlejatelt ka seda, kas nad on 
nõudest teadlikud ning kas nad on ka varasemalt seire andmeid põlluraamatusse kandnud. 
Tulemustest selgus, et kõik vastanud (100%) on nõudest teadlikud ja varasemalt on sellekohast 
teavet põlluraamatusse kandnud 23%.  

Lõpetuseks uuriti taotlejatelt veel seda, millised on nende hinnangul peamised probleemid KSA 
toetuse taotlemisel. 54% vastanute jaoks kas ei ole taotlemisel probleeme või siis ei osatud 
küsimusele vastata, kuna toetus on alles uus. Ülejäänute kommentaaridest selgus, et väikesel pinnal 
kasvatajate jaoks (kellele aiandus ei ole põhitegevusalaks) on nii toetuse taotlemine kui ka toetuse 
reeglid liiga keerulised – näiteks peetakse nõutavat marjapõõsaste istikute arvu hektaril liiga suureks 
ja väikeistandikku segavaks (ei võimalda erinevat sorti põõsaste loomulikku kasvu). 

Lisaks kommentaaridele probleemide kohta tehti küsitlusele vastanute poolt ka erinevaid 
ettepanekuid, nagu näiteks võiks lubada toetusaluseid istandusi ka väiksemas mahus kui 0,3 ha. 
Jõhvikakultuuride rajamisel võiks olla võimalus rajada istandusi seemnete külvi teel, mis on 
kordades odavam ning vastav metoodika on ka Eestis välja töötatud. Siinkohal on arvatavasti 
toetusnõuetest valesti aru saadud, kuna määrusega ei ole kehtestatud taimede istutamise metoodikat. 
Seega kui taotleja suudab tagada seemnete külvi teel kultuurjõhvika istutustiheduseks vähemalt 
30 000 tk/ha, on tal see võimalus olemas. 

Kokkuvõtvalt võib küsitluse tulemuste kohta öelda, et KSA taotlejad on üldiselt elurikkust toetavate 
elementide ja taimekahjustajate seire kohta käivatest toetuse nõuetest teadlikud ning on mõningal 
määral mõelnud ka sellele, mida tuleb kevadeks nõuete täitmiseks veel teha. Rohkem oleks võinud 
juba eelnevalt mõelda sellele, kui palju elurikkust toetavaid elemente peab oma aias hoidma. 
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3.1.3.2. Kokkuvõte ja vastused üldistele hindamisküsimustele 

Kokkuvõte 

• KSA toetust taotleti 2015. aastal kaheksas maakonnas 18 taotleja poolt 54,3 hektarile. 
Püsikultuuride kogupindala oli 56,2 ha, millest enamusele ehk 97%-le ka KSA toetust 
taotleti. Maakondade lõikes taotleti toetust suurimale pinnale Tartumaal (31 ha). Muudes 

maakondades, kus KSA toetust taotleti, jäi pindala 0,45 – 7, 26 ha vahele ning taotlejate arv 
ulatus ühest kuni neljani.  

• Kultuuride lõikes taotleti kõige enam toetust õunapuudele (28,3 ha; 52% kogu KSA 
taotlusalusest pindalast), ploomipuudele (6,2 ha, 11%) ja mustale sõstrale (5,6 ha, 10%). 
Muude kultuuride osakaal kogu taotletud pinnast moodustab ca veerandi (26%), millest 
suurima pinnaga on vaarikas (4,6 ha) ning viljapuu- ja marjaaiad väikestel pindadel (4,6 ha). 
Tartumaal moodustavad suurema osa kogu taotletud pinnast õunapuud (69%), Võrumaal 
must sõstar (60%) ja vaarikas (20%). Saaremaal taotleti KSA toetust ainult astelpajule. 

• KSA toetus määrati 2015. aastal 16 tootjale kogusummas 7774 eurot (48,8 ha). KSA toetuse 

saajate arv on suurim Pärnumaal, Võrumaal (mõlemas 4 tootjat) ja Tartumaal (3). Ülejäänud 
maakondades jäi toetuse saajate arv ühe kuni kahe piiresse. 

• 50% KSA toetust saanud tootjatest on pindalatoetuste taotlusel deklareerinud pinna 
suuruseks 10-100 ha. Kolm kuni kümme hektarit on 19% tootja ettevõttes ning 100-500 ha 
on samuti 19% tootjatest. Kuni 3 hektarit on kasutada 13% tootjatest. 

• KSA tootjate poolt kasutatava põllumajandusmaa kogupindala on 736 ha, millest mustkesa 
all on 14 ha, põllukultuuride all 380 ha, püsikultuuride all 51 ha ning püsirohumaa all 290 
ha. Püsikultuuride osakaal kogu maakasutusest on 7% (51 ha) ning enamusele (97%) sellest 
on ka KSA toetust taotletud. Põllukultuuridest kasvatatakse peamiselt teravilja (175 ha) ja 

liblikõielisi (115 ha). Põlva- ja Valgamaal tegutsevate KSA tootjate puhul on tegemist 
väikeste aiandustootjatega, kes põllukultuure ei kasvata. Suurimad tootjad asuvad 
Läänemaal, kelle kasutuses on kokku 356 ha, millest põllukultuuride all on 66%. Teravilja 
osakaal kogu põllukultuuride alusest maast 56%.  

• 2015. aastal deklareeriti pindalatoetuste taotlusel püsikultuuride kogupindalaks 2597 ha (v.a 
paju ja puukoolid). Püsikultuuride kogupindala on suurim Võrumaal (502 ha), kus peamiseks 
püsikultuuriks on astelpaju (404 ha) ja Viljandimaal (482 ha), kus püsikultuurideks on 
põhiliselt õunapuud (255 ha) ning must sõstar (115 ha). Väikseim püsikultuuride alune 
kogupindala on Ida-Virumaal (16 ha). ÜPT-d on taotletud peaaegu kogu deklareeritud 
pinnale (2578 ha). MAHE toetus hõlmab 65% ja PKV 33% püsikultuuride kogupinnast. 
Kuigi kõigis maakondades kasvatatakse suuremal või vähemal määral KSA toetusõiguslikke 
kultuure, on taotletud KSA osakaal püsikultuuride pinnast väga tagasihoidlik (2%). Pooltes 
maakondades ei taotletud KSA toetust üldse. Potentsiaalseks KSA pinnaks võib lugeda 917 
ha ehk 35% püsikultuuride kogupinnast. Võib eeldada, et kõik 917 ha ei pruugi sobida KSA 
toetusõiguslikuks pinnaks (istikute arv ei ole vastav), kuid 2015. aastal oleks saanud taotleda 
vähemalt 849 ha-le, kuna nõuded PKV püsikultuuridele ja KSA toetuse istikute arvule on 
samad. KSA toetust on taotletud ainult 6% PKV pinnast.  

• Keskkonnaga seotud meetmetest on KSA taotlusalusele maale taotletud ka NAT toetust 

(0,98 ha), kuid väga väikese pinna tõttu ei saa pidada koosmõju keskkonnale oluliseks. 



 109

• Keskkonnasõbraliku aianduse algkoolituse korraldajate poolt sisestati e-PRIA andmebaasi 
kokku 91 koolituse läbinud tootjat. Koolituse läbimise kohustus oli 18-l KSA toetuse 
taotlejal, kellest neli jätsid koolitusel käimata.  

• Mullaproovide võtmise kohustus oli 2015. aastal 18-l KSA taotlejal. Kümnel taotlejal on 
mullaproovid võetud, seega puuduvad andmed kaheksa taotleja kohta, mistõttu võib eeldada 
et nad ei ole toetusnõuet täitnud. Samas on võimalik ka olukord, kus mullaproovid on küll 
olemas, kuid muutunud on taotlusalust maad kasutava ettevõtte nimi ning seetõttu ei ole 
antud andmepäringu raames võimalik nõude täitmist tuvastada. 

• KSA toetuse taotlejate elurikkust toetavate elementide ja taimekahjustajate seire kohta 
käivate teadmiste väljaselgitamiseks saadeti 2015. aasta sügisel KSA toetuse 18-le 
taotlejatele kutse osaleda e-küsitluses. 92% vastanutest on teadlikud sellest, et 2. 
kohustuseaasta 1. maist kuni kohustuseperioodi lõpuni peavad nad hoidma toetusõiguslikul 
maal bioloogilist mitmekesisust toetavaid elemente. Elurikkust toetavad elemendid on 
varasemalt ettevõttes olemas 62% vastanutest, peamiselt nimetati mesitarusid (56% 
juhtudest) ja lindude pesakaste (44% juhtudest). 15% vastanutest oli sügiseks välja 
arvestanud, kui palju elurikkust toetavaid elemente nad peavad oma aedadesse rajama. 2. 
kohustuseaasta alguseks planeeritakse rajada enim lindude pesakaste (85% juhtudest). Kõik 
küsitlusele vastanud (100%) on teadlikud sellest, et peavad teostama taimekahjustajate seiret 
ja varasemalt on sellekohast teavet põlluraamatusse kandnud 23%. Kokkuvõtvalt võib 
küsitluse tulemuste kohta öelda, et KSA taotlejad on üldiselt elurikkust toetavate elementide 
ja taimekahjustajate seire kohta käivatest toetuse nõuetest teadlikud ning on mõningal määral 
mõelnud ka sellele, mida tuleb kevadeks nõude täitmiseks veel teha.  

Vastused üldistele hindamisküsimustele  

Sihtvaldkond 4A: kuidas on maaelu arengu programm toetanud elurikkuse ennistamist, säilitamist ja 
parandamist, sealhulgas Natura 2000 aladel ja looduslikust või muust eripärast tingitud piirangutega 
aladel, ning suure loodusliku väärtusega põllumajanduse ja Euroopa maastike seisundi ennistamist, 
säilitamist ja parandamist? 

KSA toetuse elurikkuse parandamist toetavateks nõueteks on eelkõige bioloogilist mitmekesisust 
toetavate elementide (lindude pesakast, röövlindude istumiskoht, putukapesa ja mesitaru, milles 
peetakse mesilasi) ja kaitsehekkide rajamine põllu ühele küljele. Nende nõuete täitmisega 
meelitatakse aedadesse tolmeldajaid, kahjurite looduslikke vaenlasi ning luuakse elu- ja varjepaiku 
põllumajandusmaastikus elutsevatele lindudele, putukatele ja pisiimetajatele. Kuna mõlemad 
nõuded peavad olema täidetud teise kohustuseaasta 1. maiks, ei ole antud hetkel veel võimalik 
hinnata nende mõju elurikkuse paranemisele. Kaudselt mõjutab elurikkuse ennistamist, säilitamist ja 
parandamist kindlasti toetuse taotlejate kõrge teadlikkus – 2015. aastal läbiviidud küsitluse 
tulemustest selgus, et 62% vastanutest on juba varasemalt ettevõttes olemas bioloogilist 
mitmekesisust toetavaid elemente.  

Lisaks sellele asub 2% KSA toetusalusest pinnast Natura 2000 aladel, kus tuleb lisaks KSA 
toetusnõuetele täita looduskaitseseadusest tulenevaid bioloogilise mitmekesisuse, vee ja mulla 
kvaliteedi paranemisega seotud tegevusi. Pinna väiksuse tõttu on positiivne koosmõju KSA 
toetusega väga väike. 
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Sihtvaldkond 4B: kuidas on maaelu arengu programm toetanud veemajanduse, sh väetiste ja 
pestitsiidide kasutamise parandamist? 

KSA toetuse veemajandamise parandamist toetavateks nõueteks on taimekahjustajate seire, 
feromoonpüüniste kasutamine (õuntel ja ploomidel), glüfosaadikeeld ning reavahede rohukamaras 
(rohu kõrgus maksimaalselt 30 cm kõrgune) hoidmine. Tänu tehtavale seirele ja feromoonpüüniste 

kasutamisele kasutatakse KSA toetusalune pinnal (48,8 ha) eeldatavalt vähem taimekaitsevahendeid, 
samuti ei kasutata reavahede hooldamiseks enam glüfosaate, mis vähendab üldist 
keskkonnakoormust kuid väga väikese toetusaluse pinna tõttu ei avalda KSA toetus tervikuna 
keskkonnale olulist mõju. 

Sihtvaldkond 4C: kuidas on maaelu arengu programm toetanud mullaerosiooni tõkestamist ja mulla 
majandamise parandamist? 

KSA toetuse mulla majandamise parandamist soodustavateks nõueteks on esiteks mullaproovide 
võtmine toetusaluselt maalt, mille tulemuste kasutamine aitab täpsustada taimede toitainevajadust ja 
kasutatavaid väetisekoguseid ning mis omakorda tagab nii mullaviljakuse säilimise kui ka vähendab 
toitainete leostumisriski KSA toetusalusel maal (48,8 ha). Mullaproovide tulemustel põhinev 
analüüs viiakse läbi PMK mullaviljakuse uuringu raames MAK 2014-2020 perioodi lõpus, mistõttu 
ei ole praegu võimalik antud küsimusele vastata. Lisaks aitab viljapuu- ja marjakultuuride reavahede 
rohukamaras hoidmine tõkestada mullaerosiooni, mis küll tänu väiksele toetusalusele pinnale ei 
avalda olulist mõju. 

Sihtvaldkond 5D: kuidas on maaelu arengu programm toetanud põllumajanduses tekkiva 
kasvuhoonegaaside ja ammoniaagiheite vähendamist? 

KSA toetus vähendab põllumajanduses tekkivate kasvuhoonegaaside ja ammoniaagiheite teket 
kaudselt 49 hektaril tänu mullaproovidest lähtuvale täpsemale väetiste kasutamisele ja reavahede 
rohukamaras hoidmisele. Toetusaluse pinna väiksuse tõttu otsest mõju kasvuhoonegaaside ja 
ammoniaagiheite vähendamisele ei ole. 

Sihtvaldkond 5E: kuidas on maaelu arengu programm toetanud põllumajanduses ja metsanduses 
CO2 säilitamise ja sidumise edendamist? 

KSA toetus vähendab põllumajanduses CO2 säilitamist ja sidumist kaudselt 49 hektaril tänu 
reavahede rohukamaras hoidmisest tingitud mullaharimistööde vähenemisele. Toetusaluse pinna 
väiksuse tõttu otsest mõju põllumajanduses CO2 säilitamise ja sidumise edendamisele ei ole. 

3.1.4 MEEDE M10.5 - KOHALIKKU SORTI TAIMEDE KASVATAMISE TOETUS 

Meetme eesmärk 

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse eesmärk on tagada kultuuripärandi ja geneetilise 
mitmekesisuse seisukohast oluliste kohalike taimesortide säilimine ning soodustada vanade kohalike 
puuvilja- ja marjasortidega uute istandike rajamist. Ehkki enamjaolt jäävad kohalikud sordid 
saagikuse tõttu alla uutele kultuursortidele, on need kohanenud kohalike oludega ning kannavad 
mitmeid häid omadusi. Perioodil 2014–2020 on laiendatud toetuse maksmist ka teiste sortide eest 

peale talirukis 'Sangaste'. Toetatavate sortide nimekirja on lisandunud neli põllukultuuri ning 50 
puuvilja- ja marjakultuuri (PM, 2014). 
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3.1.4.1. Meetme analüüs 

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse näitajad on arvutatud määratud toetuse järgi (PRIA, 
07.03.2016 andmetel). Kuna täpsem jaotus põllukultuuride lõikes nendes andmetes puudub, siis on 

vastavad näitajad arvutatud maakasutuse päringutest jääva pinna alusel, mis on põllu kindlakstehtud 
pindala ja võib olla mõnevõrra suurem määratud pinnast (PRIA 09.02.2016 andmetel). Kohalikku 
sorti taimede kasvatamise toetust saab MAK 2014-2020 perioodil taotleda erinevatele kultuuridele 
nii pinna- kui ka taimepõhiselt, mistõttu on lisaks ühistele ülevaadetele analüüsitud eraldi toetust 
põllukultuuridele ning viljapuu- ja marjaaedadele.  

Lisaks taotlusaluse pinna ja taimede arvu analüüsimisele kirjeldatakse toetuse saajatest parema 
ülevaate saamiseks nende poolt 2015. aasta pindalatoetuste taotlusel deklareeritud maakasutust ja 
kasvatatavaid kultuurigruppe ning muid taotletud toetusi. Taotletud toetuse ulatuse hindamiseks on 
analüüsitud ka potentsiaalse toetusaluse maa pindala. Analüüsi aluseks on võetud 2015. aastal 
pindalatoetuste taotlusel deklareeritud toetusõiguslike põllukultuuride jääv pindala ja neile taotletud 
SORT ja SRT toetused. 

Kohalikku sorti taimede ('Sangaste rukis') kasvatamise toetus MAK 2007-2013 perioodil 

2015. aastal sai MAK 2007-2013 'Sangaste' rukki kasvatamise eest toetust (edaspidi SRT) taotleda 
üksnes kehtiva kohustuse alusel. Uut kohustust ei olnud võimalik võtta, kuid kehtiva kohustuse sai 
asendada MAK 2014–2020 alusel antava kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse saamiseks 
võetava kohustusega.  

Indikaatorid ja sihttasemed 

Perioodi 2009-2015 jooksul on antud toetuse osas olnud väga väike tootjatepoolne huvi. 2012. aastal 
saavutati alade kogupinnas toetusele seatud eesmärgi kõrgeim näitaja 10% (toetust sai 1046 ha; 
Tabel 7; Lisa 10), samal aastal oli ka kõige rohkem toetuse saajaid (44). 2014. aastaks oli pind 

vähenenud 766 hektarini ja täidetud oli 8% eesmärgist. 2015. aastal vähenes pind 246 hektarini ja 
toetuse saajate arv oli 20. Nii toetatud pindala kui ka toetuse saajate arvu järsu vähenemise 
(võrreldes 2014. aastaga vähenes pindala 520 ha ja toetuse saajate arv 21 võrra) on põhjustanud 
kohustuseperioodi lõppemine 15 tootjal ning MAK 2007-2013 kohustuse asendamine MAK 2014-
2020 kohustusega kuue tootja puhul. 2016. aastal jätkub kohustus 13 tootjal. (PRIA, 13.04.2016 
andmetel ) Perioodi 2009-2015 jooksul on SRT määratud kogusummas 145 238 eurot. 2015. aastal 
määrati toetust 20 tootjale kogusummas 7336 eurot.  

Tabel 7. Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse (SRT) indikaatorid ja sihttasemed ning sisend- ja 
väljundnäitajad (PMK, 2015a), (PRIA, 09.03.2016 andmetel) 

Indikaator Eesmärk 
Tulemus 
2009 

Tulemus 
2010 

Tulemus 
2011 

Tulemus 
2012 

Tulemus 
2013 

Tulemus 
2014 

Tulemus 
2015 

Avalik kulu, eurot   9785 20277 22788 33331 28060 23661 7336 

Toetuse saajate arv   7 20 26 44 41 41 20 
Toetust saavate alade 
kogupindala, ha 10000 303 629 724 1046 872 766 246 

    

Eesmärgi
st 
täidetud 
3% 

Eesmärgi
st 
täidetud 
6% 

Eesmärgi
st 
täidetud 
7% 

Eesmärgi
st 
täidetud 
10% 

Eesmärgi
st 
täidetud 
9%     
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Maakondade lõikes14 saadi toetust enim Ida-Virumaal (53 ha; Joonis 64), Lääne-Virumaal (55 ha) ja 
Tartumaal (33 ha). Muudes maakondades jäi määratud toetuse kogupindala 7-16 ha piiresse. 

Toetuse saajate arv oli suurim Tartumaal (4 tootjat), muudes maakondades jäi toetuse saajate arv 
ühe kuni kahe piiresse. Läbi aastate on kõige enam toetuse saajaid olnud Lääne-Viru (kuni 10) ja 
Tartu maakonnas (kuni 7 tootjat), vähem Järva, Saare, Viljandi ja Lääne maakonnas (kuni 4 tootjat). 
Kõige rohkem on toetusalust 'Sangaste' rukist kasvatatud Lääne-Virumaal (200-500 hektaril), vähem 
Jõgevamaal (6-21 hektaril). SRT toetust ei ole ühelgi aastal taotletud Hiiumaal ja Valgamaal. 

 

                                                 
14 Taotlusaluse pinna jaotumist maakonniti kajastatakse PRIA tegevusmaakonnast lähtudes (ühe tootja kõikide põldude 
asukoht on märgitud maakonda, kus asub suurem osa tootja põldudest, mitte selle järgi kus vastav toetusalune pind 
reaalselt asub) 
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Joonis 64. SRT toetusaluse pindala ja toetuse saajate arvu muutus maakonniti aastatel 2009-2015 (PRIA, 2015a); (PRIA, 09.02.2016 andmetel)
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Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus MAK 2014-2020 perioodil 

2015. aastal taotles MAK 2014-2020 kohalikku sorti taimede kasvatamise toetust (edaspidi SORT) 
kokku 33 taotlejat, viljapuude- ja marjapõõsaste kasvatamise eest kaheksa (1391 istikule) ja 
põllukultuuride kasvatamise eest 26 taotlejat (517 ha). Ühe taotleja poolt esitati taotlus nii 

põllukultuuride kui ka viljapuude- ja marjapõõsaste kasvatamise eest toetuse saamiseks. 
Kogueelarve15 kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse puhul on 593 000 eurot ja kogupindala 
1700 hektarit. SORT toetust määrati seitsmele tootjale viljapuude- ja marjapõõsaste kasvatamise 
eest (1260 taimele) ja 20-le tootjale põllukultuuride kasvatamise eest (377 ha). Määratud 
toetussumma kokku on 2015. aastal 30 469 eurot, seega on meetme kogueelarvest esimesel aastal 
kulutatud 5% ja pindalale seatud eesmärgist täidetud 22%. 

Kohalikku sorti põllukultuuride kasvatamine 

Toetusalused pinnad ja toetuse saajate arv 

SORT toetust põllukultuuridele taotleti 2015. aastal kümnes maakonnas 26 taotleja poolt 517 
hektarile. Enim taotleti toetust 'Sangaste' rukkile – taotletud kogupinnaks oli 351 ha (69% kogu 
taotletud SORT pinnast). 'Sangaste' rukki taotlusalune pind jaguneb veel omakorda kolmeks: 
'Sangaste' rukis allakülvita (289 ha, 57% kogu taotletud pinnast), liblikõieliste allakülviga (53 ha, 
10%) ja mitte liblikõieliste allakülviga (8 ha, 2%). Peale talirukki moodustas olulise osa (30%) 
taotlusalusest pinnast põlduba 'Jõgeva' (156 ha), valget ristikut 'Jõgeva 4' taotleti ainult 5 ha (1%). 

SORT toetust põllukultuuridele ei taotletud kartulile 'Ando' ega põldhernele 'Mehis'. 

SORT toetust põllukultuuridele ei taotletud 2015. aastal Harjumaal, Valgamaal ega Võrumaal 
(Joonis 65). Kultuuride jagunemise maakondlikust analüüsist selgus, et põldoale 'Jõgeva' taotleti 

toetust viies maakonnas. Põlvamaal oli see ka ainsaks taotletud kultuuriks, muudes maakondades jäi 
põldoa osakaal taotletud kogupinnast 25-46% piiresse. Järvamaal taotleti toetust ainult valgele 
ristikule 'Jõgeva 4'.  

 
Joonis 65. SORT taotlusaluste põllukultuuride struktuur maakonniti 2015. aastal (PRIA, 09.02.2016 
andmetel) 

                                                 
15 Maaelu Arengukava peatükk 11.4.1.1 kohaselt (PM, 2014) 
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2015. aastal määrati SORT toetust põllukultuuridele 20 tootjale kogupinnaga 377 hektarit (Lisa 11), 
mis on 73% taotletud pinnast. Võrreldes taotletud pinnaga vähenes määratud toetusalune pind 141 

ha, millest Lääne-Virumaal 6 ha, Tartumaal 106 ha, Viljandimaal 21 ha, Põlvamaal 4 ha ja 
Järvamaal 3 ha. Toetuse mittemääramise põhjusteks olid nii 2015. aastal läbiviidud kohapealsete 
kontrollide käigus tuvastatud rikkumised (kultuur ei olnud 'Sangaste' rukis või põld oli muu 
maakasutusega) (PRIA, 22.03.2016 andmetel) kui ka külvatud seemnepakendi etikettide 
mitteesitamine (PRIA, 30.03.2016 andmetel). Toetuse taotlejate ja -saajate detailsemast analüüsist 
selgus, et osaliselt vähendati SORT toetust kahel tootjal (Tartumaal 0,2 ha ja Viljandimaal 1 ha). 
SORT toetust ei määratud kuuele tootjale, kelle taotlusaluste kultuuride analüüsist selgus, et toetust 
ei määratud valge ristiku 'Jõgeva4' puhul Järvamaale (1 tootja; 3,4 ha) ja Tartumaale (1 tootja; 1,7 
ha), põldoa 'Jõgeva' puhul Lääne-Virumaale (1 tootja; 6,4 ha), Põlvamaale (1 tootja; 4 ha) ning 

Viljandimaale (1 tootja; 20 ha). 'Sangaste' rukki puhul ei määratud toetust ühele Tartumaa tootjale 
(104 ha).  

Maakondade lõikes 16 SORT toetusalust pinda ja toetuse saajaid analüüsides selgub, et toetusalune 
kogupindala on suurim Pärnumaal (99 ha; Joonis 66) ja Viljandimaal (92 ha). Neis maakondades on 
ka SORT toetuse saajate arv suurim (4), samapalju on toetuse saajaid ka Lääne-Virumaal (66 ha). 
Muudes maakondades jääb toetuse saajate arv ühe kuni kahe ning toetusalune pind kolme kuni 46 ha 
piiresse. 

 
Joonis 66. SORT toetust põllukultuuridele saanud tootjate arv ja toetusalune pind maakonniti 2015. aastal 
(PRIA, 07.03.2016 andmetel)  

Määratud toetussummad 

SORT toetust põllukultuuride määrati 20 tootjale kogusummas 16 137 eurot. 

                                                 
16 Toetussaluse pinna jaotumist maakonniti kajastatakse PRIA tegevusmaakonnast lähtudes (ühe tootja kõikide põldude 
asukoht on märgitud maakonda, kus asub suurem osa tootja põldudest, mitte selle järgi kus vastav toetusalune pind 
reaalselt asub) 
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Talirukki 'Sangaste' kasvatamise eest määrati 13 tootjale toetust kogusummas 7789 eurot (PRIA, 
09.03.2016 andmetel). Suurim talirukki 'Sangaste' kasvatamise eest määratud toetussumma on 

Viljandimaal, kus kolmele tootjale määrati toetust kogusummas 2430 eurot.  

Põlduba 'Jõgeva' kasvatamise eest määrati viies maakonnas paiknevale seitsmele tootjale toetust 
kogusummas 8348 eurot. Suurim põldoa 'Jõgeva' kasvatamise eest määratud toetussumma on 

Pärnumaal, kus kolmele tootjale määrati toetust kogusummas 2988 eurot. Ühele tootjale määratud 
toetuse osakaal kogu määratud summast on suurim Tartumaal (2460 eurot; 32% põldoa 'Jõgeva' 
kasvatamise eest määratud kogusummast). 

Toetuse saajate majapidamise suuruse struktuur 

SORT toetust põllukultuuridele saanud tootjatest (edaspidi SORT tootjad) on 60% 2015. aasta 
pindalatoetuste taotlusel deklareerinud pinna suuruseks 100-500 hektarit. Üle 500 ha on 10% 
tootjatest ja väikseimaid ehk pindalaga kümme kuni 100 ha tootjaid on 30%.  

Toetuse saajate põllumajandusmaa struktuur  

Selleks, et saada ülevaadet SORT tootjate tegevussuundadest on analüüsitud ka nende 2015. aasta 

pindalatoetuste taotlusel deklareeritud maakasutust ja PRIA loomade registri andmeid (PRIA, 
15.01.2016 andmetel).  

Analüüsi tulemustest selgus, et SORT tootjad kasutavad kokku 5399 ha maad, millest 83% on 
põllukultuuride (4460 ha) ja 14% püsirohumaa (764 ha) all. Mustkesa, püsikultuuride ja 
keskkonnatundliku püsirohumaa osakaal moodustab 3% kogu pindalatoetustel olevast jäävast 
pinnast17. Ettevõttes kasvatatavate põllukultuuride täpsemast analüüsist selgus, et suurima osa 
põllukultuuride alusest pinnast (4460 ha) moodustasid SORT tootjatel teravili (1963 ha) ja 
liblikõielised kultuurid (kaunvili 341 ha, muud liblikõielised kokku 1511 ha). Liblikõieliste 
(kaunviljad, heintaimed ja liblikõieliste allakülvid) suurt osakaalu (42%) põllukultuuride pinnast 
saab seletada KSM ja MAHE toetuste taotlemisega (vastavalt 45% ja 50% SORT tootjatest), kus 
liblikõieliste lisamine külvikorda on kohustuslik.  

Maakondade lõikes18 tehtud analüüsist selgusid siiski teatavad erisused, kui kogu SORT tootjate 
deklareeritud põllukultuuridest moodustavad liblikõielised v.a kaunvili 26%, siis Läänemaa tootjal 
on selle kultuuri all 71% põllumaast ja Jõgevamaa tootjal 0% (Joonis 67). Jõgevamaa tootjal on 
enamus (97%) põllukultuuride alusest maast teraviljade all.  

                                                 
17 Põllu pindala peale administratiivse ja kohapealse kontrolli läbiviimist 
18 SORT toetuse saajate (20) maakasutus on kajastatud taotlusandmete (jääv pind) põhjal PRIA tegevusmaakonnast 
lähtuvalt (PRIA, 09.02.2016 andmetel) 
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Joonis 67. SORT toetust põllukultuuridele saanud tootjate ettevõtetes kasvatatavate põllukultuuride struktuur 
(%) maakonniti 2015. aastal (PRIA, 05.02.2015 andmetel) 

PRIA loomade registri andmetest selgus, et 90% SORT toetust põllukultuuridele saanud tootjatest 
on ka loomapidajad. Veiste koguarv on 1188 looma, millest 42% paiknevad Saaremaa tootja 

ettevõttes (Lisa 12). Peale veiste peetakse ettevõtetes veel 119 lammast (Saare- ja Viljandimaa), 
mesilasi (Lääne-Virumaa) ja kanu (Viljandi- ja Lääne-Virumaa).  

Kokkuvõtvalt võib seega (lähtudes põllukultuuride suurest osakaalust ja loomade arvust) eeldada, et 
SORT toetust põllukultuuridele on saanud aktiivsed põllumajandustootjad. 

Potentsiaalne ühikute arv 

Taotletud SORT toetuse ulatuse hindamiseks on analüüsitud ka potentsiaalse toetusaluse maa 
pindala. Analüüsi aluseks on võetud 2015. aastal pindalatoetuste taotlusel deklareeritud 

toetusõiguslike19 põllukultuuride jääv pindala ja neile taotletud SORT ja SRT toetused. 

Maakasutuse andmetest lähtuvalt deklareeriti 2015. aastal põldherne 'Mehis' kogupindalaks 343 
hektarit (Joonis 68), kartuli 'Ando' deklareeritud kogupindala oli 28 ha. SORT toetust neile 
kultuuridele ei taotletud.  

Põldoa 'Jõgeva' deklareeritud kogupindala oli 430 ha, millest 36%-le on taotletud SORT toetust (156 
ha). Talirukki 'Sangaste' kogupindala oli 1146 ha, millest 52% on taotletud ka kohalikku sorti 

taimede kasvatamise toetust – 246 ha-le MAK 2007-2013 perioodi SRT ja 351 ha-le MAK 2014-
2020 SORT toetust. 

                                                 
19 SORT toetusõiguslikud põllukultuurid – talirukis ‘Sangaste’, kartul 'Ando', põldhernes 'Mehis', põlduba 'Jõgeva' ja 
valge ristik 'Jõgeva 4' 
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Joonis 68. 2015. aasta pindalatoetuste taotlusel deklareeritud SORT toetusõiguslike põllukultuuride pindala ja 
neile taotletud SORT ja SRT toetused (PRIA, 09.02.2016 andmetel) 

Vähese taotlemise põhjuste leidmiseks analüüsiti sertifitseeritud seemnete kättesaadavust, kuna 
toetust saab taotleda üksnes sertifitseeritud seemnega külvatud pinnale. 

Talirukkisordi 'Sangaste' sertifitseeritud seemne tootmine oli aastatel 2008-2012 tõusvas trendis. 
Sertifitseeritud seemne kasvatamise pindala 2008. aastal oli 80 ha, 2010. a. 129 ha, 2011. a. 99 ha ja 
2012. aastal 250 ha. 2013. aastal toimus aga märkimisväärne tagasiminek, tunnustatud 
sertifitseeritud rukkiseemne pind oli vaid ~99 ha, mis on 2,5 korda väiksem võrreldes 2012. aastaga 
(PMK, 2015a). 2015. aastaks vähenes sertifitseeritud 'Sangaste' rukki pind 86 hektarini. Kui 
varasematel aastatel oli peamiseks seemnepõldude praakimise põhjuseks tuulekaer (PMA, 
17.03.2015 andmetel), siis 2015. aastal tuulekaera ei tuvastatud ning PMA poolt tunnustati 93% 

talirukki seemnepõldudest (kogupindalaga 233 ha) (PMA, 10.03.2016 andmetel). PMA poolt 
sertifitseeriti ajavahemikul 01.07.2014-16.11.2015 46 talirukki seemnepartiid kaaluga 842 tonni, 
millest 'Sangaste' rukis moodustas 31% ehk 263 tonni.  

Põldherne seemnepõldudest tunnustati 2015. aastal 1010 ha, millest sort 'Mehis' moodustas 0,4% 
ehk 3,96 ha. PMA poolt sertifitseeriti ajavahemikul 01.07.2014-16.11.2015 175 põldherne 
seemnepartiid kaaluga 4700 tonni, millest 'Mehis' moodustas 0,07% ehk 3320 kg. 

Põldoa seemnepõldudest tunnustati 2015. aastal 581 ha, millest sort 'Jõgeva' moodustas 23% ehk 
131 ha. PMA poolt sertifitseeriti ajavahemikul 01.07.2014-16.11.2015 40 põldherne seemnepartiid 
kaaluga 900 tonni, millest sort 'Jõgeva' moodustas 45% ehk 407 tonni. 

Valge ristiku seemnepõldudest tunnustati 2015. aastal üks hektar, millest sort 'Jõgeva 4' moodustas 
25% ehk 0,25 ha. PMA poolt ei sertifitseeritud ajavahemikul 01.07.2014-16.11.2015 ühtegi valge 
ristiku seemnepartiid. (PMA,11.03.2016 andmetel). 

Nagu eelnevast järeldada võib, on üheks SORT toetuse vähese taotlemise põhjuseks sertifitseeritud 
seemnete halb kättesaadavus. Nii näiteks ei ole võimalik osta sertifitseeritud seemnekartulit 'Ando' 
(PMA, 06.03.2016 andmetel). Seemnekartulit 'Ando' sertifitseeriti PMA poolt viimati 2013. aastal 
(3800 kg). 2014. ja 2015.a saagist ei ole olnud võimalik sorti 'Ando' sertifitseerida (taotlus esitatud), 
kuna sordi suure vastuvõtlikkuse tõttu viirustele on pärast viiruste kontrolli partiid prakeeritud. 
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'Sangaste' rukki ja põldoa 'Jõgeva' sertifitseeritud seemnete kättesaadavus ei ole võrreldes teistega 
nii problemaatiline, mistõttu võiks nende toetusalune pind olla kindlasti suurem.  

SORT toetusaluste alade kattumine teiste MAK keskkonnaga seotud meetmetega 

SORT toetusalusele maale saab taotleda ka teisi keskkonnaga seotud toetusi, mis küll otseselt ei aita 
täita toetusele püstitatud peamist eesmärki, milleks on säilitada kultuurtaimede geneetilist 
mitmekesisust, kuid kaudselt võimaldavad tänu suurenenud tulubaasile tekitada tootjates huvi 
toetusaluste kultuuride kasvatamiseks. Seetõttu analüüsiti, kui palju on 2015. aastal SORT 
toetusalusele maale teisi toetusi taotletud. Analüüsi aluseks on võetud SORT toetuse saajate 
taotlusalused jäävad pinnad. 

KSM toetust on 2015. aastal taotletud 122 hektarile SORT toetusalusest pinnast ja MAHE toetust 
218 ha. Kuigi Natura 2000 alal asub kokku 34 ha SORT toetusalusest pinnast on NAT toetust 
taotletud ainult 3,4 hektarile. 

Kohalikku sorti viljapuude ja marjapõõsaste kasvatamine 

Toetusalused pinnad ja toetuse saajate arv 

SORT toetust viljapuudele ja marjapõõsastele taotleti kaheksa taotleja poolt kokku 1391 taimele 

(Joonis 69). Puuvilja- ja marjakultuuride lõikes taotleti enim toetust õunapuudele (690 taime, 50% 
taotletud kultuuride koguarvust), ploomipuudele (489 taime, 35%) ja mustale sõstrale (141 taime, 
10%). Muude kultuuride osakaal jäi kuni 3% piiresse kogu istikute arvust. SORT toetust määrati 
seitsmele tootjale kokku 1260-le taimele (Lisa 13), mis teeb 91% taotletud taimede arvust. Toetust 
ei määratud kokku 49 viljapuule (õunapuid 15, ploomipuid 30, pirnipuid 4) ja 82-le marjapõõsale 
(must sõstar), mittemääramiste põhjuseks oli sordiehtsuse tõestamiseks vajalike 
taimepasside/ostudokumentide mitteesitamine (PRIA, 30.03.2016 andmetel). 

 
Joonis 69. SORT taotlus- ja toetusaluste taimede arv 2015. aastal (PRIA, 04.03.2016 andmetel) 

Taotletud sortide põhjalikumast analüüsist (Lisa 14) selgus, et toetust taotleti enim õunasortidele 
'Paide taliõun' (208 taime; Joonis 70), 'Meelis' (161) ja 'Vahur' (146). Ploomisortidest olid 

populaarseimad 'Kihelkonna' (193), 'Mõisaploom' (87) ja 'Noarootsi punane' (87). Ilmselt 
kasvatatakse neid sorte aedades rohkem ka seetõttu, et istikud on puukoolidest kättesaadavad 
(MEM, 05.03.2016 andmetel). Enamus taotlusalustest sortidest (80%) kasvab kolme taotleja 
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aedades, sellest omakorda 54% puuvilja- ja marjakultuuride uurimise, aretamise- ja sortide 
säilitamisega tegelevas ettevõttes. 

Enamikele määruse20lisas 1 loetletud sortidele taotleti 2015. aastal ka SORT toetust. Õunapuudest ei 
taotletud toetust sordile 'Roogoja', pirnipuudest sortidele 'Liivi roheline võipirn' ja 'Tallinna pikk', 
ploomipuudest sortidele 'Kullamaa suur', 'Lahtise luuga kreek', 'Tartu kaunitar' ja 'Tartu kollane'. 

Marjapõõsastest ei taotletud toetust musta sõstra sordile 'Mede must'. 

 

                                                 
20 Maaeluministri 29. aprilli 2015.a määrus nr 52 "Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus" 
http://www.pria.ee/docs/resources/8768.pdf? 
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Joonis 70. SORT taotlusaluste viljapuude ja marjapõõsaste sortide struktuur 2015. aastal (PRIA, 04.03.2016 
andmetel) 

Määratud toetussummad 

SORT toetusega viljapuudele ja marjaaedadele hüvitatakse saamata jäänud tulu, mis tekib tänu 
vanade sortide väiksemale saagikusele. Viljapuude kasvatamise eest makstakse 12 eurot ja 
marjapõõsaste kasvatamise eest viis eurot taime kohta aastas. Määratud toetuse kogusumma oli 
2015. aastal 14 332 eurot (1260 taime), millest 14 037 eurot määrati viljapuudele ja 295 eurot 
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marjapõõsastele. 71% määratud toetusest läks Viljandimaa tootjatele ja 18% Tartumaa tootjale. 
Ülejäänud osa jagunes Ida-Virumaa ja Valgamaa kolme tootja vahel. 

Toetuse saajate põllumajandusmaa struktuur  

Selleks, et saada ülevaadet SORT tootjate tegevussuundadest, on analüüsitud ka nende 2015. aasta 
pindalatoetuste taotlusel deklareeritud maakasutust. Täpsema ülevaate saamiseks analüüsiti ka 
taotlusaluse pinna jagunemist maakonniti21.  

Kohalikku sorti puuvilja- ja marjakultuuride kasvatamise eest toetust saanud tootjate 
põllumajandusmaad paiknevad neljas maakonnas (Ida-Virumaa, Tartu-, Valga- ja Viljandimaa) ning 
pindalatoetuste alune kogupindala on 489 ha. Suurimal pinnal (237 ha, 48% kogu maast) 

kasvatatakse põllukultuure, suur osakaal on ka püsirohumaal (121 ha, 25%). Püsikultuurid 
moodustavad 26% tootjate poolt taotlusele märgitud kogupindalast (127 ha). Põllukultuuridest 
moodustavad suurima osa liblikõielised heintaimed (53%), mida kasvatatakse 125 ha-l. Teravilja 
kasvatatakse 74 hektaril (31%). 

Maakondade lõikes tehtud detailsem analüüs näitab, et Ida-Virumaa tootja poolt kasutatav pind on 
233 ha, mis moodustab 48% kogu SORT toetuse saajate deklareeritud pinnast. Samas ei ole 
ilmselgelt tegemist aiandustootjaga, kuna püsikultuuride osakaal kogu maast on ainult 0,5% (Joonis 
71). Tartumaal ja Viljandimaal on püsikultuuride osakaal kõige suurem (vastavalt 35% ja 61%). 
Valgamaal on püsikultuuride all 1,7 ha, millest 80% on ühe tootja poolt deklareeritud õunapuude 
alune maa.  

 
Joonis 71. SORT toetust viljapuudele ja marjapõõsastele saanud tootjate maakasutuse struktuur (%) 
maakonniti 2015. aastal (numbriliselt välja toodud pindala hektarites) (PRIA, 09.02.2016 andmetel) 

Lisaks analüüsiti ka SORT tootjate püsikultuuride alust pinda. Analüüsist selgus, et suurima 
pindalaga on õunapuude (66 ha), musta sõstra (27 ha) ja ploomipuude (11 ha) alune maa. Väikestel 

                                                 
21 Taotlusaluse pinna jaotumist maakonniti kajastatakse taotlusaluse pinna reaalsest asukohast lähtudes, mitte PRIA 
tegevusmaakonna järgi (ühe tootja kõikide põldude asukoht on märgitud maakonda, kus asub suurem osa tootja 
põldudest) 
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pindadel viljapuu- ja marjaaedade all on 14 hektarit, hapukirssi kasvatatakse kolmel ning astelpaju 
kahel hektaril. Muid kultuure kasvatatakse enamasti kuni ühel hektaril.  

Kokkuvõtvalt võib seega analüüsi tulemuste põhjal väita, et enamusel (83%) SORT toetuse saajatest 
on peamiseks tegevusalaks aiandustootmine.  

Potentsiaalne ühikute arv 

Ettevõtete viljapuu- ja marjaaedades kasvatatavate kohalikku sorti taimede arvu kohta puuduvad 
andmed, mistõttu ei ole võimalik teha ka oletusi selle kohta, milline võiks olla potentsiaalne 
taotlusaluste taimede arv. Toetuse taotlemiseks peavad olemas olema sordiehtsuse tõendamiseks kas 
taimepassid või musta- ja punase sõstra ning karusmarja puhul ostudokumendid, mida aga vanade 

aedade puhul ei pruugi enam alles olla. Selliste olukordade lahendamiseks tellis 
Maaeluministeerium Eesti Aiandusliidult sordiehtsuse tõestamiseks viljapuuaedade ekspertiisi. 
Seega saaksid ka need tootjad, kellel praegu puudub sordiehtsust tõestav dokument, tulla toetust 
taotlema pärast vastava ekspertiisi läbiviimist. Samas on hetkel jäänud ebaselgeks ekspertiisi 
tulemuste kasutamise võimalused SORT toetuse taotlemisel – kehtivates õigusaktides ei ole sellist 
sordiehtsuse tõendamise võimalust ette nähtud, mistõttu ei pruugi tootjad hoolimata läbiviidud 
ekspertiisist siiski kohalikku sorti taimedele toetust saada. 

Peale selle viidi aastatel 2013-2015 läbi taimetervise registris olevates puuvilja- ja marjakultuuride 
paljundamisega tegelevates puukoolides paljundamise algmaterjali sordiehtsuse kontrollid. Tööde 
käigus kantakse andmebaasi puuvilja- ja marjakultuuride emataimede asukohad ning paljundus- või 
istutusmaterjali tootvad puukoolid, see peaks tagama toetusaluste sortide parema kättesaadavuse 
tulevikus. 

SORT toetuse saajate poolt püsikultuuridele taotletud pindalatoetused 

Maaeluministri määrusest tulenevalt võib koos SORT toetusega taotleda ka muid MAK toetusi, 
samuti on võimalik püsikultuuridele taotleda veel ÜPT ja PKV toetust. Kuigi väljatoodud meetmed 
otseselt ei aita täita SORT toetusele püstitatud eesmärki, milleks on säilitada kultuurtaimede 
geneetilist mitmekesisust, võimaldavad nad kaudselt tänu suurenenud tulubaasile tekitada tootjates 
huvi toetusaluste kultuuride kasvatamiseks. Analüüsi aluseks on võetud SORT toetust viljapuu- ja 
marjaaedadele saanud tootjate 2015. aastal pindalatoetuste taotlusel deklareeritud püsikultuuride 
jääv pindala.  

Püsikultuuridele on SORT toetust saanud tootjate poolt 2015. aastal taotletud ÜPT toetust 124 ha-l. 
Lisaks sellele on viie tootja poolt taotletud PKV (119 ha), nelja tootja poolt MAHE (31 ha) ja ühe 
tootja poolt KSA (22 ha) toetust. Andmete täpsema analüüsi tulemustest selgus, et kahe tootja poolt 
on taotletud nii ainult ÜPT kui ka ÜPT ja NAT toetust. Viimasel juhul on arvatavasti tegemist liiga 
väikese püsikultuuride aluse pinnaga (0,3 ha), et sinna PKV või MAHE toetust taotleda, kuid KSA 
toetuse taotlemine toetusnõuete täitmisel oleks võimalik. Samas võib olla ka muude toetuste 
mittetaotlemise põhjuseks mõlemal juhul vanadele aedadele SORT toetuse taotlemine, kus 
kasvavate puude-põõsaste arv ei vasta toetusnõuetele.  
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3.1.4.2. Kokkuvõte ja vastused üldistele hindamisküsimustele 

Kokkuvõte 

• MAK 2007-2013 kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse suhtes on perioodi 2009-2015 
jooksul olnud väga väike tootjatepoolne huvi. 2014. aastal oli toetusalune pind 766 hektarit 
ja toetuse saajate arv 41. 2015. aastal vähenes pind 246 hektarini ning toetust määrati 20 

tootjale kogusummas 7336 eurot. Perioodi 2009-2015 jooksul on SRT määratud 
kogusummas 145 238 eurot. Maakondade lõikes oli suurim toetusalune pind Ida-Virumaal 
(53 ha), Lääne-Virumaal (55 ha) ja Tartumaal (33 ha). Muudes maakondades jäi toetusalune 
kogupindala 7-16 ha piiresse. Toetuse saajate arv oli suurim Tartumaal (4 tootjat), muudes 
maakondades jäi toetuse saajate arv ühe kuni kahe piiresse. SRT toetust ei ole ühelgi aastal 
taotletud Hiiumaal ja Valgamaal. 

• MAK 2014-2020 kohalikku sorti taimede kasvatamise toetust põllukultuuridele taotleti 2015. 
aastal kümnes maakonnas 26 taotleja poolt 517 hektarile. Enim taotleti toetust 'Sangaste' 
rukkile – 351 ha (69% kogu taotletud SORT pinnast). Peale talirukki moodustas olulise osa 

(30%) taotlusalusest pinnast põlduba 'Jõgeva' (156 ha), valget ristikut 'Jõgeva 4' taotleti 
ainult viiele hektarile (1%). Toetust ei taotletud kartulile 'Ando' ega põldhernele 'Mehis'. 
SORT toetust põllukultuuridele määrati 20 tootjale kogupinnaga 377 hektarit, mis on 73% 
taotletud pinnast. Võrreldes taotlusaluse pinnaga vähenes toetusalune pind 141 ha. Toetuse 
mittemääramise põhjusteks olid nii 2015. aastal läbiviidud kohapealse kontrolli käigus 
tuvastatud rikkumised kui ka külvatud seemnepakendi etikettide mitteesitamine. 
Maakondade lõikes on SORT toetusalune kogupindala suurim Pärnumaal (99 ha) ja 
Viljandimaal (92 ha). Neis maakondades on ka SORT toetuse saajate arv suurim (4), 

samapalju on toetuse saajaid ka Lääne-Virumaal (66 ha). Muudes maakondades jääb toetuse 
saajate arv ühe kuni kahe ning toetusalune pind kolme kuni 46 ha piiresse. SORT toetust 
põllukultuuridele määrati kogusummas 16 137 eurot, millest talirukki ‘Sangaste’ 
kasvatamise eest 7789 eurot ja põldoa 'Jõgeva' kasvatamise eest 8348 eurot.  

• SORT toetust põllukultuuridele saanud tootjatest on 60% 2015. aasta pindalatoetuste 
taotlusel deklareerinud pinna suuruseks 100-500 hektarit. Üle 500 ha on 10% tootjatest ja 
väikseimaid ehk pindalaga kümme kuni 100 ha tootjaid on 30%. SORT tootjad kasutavad 
kokku 5399 ha maad, millest 83% on põllukultuuride (4460 ha) ja 14% püsirohumaa (764 
ha) all. Mustkesa, püsikultuuride ja keskkonnatundliku püsirohumaa osakaal moodustab 3% 
kogu pindalatoetustel olevast jäävast pinnast. Suurima osa põllukultuuride alusest pinnast 
(4460 ha) moodustasid SORT tootjatel teravili (1963 ha) ja liblikõielised kultuurid (kaunvili 
341 ha, muud liblikõielised kokku 1511 ha). Liblikõieliste (kaunviljad, heintaimed ja 
liblikõieliste allakülvid) suurt osakaalu (42%) põllukultuuride pinnast saab seletada KSM ja 
MAHE toetuste taotlemisega (vastavalt 45% ja 50% SORT tootjatest), kus liblikõieliste 
lisamine külvikorda on kohustuslik. PRIA loomade registri andmetest selgus, et 90% SORT 
toetust põllukultuuridele saanud tootjatest on ka loomapidajad. Kokkuvõtvalt võib seega 
(lähtudes põllukultuuride suurest osakaalust ja loomade arvust) eeldada, et SORT toetust 
põllukultuuridele on saanud aktiivsed põllumajandustootjad. 

• 2015. aastal deklareeriti pindalatoetuste taotlustel põldherne 'Mehis' kogupindalaks 343 
hektarit, kartuli 'Ando' deklareeritud kogupindala oli 28 ha. SORT toetust neile kultuuridele 
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ei taotletud. Põldoa 'Jõgeva' deklareeritud kogupindala oli 430 ha, millest 36%-le on 
taotletud SORT toetust (156 ha). Talirukki 'Sangaste' kogupindala oli 1146 ha, millest 52% 

on taotletud ka kohalikku sorti taimede kasvatamise toetust – 246 ha-le MAK 2007-2013 
perioodi SRT ja 351 ha-le MAK 2014-2020 SORT toetust. Üheks SORT toetuse vähese 
taotlemise põhjuseks on kindlasti sertifitseeritud seemnete halb kättesaadavus. 'Sangaste' 
rukki ja põldoa 'Jõgeva' sertifitseeritud seemnete kättesaadavus ei ole võrreldes teistega nii 
problemaatiline, mistõttu võiks nende toetusalune pind olla kindlasti suurem.  

• Muudest MAK toetustest taotleti SORT toetust põllukultuuridele saanud tootjate poolt 2015. 
aastal KSM (122 ha-le SORT toetusalusest pinnast) ja MAHE toetust (218 ha). Kuigi Natura 
2000 alal asub kokku 34 ha SORT toetusalusest pinnast on NAT toetust taotletud ainult 3,4 
hektarile. 

• MAK 2014-2020 kohalikku sorti taimede kasvatamise toetust viljapuudele ja 
marjapõõsastele taotleti kaheksa taotleja poolt kokku 1391 taimele. Puuvilja- ja 
marjakultuuride lõikes taotleti enim toetust õunapuudele (690 taime, 50% taotletud 
kultuuride koguarvust), ploomipuudele (489 taime, 35%) ja mustale sõstrale (141 taime, 
10%). Muude kultuuride osakaal jäi kuni 3% piiresse kogu istikute arvust. Enim taotleti 
toetust õunasortidele 'Paide taliõun' (208 taime), 'Meelis' (161) ja 'Vahur' (146). 
Ploomisortidest olid populaarseimad 'Kihelkonna' (193), 'Mõisaploom' (87) ja 'Noarootsi 
punane' (87). Toetusõiguslikest viljapuusortidest ei taotletud toetust õunasordile 'Roogoja', 
pirnipuudest sortidele 'Liivi roheline võipirn' ja 'Tallinna pikk', ploomipuudest sortidele 

'Kullamaa suur', 'Lahtise luuga kreek', 'Tartu kaunitar' ja 'Tartu kollane'. Marjapõõsastest ei 
taotletud toetust musta sõstra sordile 'Mede must'. SORT toetust määrati kokku 1260-le 
taimele, mis teeb 91% taotletud taimede arvust. Seitsmele tootjale määratud toetuse 
kogusumma oli 2015. aastal 14 332 eurot, millest 14 037 eurot määrati viljapuudele ja 295 
eurot marjapõõsastele. 

• Kohalikku sorti puuvilja- ja marjakultuuride kasvatamise eest toetust saanud tootjate 
põllumajandusmaad paiknevad neljas maakonnas (Ida-Virumaa, Tartu-, Valga- ja 
Viljandimaa) ning pindalatoetuste alune kogupindala on 489 ha. Suurimal pinnal (237 ha, 
48% kogu deklareeritud pindalast) kasvatatakse põllukultuure, suur osakaal on ka 

püsirohumaal (121 ha, 25%). Püsikultuurid moodustavad 26% (127 ha). Põllukultuuridest on 
suurima osakaaluga liblikõielised heintaimed (53%), mida kasvatatakse 125 ha-l. Teravilja 
kasvatatakse 74 hektaril (31%). Kasvatatavatest püsikultuuridest on suurima pindalaga 
õunapuude (66 ha), musta sõstra (27 ha) ja ploomipuude (11 ha) alune maa. Väikestel 
pindadel viljapuu- ja marjaaedade all on 14 hektarit, hapukirssi kasvatatakse kolmel ning 
astelpaju kahel hektaril. Muid kultuure kasvatatakse enamasti kuni ühel hektaril.  

• Püsikultuuridele on SORT toetust saanud tootjate poolt 2015. aastal taotletud ÜPT toetust 
124 ha-l. Lisaks sellele on viie tootja poolt taotletud PKV (119 ha), nelja tootja poolt MAHE 

(31 ha) ja ühe tootja poolt KSA (22 ha) toetust.  
Vastused üldistele hindamisküsimustele  

Sihtvaldkond 4A: kuidas on maaelu arengu programm toetanud elurikkuse ennistamist, säilitamist ja 
parandamist, sealhulgas Natura 2000 aladel ja looduslikust või muust eripärast tingitud piirangutega 



 126

aladel, ning suure loodusliku väärtusega põllumajanduse ja Euroopa maastike seisundi ennistamist, 
säilitamist ja parandamist? 

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse rakendamisega aidatakse kaasa kohalike sortide 
kasvatamiseks vajaliku seemne- ja taimematerjaliga varustamisele, geneetilise mitmekesisuse ning 
kultuuripärandi säilimisele. Kuna toetust saab taotleda ainult sertifitseeritud seemnega külvatud 

pindalale ja sordiehtsust tõendavaid dokumente (taimepass, ostuarve) omavatele viljapuu- ja 
marjakultuuridele, siis on 2015. aastal tagatud geneetilise ressursi säilimine 623 hektari (MAK 
2007-2013 SRT – 246 ha ja MAK 2014-2020 SORT – 377 ha) ja 1260 taime puhul. Võrreldes 2014. 
aastaga on toetustealune kogupindala hoolimata lisandunud toetatavatest põllukultuuridest 
vähenenud 143 ha. Natura 2000 alal asub kokku 34 ha SORT toetusalusest pinnast. Väikeste 
toetusaluste pindade ja istikute arvu ning toetuskõlblike seemnete- ja taimede vähese kättesaadavuse 
tõttu ei saa pidada kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse mõju elurikkuse säilimisele 
oluliseks.  
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3.1.5. MEEDE M10.6 - OHUSTATUD TÕUGU LOOMA PIDAMISE TOETUS 

Meetme eesmärk 

Ohustatud tõugu looma pidamise (edaspidi OTL) toetuse eesmärk on tagada kultuuripärandi ja 
geneetilise mitmekesisuse seisukohast oluliste kohalike ohustatud tõugude - eesti maatõugu veise, 
eesti hobuse, tori hobuse, eesti raskeveohobuse ja eesti vuti säilimine. 

3.1.5.1. Meetme analüüs 

Toetuse saajate ja toetatud loomade arv 

Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse kohustus võetakse viieks aastaks. MAK 2014-2020 raames 
võetud kohustusega taotleja peab igal kohustuseaastal pidama vähemalt 1 hobust või 1 veist või 
keskmiselt vähemalt 350 eesti vutti. Võetud kohustuse suurendamisele või vähendamisele ei ole 
seatud piiranguid. Toetuse täpsemad nõuded on esitatud maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruses 
nr 55 “Ohustatud tõugu looma pidamise toetus“. MAK 2007-2013 raames võetud OTL kohustust 
saab 2015. aastast alates asendada MAK 2014-2020 OTL kohustusega. 

2015. aastal sai 674 ohustatud tõugu looma pidajat (ühe taotlusega saab toetust taotleda mitme 
erineva tõu kohta) toetust kokku 12 594 loomale. Esmakordselt sai toetust taotleda ka eesti vuti 
pidamise eest (toetatud loomade arvust 75%, 1 toetusesaaja 9426 lindu) (Lisa 15). Eesti, tori ja eesti 
raskeveohobust ning eesti maatõugu veist toetati ka MAK 2007-2013 perioodil. Nende tõugude 
toetatud loomade arvud ja toetuse saajate arvud on esitatud  

Joonis 72.  
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Joonis 72. Toetatud eesti, tori, eesti raskeveohobuse ja eesti maatõugu veiste arvud ning toetuse saajate 
arvud perioodil 2007-2015 (PMK, 2015a); (PRIA, 07.04.2016 andmetel) 

2015. aastal jätkus 177 toetusesaajal (26%) MAK 2007-2013 OTL kohustus (456 looma, toetatud 
loomadest 14%) ja 497 toetusesaajal (73%) oli MAK 2014-2020 OTL kohustus (2712 looma, 86% 
toetatud loomadest (va vutid)). 229 loomapidajat asendas oma senise MAK 2007-2013 OTL 
kohustuse MAK 2014-2020 OTL kohustusega. Toetust saanud loomade koguarv (va vutid) on aasta 
varasemaga võrreldes suurenenud, peamiselt tuli see eesti hobuse arvelt (102 looma) ja maatõugu 
veise (42 looma) arvelt. Tori ja eesti raskeveo toetusaluste hobuste arv suurenes paarikümne looma 
võrra (Lisa 16).  

2015. aasta oli OTL toetusaluste loomade arvu jagunemise poolest maakonniti erandlik, sest vuttide 

arv Tartu maakonnas tõstis nimetatud maakonna OTL loomade arvu seni kõrgeimale tasemele ( 

 

 

 
 

Tabel 8). Valdavalt peetakse karjatatavaid OTL loomi Eesti läänepoolses osas, kõige suuremad OTL 
loomade arvud olidki Saare- ja Pärnumaal (vastavalt 914 ja 366 looma). Üle 300 toetatud OTL 
loomaga Harjumaal paistab silma ka Kuusalu vald (Joonis 73). 
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Tabel 8. Toetatud OTL loomade ja lindude arvud maakonniti perioodil 2007-2015 (PMK, 2015a); PRIA, 
07.04.2016 andmetel) 

Tegevus- 
maakond 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Harju 195 209 227 236 247 252 297 277 321 
Hiiu 109 125 198 197 209 205 215 204 191 
Ida-Viru 86 84 73 91 102 113 106 95 111 
Jõgeva 35 37 54 60 61 64 68 65 76 
Järva 67 69 65 64 74 75 85 81 99 
Lääne 100 110 123 127 132 155 164 160 152 
Lääne-Viru 95 89 109 95 89 85 80 70 78 
Põlva 19 25 34 35 37 40 36 32 45 
Pärnu 469 445 420 367 364 347 332 318 366 
Rapla 172 175 189 166 202 229 240 227 229 
Saare 666 708 725 821 851 885 917 900 914 
Tartu 161 175 186 187 182 186 200 192 9 620 
Valga 71 76 89 89 96 98 100 90 95 
Viljandi 158 177 178 152 155 167 178 177 198 
Võru 69 78 100 100 100 96 101 90 99 
KOKKU 2 472 2 582 2 770 2 787 2 901 2 997 3 119 2 978 12 594 

Kõige vähem oli OTL toetusaluseid loomi Põlva ja Jõgeva maakonnas (vastavalt 45 ja 76 toetusalust 
looma).  
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Joonis 73.2015. aastal toetatud ohustatud tõugu loomade jagunemine (arv) omavalitsuste lõikes (PRIA, 
07.04.2016 andmetel)  

2015. aastal said OTL toetust 352 hobusekasvatajat 1733 eesti tõugu hobuse kohta (14% kogu OTL 
toetatud loomade arvust; 55% toetatud loomadest, kui vutid välja arvata). Kõige rohkem oli neid 
Saare (776 looma; 45% selle tõu toetatud loomadest) ja Hiiu (169 looma) maakonnas. Saare- ja 
Hiiumaal olid ka 3 suurimat (alates 100 loomast) toetusalust eesti tõugu hobuse karja. Kõige vähem 
oli toetatud eesti tõugu hobuseid Ida-Viru (11) ja Põlva (21) maakonnas, kuigi Põlvamaal on 
toetusaluste eesti hobuste arv aasta varasemaga võrreldes kahekordistunud. 10% toetatud eesti tõugu 
hobustest olid hõlmatud MAK 2007-2013 ja 90% MAK 2014-2020 kohustusega. 

Toetatud eesti raskeveohobuseid oli 66 toetusesaajal 244 (2% kogu OTL toetatud loomade arvust; 
8% toetatud loomadest, kui vutid välja arvata). 6% toetatud hobustest olid MAK 2007-2013 OTL ja 
94% MAK 2014-2020 kohustusega. Kui toetusaluseid eesti tõugu hobuseid peeti eelkõige meie 
kahel suuremal saarel, siis raskeveohobuseid oli vastupidiselt seal just kõige vähem (Hiiumaal 1, 
Saaremaal 4). Ida-Virumaal (kus oli ka suurim selle tõu hobuste arv taotleja kohta, üle 60 looma)  

oli 88 ja Pärnumaal 35 toetatud raskeveohobust. 75% selle tõu OTL toetuse saajatest peavad 1-2 

looma, omakorda ⅔-l neist on veel eesti tõugu hobuseid ja ⅓-l  tori tõugu toetusaluseid hobuseid. 

Tori tõugu toetusaluste hobuste arv eelmise aastaga võrreldes on 24 looma võrra suurenenud. 
Toetati 466 tori tõugu hobust (3% kogu OTL toetatud loomade arvust; 14% toetatud loomadest, kui 
vutid välja arvata). 27% (128 looma) toetatud tori hobustest olid MAK 2007-2013 kohustusega, 
ülejäänud 338 MAK 2014-2020 kohustusega. Toetust sai 202 tori tõu hobuse kasvatajat. Maakonniti 
oli rohkem tori tõugu hobuseid Pärnu, Rapla ja Tartu maakonnas (üle 50 hobuse), alla 10 looma 
Saare, Hiiu ja Ida-Viru maakonnas. 

Toetust sai 156 maakarja kasvatajat 725 maatõugu veise kohta. Maatõugu veiseid oli kõige rohkem 
Pärnu (128 looma), Saare (127) ja Harju (119) maakonnas. Kõige vähem Jõgeva ja Põlva 
maakonnas (vastavalt 4 ja 9 looma). 91% toetatud maatõugu veistest olid MAK 2014-2020 
kohustusega. 2015. aastal oli 69 toetuse saajal 1-2 maakarja veist, 3-10 looma oli 57 toetuse saajal, 
üle 10 veise oli 12 ja üle 40 veise kolmel toetuse saajal.  

Määratud toetussummad 

MAK 2014-2020 programmdokumendis on OTL toetuse kogueelarve 7 466 000 eurot. 2015. aasta 
eest määrati toetust kogusummas 804 183 eurot, mis moodustab 11% kavandatud eelarvest. 
Toetuseks määratud summa maakonniti jagunes vastavalt toetatud loomade arvule. Suuremad 
summad said: 26% Saare, 12% Pärnu, 11% Harju ja Tartu maakonna loomapidajad. Teiste 
maakondade osa kogusummas jäi alla 10%. Lisatoetuse tingimusi täideti 479 korral, mille eest 

määrati toetust 479 000 eurot. 

Eesti maakarja tõugu veiste lisatoetus 

2015. aastal oli maatõugu veise pidajal võimalus taotleda ka lisatoetust veiste osas, kes vastasid 
ühele või mitmele lisatingimusele. Toetust sai taotleda: tõuraamatusse kantud pulli pidamise eest; 
2015. aastal jõudluskontrollis osaleva lehma pidamise eest; 2014. aastal puhtatõulise järglase 
andnud lehma eest.  
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Eesti maakarja tõugu veiste puhul on tõuraamat jaotatud kaheks – tõuraamatu põhiossa A kantakse 
loomad rangematel alustel (põlvnemine, toodangu nõue ja mõõtmisandmed, hindamine). Põhiosas B 

on vajalikud nelja põlvkonna põlvnemise andmed. Lisaosa R1 jaoks on vajalik kahe-kolme 
põlvkonna põlvnemisandmed ja lubatud on 12% teist tõugu. Tõuraamatu registri ossa R2 kantakse 
veis, kelle põlvnemises on vähemalt 50% maakarjale lubatud põlvnemist. Ohustatud tõu toetust 
saavad A ja B osa lehmad (613) ja üle 6-kuused B-osa lehmikud ja tõuraamatupullid. Toetust ei saa 
R1 osa veised ja R2 osa veised, kuna nad on ristandid. 01.12. 2015 seisuga kuulus maatõu alla 1291 
emaslooma, kuid tõuraamatusse (A ja B ossa) kuulus 1061 emaslooma ja 23 tõuraamatu pulli. 
Jõudluskontrolli tehti A ja B osa lehmadest 389-le (63%) ja B-osa lehmikutest 328-le (73%; B-osa 
lehmikuid oli kokku 448). 

2015. aastal taotles jõudluskontrollis osaleva lehma pidamise eest toetust 46 veisekasvatajat 285 
lehmale, toetus määrati 264 lehma kohta (68% jõudluskontrollialustest A ja B osa lehmadest). 1-3 
jõudluskontrollis osalevale lehmale taotles ja sai lisatoetust 26 veisekasvatajat. 4-10 lehmale sai 

lisatoetust 8 ja rohkem kui 10 lehmaga jõudluskontrollis osalevaid loomapidajaid oli lisatoetuse 
saajate hulgas 7. Analüüsides nende tootjate toetusaluste maakarja veiste arvu, siis veidi rohkem kui 
pooltele (54%) karja loomadest taotleti jõudluskontrolli lisatoetust. 

Toetati 13 tõuraamatusse kantud pulli (taotleti 14). Pooltel neist oli karjas toetusaluseid maaveiseid 
kuni 10 looma, ülejäänutel kuni 36 veist. 

2014. aastal puhtatõulise järglase andnud 207 lehma eest taotles lisatoetust 51 veisekasvatajat. 
Toetus määrati 47 veisepidaja 204 lehmale. Enamuses ettevõtetes (66%) oli selliseid toetusaluseid 
lehmi 1-3, 25% ettevõtetes oli 4-10 ja 9% rohkem kui 19 lehma, kes olid toetuse taotlemisele 
eelneval aastal saanud tõupuhta järglase. 

Tõuraamatu andmed ja tõugude säilimine, potentsiaalne toetusõiguslike loomade arv 

Tabelis (Tabel 9) on esitatud ohustatud tõugu loomade üldarv tõugude lõikes aastast 2007. Välja on 
toodud ka maakarja veiste arvud (ristanditeta), sealhulgas tõuraamatu lehmade ja pullide arv. 
Maakarja tõugu veise kandmisel PRIA põllumajandusloomade registrisse ei kontrollita tõuraamatu 
andmeid. Seetõttu on PRIA registris maakarja tõu märkega kirjas ristandid ja ka need loomad, kelle 
põlvnemises on üle 75% teist tõugu ja kes ei saa kuuluda maakarja tõu alla. Tõuraamatusse kantud 
Eesti maakarja veiste koguarv on perioodil 2008-2014 olnud languses, kuid 2015. aastal võrreldes 
eelmise aastaga natuke tõusnud. 
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Tabel 9. Ohustatud tõugu loomade arvud aastatel 2007-2015 (PMK, 2015a); (VTA, 26.02.2016 andmetel); 
(EK Seltsi, 14.04.2016 andmetel) 

Tõug/Aasta 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Eesti hobune 1 600 1 788 1 896 2 076 2 084 2 197 2 323 2 453 2 472 

Tori hobune 1 300 1 365 1 370 1 376 1 383 1 393 1 378 1 255 1 224 

     (sh. TA* osas)   751 755 747 726 707 712 665 585 

sh. Tori tõu vana-tori 
suuna hobune 

              39 35 

Eesti raskeveohobune 210 223 251 250 283 326 333 361 374 

Eesti maatõugu veis   1920 1838 1863 1616 1 597 1 583 1 276 1 291 

s.h. A ja B osa lehmad ja 
tõuraamatu pullid; 

v.a lehmikud 
    675 629 629 608 616 630 636 

* TA –tõuraamatu põhiosa A, kuhu kantakse loom rangematel alustel 

Tõu aretamiseks ja säilitamiseks on oluline teostada loomadel jõudluskontrolli. On vajalik, et järjest 
rohkem maakarja veise kasvatajaid väärtustaksid jõudluskontrolli tegemise olulisust ja jätkaksid või 
alustaksid sellega. 2015. aastal oli jõudluskontrollis kokku 389 tõuraamatu A ja B osa lehma. 
Lisatoetust jõudluskontrollis oleva lehma pidamise eest taotleti neist rohkem kui 70%-le.  

Tori tõugu hobuste puhul on lisaks tori tõugu hobuste üldarvule eraldi välja toodud ka TA 
universaalsuuna populatsiooni kuuluvate hobuste arv alates 2008. aastast, kui tõuraamat kaheks 
osaks jagati. Samuti on eraldi välja toodud vana-tori suuna hobuste arv, sest 2014. aasta augustist 
loetakse ohustatud tõuks ka vana-tori suuna hobuste populatsioon. 

Eesti hobuste ja eesti raskeveohobuste tõuraamatusse kantud loomade arv on 2007. aastast alates 
olnud tasapisi tõusvas trendis. Tõuraamatusse kantud tori tõugu hobuste arv on alates 2012. a. aga 
langenud.  

Tõu säilimisel mängib suurt rolli saadud järglaste arv. Kõigil kolmel toetatud hobusetõul on 2007. 
aastast järglaste arv kõikunud (Joonis 74). 2015. aastal on eesti tõugu hobusel ja eesti 
raskeveohobusel järglaste arv võrreldes viimaste aastatega langenud madalaimale tasemele, tori tõu 
hobustel aga tõusnud.  
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Joonis 74. Eesti tõugu, tori tõugu (universaalsuund ja vana-tori suund) ja eesti raskeveo tõugu hobuste 
järglaste arv (sh ristandhobuste varsad) perioodi 2007-2015 lõikes (PMK, 2015a); (VTA, 26.02.2016 
andmetel) 

OTL saajad ja teised toetused 

2015. aastal said 674 OTL toetuse saajat ühtset pindalatoetust (ÜPT) 39 232 hektarile.  KSM 

kohustus oli 26 loomakasvatajal 7015 hektaril, mahepõllumajanduslikult majandasid 116 tootjat 13 
448 hektaril. OTL toetusalustest ja samas mahepõllumajanduslikult peetavatest loomadest olid 211 
maakarja veised (32 veisekasvatajal), ülejäänud 1074 olid hobused. Seega moodustasid 41% 
karjatatavatest OTL toetusalustest loomadest mahepõllumajanduslikult peetavad loomad. PLK 
hooldamise kohustus oli 130 OTL toetuse saajal, neil oli 3956 ha PLK maad ja 843 OTL toetusalust 
looma (neist 88% hobused). Natura põllumaadel majandasid 82 OTL toetuse saajat (2215 ha, 570 
toetusalust looma, neist 22% maatõugu veised). Loomade heaolu toetust (LHT/LKT) said 271 OTL 
toetuse saajat kokku 8982 karjatatavale loomale, neist 14% (1293 looma) said ka OTL toetust. 
Kõikidest OTL toetusalustest karjatatavatest loomadest 41% said ka LKT/LHT toetust. 

3.1.5.2. Kokkuvõte ja vastused üldistele hindamisküsimustele 

• 2015. aastal sai OTL toetust 674 ohustatud tõugu looma pidajat ning toetust maksti 725 eesti 
maatõugu veise, 244 eesti raskeveohobuse, 1733 eesti tõugu hobuse ja 466 tori tõugu hobuse 
eest (kokku 3168 karjatatava looma eest). Esmakordselt sai toetust ka eesti vuti pidamise eest 

(1 toetusesaaja 9426 lindu).  

• 2015. aastal maksti toetust 66-le loomapidajale 244 raskeveohobuse eest (2% kogu OTL 
toetatud loomade arvust). 

• Eesti tõugu toetusaluste hobuste arv oli 2015. a. viimaste aastate kõrgeim – toetust maksti 
1733 looma kohta (14% kogu OTL toetatud loomade arvust) 352 hobusekasvatajale. 
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• Toetati 202 hobusekasvataja 466 tori tõugu hobust (3% kogu OTL toetatud loomade arvust).  

• 41% karjatatavatest OTL toetusalustest loomadest olid mahepõllumajanduslikult peetavad 
loomad ja 41% OTL loomadest said ka LKT/LHT toetust. 

• Toetust sai 156 maakarja kasvatajat 725 maatõugu veise kohta. 91% toetatud maatõugu 
veistest olid MAK 2014-2020 kohustusega. 2015. aastal oli maatõugu veise pidajal võimalus 
taotleda ka lisatoetust. Jõudluskontrollis osaleva lehma pidamise eest määrati toetust 264 
lehma kohta. Toetati 13 tõuraamatusse kantud pulli. 2014. aastal puhtatõulise järglase 
andnud 204 lehma eest määrati lisatoetus 47 veisekasvatajale.  

• Tõuraamatusse kantud Eesti maakarja veiste koguarv on perioodil 2008-2014 olnud 
languses, kuid 2015. aastal on võrreldes eelmise aastaga natuke tõusnud. Eesti hobuste ja 
eesti raskeveohobuste tõuraamatusse kantud loomade arv on 2007. aastast alates olnud 
tasapisi tõusvas trendis. Tõuraamatusse kantud tori tõugu hobuste arv on alates 2012. a. aga 

langenud. 

Vastused üldistele hindamisküsimustele  

Üldised hindamisküsimused: 

Sihtvaldkond 4A: kuidas on maaelu arengu programm toetanud elurikkuse ennistamist, säilitamist ja 
parandamist, sealhulgas Natura 2000 aladel ja looduslikust või muust eripärast tingitud piirangutega 
aladel, ning suure loodusliku väärtusega põllumajanduse ja Euroopa maastike seisundi ennistamist, 

säilitamist ja parandamist? 

Koduloomade ja –taimede mitmekesisus on üks osa elurikkusest. Põllumajanduses on geneetilise 
mitmekesisuse osas eriti oluline erinevate sortide ja tõugude olemasolu. Põlistõugude kaitse ja 
säilitamine on aga omakorda vajalik looduse mitmekesisuse ja kultuuripärandi säilitamiseks. 
Ohustatud tõugu looma pidamise meede täidab oma eesmärki, loomade arvukus tasapisi suureneb. 
Eelmise MAK perioodi algusaastal 2007 said OTL toetust 2472 karjatatavat looma, 2015. aastal  
3168 looma (suurenemine 28%).  

3.1.6 MEEDE M10.7 – POOLLOODUSLIKU KOOSLUSE HOOLDAMISE TOETUS 

Alates 2001. aastast on toetatud poollooduslike koosluste taastamist ja hooldamist riigieelarvest, 
alates 2007. aastast on hooldamist toetatud peamiselt läbi MAK meetmete, kus PLK hooldamise 
toetus oli üks põllumajandusliku keskkonnatoetuse alameetmetest. 2015. a sai taotleda nii kehtivate 
MAK 2007-2013 kohustuste kui ka MAK 2014-2020 alusel poolloodusliku koosluse hooldamise 
toetust (PLK). Kohustuse perioodi pikkus on viis aastat. 

Meetme eesmärk 

MAK 2014-2020 poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse üldeesmärgiks on parandada 
poollooduslike koosluste ja nendega seotud liikide seisundit, spetsiifilisteks eesmärkideks on 
parandada poollooduslike koosluste hooldamise kvaliteeti, sealjuures suurendada 
põllumajandusloomade abil hooldatavate poollooduslike koosluste osa, parandada poollooduslike 
kooslustega seotud liikide seisundit, suurendada hooldatavate alade pindala ning säilitada ja 
suurendada elurikkust ja maastikulist mitmekesisust (PM, 2015). Poolloodusliku koosluse 
hooldamise toetuse andmise tingimused ning kord on kehtestatud maaeluministri määrusega 
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(Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus). Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse 
sihtpindalaks on 40 000 hektarit. MAK 2007-2013 alusel PLK hooldamise toetuse saamise nõuded, 

toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord on kehtestatud samuti määrusega.  

3.1.6.1 Meetme analüüs 

Toetusalused pinnad ja toetuse saajate arv  

Nii MAK 2007-2013 kui ka MAK 2014-2020 alusel taotletud pinnale määrati PLK toetuseks kokku 
24 957 hektarit 817 tootjal (Joonis 75). Kogu toetuseks määratud pinnast 2459 ha määrati 
117 tootjale MAK 2007-2013 perioodi alusel ja 22 499 hektarit 700 tootjale MAK 2014-2020 alusel. 
PRIA maakasutusandmete jääva pinna22 alusel taotleti 2015. aastal PLK hooldamise toetust 25 099 
hektarile. (PRIA, 07.03.2016 andmetel); (PRIA 09.02.2016 andmetel) 

 
Joonis 75. PLK hooldamise toetuse saajate arv ja toetusalune pind 2007-2015 (PMK, 2015a); (PRIA, 
07.03.2016 andmetel) 

2015. aastal asendasid 111 tootjat MAK 2007-2013 kohustuse MAK 2014-2020 perioodi 
kohustusega ning 14 tootjat asendas perioodi 2007-2013 MAHE toetuse osaliselt või täielikult PLK 

toetusega ja taotles 2014-2020 PLK toetust. 

Enne toetuse taotluse esitamist PRIAle esitab taotleja poollooduslike koosluste loetelu 
Keskkonnaametile kinnitamiseks (nõusoleku andmiseks hooldamistingimuste kohta). 

Keskkonnaamet ei anna hooldamistingimuste kohta nõusolekut ala kohta, mis ei ole hoolduskõlblik. 
2015. aastal andis Keskkonnaamet nõusoleku PLK hooldamistingimuste kohta kokku 
25 427 hektarile (KeA, 29.02.2016 andmetel).  

                                                 
22 Jääva pinnana mõistetakse põllu pindala peale administratiivse ja kohapealse kontrolli läbiviimist. 
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PLK hooldamise meetme toetusaluse pinna sihttase MAK 2014-2020 alusel on 40 000 ha, 2015. 
aastal oli sellest saavutatud 62% (Tabel 10). Käesoleval perioodil on võrreldes MAK 2007-2013 

perioodiga sihttaset tõstetud 5000 ha võrra. 

Tabel 10. PLK hooldamise toetusaluse pinna saavutustase eesmärgist perioodil 2007-2015 (määratud pinna 
alusel) (PMK, 2015a); (PRIA, 07.03.2016 andmetel) 

Aasta 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Toetusalune pind, 
ha 

14 758 17 725 20 404 21 999 24 035 25 177 25 120 24 156 24 957 

Saavutustase 
eesmärgist*, % 
(toetusalune pind)  

42% 51% 58% 63% 69% 72% 72% 69% 62% 

* Perioodi 2007-2014 saavutustaseme arvutamisel on aluseks MAK 2007-2013 sihttase 35 000 ha, 2015. a saavutustaseme arvutamisel 
on aluseks MAK 2014-2020 sihttase 40 000 ha. 

Toetuse maakondlik jaotus 

Poollooduslikke kooslusi leidub teatud piirkondades nagu näiteks Lääne-Eestis ja saartel rohkem, 
mistõttu on igati loogiline, et PLK hooldamise toetust taotletakse neis piirkondades enam. 
Maakonniti võrrelduna (Joonis 76) on perioodil 2007-2015 kõige suuremad määratud toetuse pinnad 
Saaremaal ja Läänemaal, millele järgnevad Pärnumaa ja Hiiumaa. Täpsemad andmed toetuse saajate 
ja määratud pindade kohta maakonniti on toodud lisas 17.  

Määratud toetussummad 

2015. aastal taotletud PLK toetuste kohta määrati PLK toetust järgnevalt: 427 354 eurot PLK 2007-

2013 alusel ja 3 299 834 eurot PLK 2014-2020 alusel (PRIA, 09.03.2016 andmetel). 
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Joonis 76. PLK hooldamise toetust saanud tootjate arv ja toetusalune pind (PRIA tegevusmaakonna alusel) maakonniti 2007. - 2015. a (PRIA, 
07.03.2016 andmetel); (PMK, 2015a) 
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Toetatav poollooduslike koosluste pind elupaigatüüpide kaupa  

MAK 2014-2020 perioodil makstakse toetust poolloodusliku koosluse hooldamiseks nelja tüüpi 
koosluste kohta: puisniit (PN), puiskarjamaa (PK), kadakatega niit (KN) ja muu niit (MN) ning kuut 
tüüpi ühikumäärades, milles kajastub ka nõutud majandamisviis (karjatamine või niitmine). Toetuse 

ühikumäärad on PN niitmise, PK karjatamise, KN karjatamise, KN niitmise, MN karjatamise ja MN 
niitmise kohta. MAK 2007-2013 alusel sai taotleda toetust muu niidu ja puisniidu hooldamiseks, 
kuid majandamisviis muud niidu puhul oli Keskkonnaameti poolt vaid soovituslik.  

MAK 2014-2020 PLK-de pinna arvestuse aluseks elupaigatüüpide kaupa on jäävpind ehk PRIA 
poolt esmase kontrolli läbinud pind (kogu sellele pinnale toetust ei määratud), kuna toetuseks 
määratud pindade toetusinfo osas puuduvad vastavad andmed elupaigatüüpide kohta. Kõigist 
taotletud PLK-dest (jäävpind 22 615 ha) 86% on muu niit (19 434 ha), 8,5% on kadakatega niit 
(1919 ha), 3% puiskarjamaa (697 ha) ja 2,5% moodustas puisniit (565 ha). Võttes arvesse lisaks 
PLK tüübile ka hooldamisviisi (Joonis 77), on kõige suurem osa kõigist PLK-dest taotletud muu 
niidu karjatamiseks (59%), millele järgneb muu niidu niitmine (27%). Kokku hooldati 
poollooduslikke kooslusi MAK 2014-2020 alusel 71% karjatamise ja 29% niitmise teel. 

MAK 2007-2013 perioodil jaotati kooslusetüübid, millele toetust taotleda: muud kooslused ja 
puisniit. Kokku taotleti MAK 2007-2013 alusel toetust 2483 ha, millest 2439 ha olid muud 
kooslused ja 44 ha puisniit, kogu MAK 2007-2013 PLK pinnast hooldati 87% karjatamise teel ja 
13% niitmise teel. 

Kogu 2015. a taotletud PLK hooldamise toetuse alune pind (jääv pind 25 099 ha) hooldati 72% 
ulatuses karjatamise teel ja 28% niitmise teel. Kogu taotletud PLK hooldamise toetuse pinnast 62% 

oli muu niidu karjatamine, 25% muu niidu niitmine, 2% puisniidu niitmine, 3% puiskarjamaa 
karjatamine, 8% kadakatega niidu karjatamine.  

  
Joonis 77. PLK toetuse (MAK 2014-2020 alusel) PLK tüübi ja hooldamisviisi osa taotletud kogupinnast (MAK 
2014-2020 alusel, jääv pind) (PRIA, 09.02.2016 andmetel) 

Keskkonnaregistris on kaitstavatel loodusobjektidel 76 775 ha poollooduslikke kooslusi (EELIS, 
08.03.2016 andmetel), millest toetust määrati 24 957 hektarile.  
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Täpsema ülevaate elupaigatüüpidest saab kõrvutades keskkonnaregistri kaitstavatel loodusobjektidel 
asuvate PLK-de ja KeA poolt toetuseks kinnitatud andmeid (Tabel 112). Andmete võrdlemisel 

selgub, et kogu KeA poolt PLK toetuseks kinnitatud pinnast kõige enam on rannaniitusid (37%) ja 
lamminiitusid (27%). Arvestada tuleb seda, et antud pinnad elupaigatüüpide kaupa on pigem 
indikatiivsed, sest aladel võib esineda ka mitu elupaigatüüpi, aga pind antud ala kohta on arvestatud 
peamise elupaigatüübi järgi.  

Tabel 11. Keskkonnaregistris kaitstavatel loodusobjektidel asuvate PLK-de ja Keskkonnaameti poolt PLK 
toetuseks hooldustingimuste kohta kinnitatud pinna võrdlus elupaigatüübiti (EELIS, 08.03.2016 andmetel); 
(KeA, 29.02.2016 andmetel) 

Elupaigatüübi nimetus23 
Elupaigatüübi 

kood 

Pind 
keskkonna-
registris, ha 

KeA poolt 
PLK 

toetuseks 
kinnitatud, 

ha 

KeA poolt toetuseks 
kinnitatud 

elupaigatüübi osa 
kogu KeA toetuseks 

kinnitatud PLK-dest, % 

*24Rannaniidud 1630 20 177 9 501 37 
Kuivad nõmmed 4030 778 0 0 
Hariliku kadaka kooslused 
nõmmedel või karbonaatse 
mullaga rohumaadel 5130 3 076 150 1 
Festuco-Brometalia-kooslustega 
poollooduslikud kuivad rohumaad 
ja põõsastikud karbonaatsel mullal 
(olulised käpaliste kasvualad) 6210 3 972 1 460 6 

*Fennoskandia madalike liigirikkad 
arurohumaad 6270 3 410 1 027 4 

*Põhjamaised lood  6280 9 050 2 434 10 
Sinihelmikaniidud karbonaatsel või 
turvastunud mullal või savikatel 
mudasetetel 6410 1 499 62 0 
Niiskuslembesed serva-
kõrgrohustud  6430 2 267 431 2 
Lamminiidud 6450 17 224 6 912 27 
Aas-rebasesaba ja ürt-
punanupuga madalikuniidud 6510 3 486 892 4 
*Puisniidud 6530 3 026 616 2 
Madalsood 7230 5 706 1 114 4 
Puiskarjamaad 9070 3 105 738 3 
Elupaigatüübi kood puudub 89 0 
Kokku 

 
76 775 25 427 100 

Looduskaitse arengukava kohaselt vajab Eestis kaitstavatel aladel säilitamist umbes 60 000 ha 
poollooduslikke kooslusi, millest aastaks 2020 tuleb tagada regulaarne hooldus vähemalt 45 000 

                                                 
23 Tabelis on elupaigatüüpide loodusdirektiivi esimeses lisas toodud täisnimetusi lühendatud tabeli parema loetavuse 
eesmärgil. 
24 Tärn (*) tähistab esmatähtsaid elupaigatüüpe. 
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hektaril. Ülejäänud ligikaudu 15 000 ha poollooduslike koosluste kaitse korraldamine tuleb 
lahendada aastaks 2030 (KKM, 2012). 

Vastavalt toetuse nõuetele võib toetust taotleda vähemalt 0,1 hektari suuruse hoolduskõlbliku 
poolloodusliku koosluse või selle osa kohta, mida taotleja kasutab ning mis on kantud 
keskkonnaregistrisse ja asub looduskaitseseaduse § 4 lõike 1 punktides 1, 2, 4 ja 5 nimetatud 

kaitstaval loodusobjektil. Keskkonnaregister sisaldab andmeid kaitsealuste poollooduslike koosluste 
kohta, kuid mitte infot hoolduskõlbulikkuse kohta, seega on seal ka alasid, mis vajavad taastamist 
ning ei ole toetusõiguslikud. Keskkonnaregistris on kaitstavatel loodusobjektidel 76 775 ha 
poollooduslikke kooslusi (EELIS, 08.03.2016 andmetel), kuid see ei ole otseselt toetusõiguslik pind.  

Võrreldes 2014. ja 2015. aasta keskkonnaregistri PLK-de andmeid, on PLK-de pind 
keskkonnaregistris suurenenud 502 ha võrra. PLK pind keskkonnaregistris võib muutuda kui 
moodustatakse uus kaitstav loodusobjekt või muudetakse olemasoleva piire, lisaks võib muutuda 
PLK-de pind vastavalt inventeerimistulemustele. 2015. aastal inventeeriti KeA eestvedamisel 4000 
ha PLK-sid, sama maht on kavandatud ka 2016. aastaks (KeA, 12.03.2016 andmetel). 

PLK hooldamise toetust on 2015. aastal määratud 24 957 ha, mis on kolmandik (33%-le) 
keskkonnaregistri andmebaasis olevatest PLK-dest. Kui keskkonnaregistris olevad PLK-d on 
põllumajandusmaana kantud ka PRIA põllumassiivide registrisse ning ala vastab soovitud toetuse 
nõuetele, võib tootja valida kas PLK hooldamise toetuse või teiste MAK pindalatoetuste vahel, mida 
PLK-le taotleda. Näiteks võib tootja PLK hooldamise toetuse asemel taotleda NATURA 2000 toetus 
põllumajandusmaale, kui ala vastab taotletava toetuse nõuetele. Seega kattuvad nt osaliselt Natura 
2000 toetus põllumajandusmaale ja PLK hooldamise toetuse potentsiaalsed pinnad. PLK elurikkuse 
seisukohast on parim eelkõige ikkagi PLK-del eelkõige PLK hooldamise toetuse tingimuste 
täitmine.  

Potentsiaalset pinda, millele toetust saaks taotleda, kui ala vastaks hooldatuse tingimustele, hinnati 
ka elupaigatüübiti, võrreldes keskkonnaregistri kaitstavatel loodusobjektidel asuvate PLK-de ja KeA 
poolt toetuseks kinnitatud andmeid. Analüüsiga leiti, kui suur osa keskkonnaregistris asuvast PLK 
elupaigatüübi pinnast on juba toetusega hõlmatud, ning kui suurele pinnale oleks võimalik veel 
toetusalusel pinnal laieneda. Andmete analüüsimisel selgus näiteks, et toetust ei ole üldse taotletud 
kuivadele nõmmedele ja väga vähe on toetust taotletud ka sinihelmikaniitudele (elupaigatüübi kood 
6410) (Tabel 12). Rannaniitudest on aga toetust taotletud pea pooltele (47%) kõigist 

keskkonnaregistris olevatest rannaniitudest. Arvestada tuleb seda, et antud pinnad elupaigatüüpide 
kaupa on pigem indikatiivsed, sest aladel võib esineda ka mitu elupaigatüüpi, aga pind antud ala 
kohta on arvestatud peamise elupaigatüübi järgi. Potentsiaalse pinna hindamisel peab arvestama, et 
kogu keskkonnaregistris olev PLK-de pind ei ole hoolduskõlblik ning osa pinda vajab suure 
tõenäosusega taastamist või on minetanud oma väärtuse PLK-na. 
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Tabel 12. PLK toetuse taotlemine elupaigatüübiti keskkonnaregistris kaitstavatel loodusobjektidel asuvate 
PLK-de ja Keskkonnaameti poolt PLK toetuseks hooldustingimuste kohta kinnitatud pinna võrdlus 
elupaigatüübiti (EELIS, 08.03.2016 andmetel); (KeA, 29.02.2016 andmetel) 

Elupaigatüübi 
nimetus25 

Elupaiga-
tüübi 
kood 

Pind 
keskkonna-
registris, ha 

KeA poolt 
PLK 

toetuseks 
kinnitatud, 

ha 

KeA poolt toetuseks 
kinnitatud osa 

keskkonnaregistris 
asuva elupaigatüübi 

pinnast, % 

PLK-de osa 
keskkonnaregistris 

elupaigatüübiti, 
millele ei ole 

toetust taotletud 

*26Rannaniidud 1630 20177 9501 47 53 
Kuivad nõmmed 4030 778 0 0 100 
Hariliku kadaka 
kooslused nõmmedel 
või karbonaatse 
mullaga rohumaadel 5130 3076 150 5 95 
Festuco-Brometalia-
kooslustega 
poollooduslikud 
kuivad rohumaad ja 
põõsastikud 
karbonaatsel mullal 
(olulised käpaliste 
kasvualad) 6210 3972 1460 37 63 
*Fennoskandia 
madalike liigirikkad 
arurohumaad 6270 3410 1027 30 70 

*Põhjamaised lood  6280 9050 2434 27 73 
Sinihelmikaniidud 
karbonaatsel või 
turvastunud mullal või 
savikatel mudasetetel 6410 1499 62 4 96 
Niiskuslembesed 
serva-kõrgrohustud  6430 2267 431 19 81 
Lamminiidud 6450 17224 6912 40 60 
Aas-rebasesaba ja 
ürt-punanupuga 
madalikuniidud 6510 3486 892 26 74 
*Puisniidud 6530 3026 616 20 80 
Madalsood 7230 5706 1114 20 80 
Puiskarjamaad 9070 3105 738 24 76 
Elupaigatüübi kood 
puudub 89 
Kokku 

 
76775 25427 33 67 

Kuna MAK 2014-2020 PLK hooldamise meedet saab taotleda kaitstaval loodusobjektil asuvale 
PLK-le, siis on potentsiaalse pinna analüüsil lähtutud eelkõige sellest, olulisi poollooduslikke 
kooslusi on ka väljaspool kaitstavaid loodusobjekte, kuid nende pindade ja seisukorra kohta puudub 
täpsem ühtne info.  

                                                 
25 Tabelis on elupaigatüüpide loodusdirektiivi esimeses lisas toodud täisnimetusi lühendatud tabeli parema loetavuse 
eesmärgil. 

26 Tärn (*) tähistab esmatähtsaid elupaigatüüpe. 
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Meetme tegevuste elluviimine 

PLK hooldamise meede näeb ette võimaluse ka lisategevuseks rannaaladel, kuid 2015. aastal 
tegevus veel ei rakendunud. 

PLK-d ei tohi niita enne 10. juulit ja rannaalal tuleb karjatamisega alustada hiljemalt 31. mail. Kui 
KeA on andnud nõusoleku, et niitmine või karjatamine võib toimuda alates muust tähtpäevast, või 
kui muu tähtpäev on ette nähtud kaitse-eeskirjas, kaitsekorralduskavas või liigi kaitse ja ohjamise 
tegevuskavas, ei tohi poollooduslikku kooslust niita enne nimetatud tähtpäeva ja karjatamisega tuleb 
alustada nimetatud tähtpäeval.  

Keskkonnaamet on andnud mitmeid niitmise ja karjatamise tähtpäevi puudutavaid eri- ja 

lisatingimusi. Kõige varasem niitmisaja algusaeg on antud lisatingimusena 15. juuni (karjatatavale 
alale) ja kõige hilisem 1. september eritingimusena. Kõige hilisem karjatamisaja algus on antud 
eritingimusena augustiks 2015 (KeA, 12.03.2016 andmetel). 

Toetuse tingimused näevad ette võimaluse heas seisus ja vähese tootlikkusega loopealse ühel 
kohustuseaastal jätta hooldamata, kui KeA on selleks nõusoleku andnud enne 1. augustit. 
2015. aastal puhkeaasta võimalust ei kasutatud (KeA, 12.03.2016 andmetel). 

Vastavalt toetuse tingimustele ei tohi poolloodusliku koosluse esinemisala hekseldada, karjatatavat 
toetusalust PLK-d on lubatud üleniita või hekseldada üksnes KeA eelneval kirjalikul nõusolekul.  

Keskkonnaamet väljastas 32 kirjalikku nõusolekut 27 tootjale (sh kahele MAK 2007-2013 alusel 
PLK toetuse taotlejale) alade üle niitmiseks või hekseldamiseks (sh lisatingimusena). Üle niidetav 
või hekseldatav pind oli kokku 1711 ha ning koosnes 60 erinevast alast. Niite või heksli kokku 
kogumise kohustust ei määratud ühelegi toetuse taotlejale.  

Poolloodusliku koosluse heas seisundis hoidmise või seisundi parendamise eesmärgil on 
Keskkonnaametil õigus seada ala hooldamiseks lisatingimusi. Üheks lisatingimuseks on 
poolloodusliku koosluse üle niitmine või hekseldamine. Kõigist kirjalikest nõusolekutest (32) üle 
niitmiseks või hekseldamiseks oli kolmel tootjal niitmine või hekseldamine KeA poolt 
hooldustingimuste kinnitamisel määratud lisatingimus. Kokku oli sellist pinda 573,7 ha, mis 
koosnes 11 erinevast alast (KeA, 16.02.2016 andmetel). 

Kõrge loodusväärtusega põllumajandusalad 

Euroopa elurikkuse säilitamise eesmärke ei ole võimalik täita ainult konkreetsete elupaikade või 
liikide kaitsmisega või näiteks konkreetse majandamisega määratletud alade kaudu (nt Natura 2000 
alad). Seetõttu on nö tavaliikide kaitseks kõrge loodusväärtusega põllumajandustegevuse (sh kõrge 
väärtusega põllumajandusmaa) määratlemine ja selle toetamine eriti oluline (PM, 2015). 

Kuni uue metoodika kasutusele võtmiseni loetakse Eestis MAK kontekstis kõrge loodusväärtusega 
põllumajandusaladeks poollooduslike koosluste pindala Natura 2000 aladel (45 000 ha).  

PMK on välja töötanud ettepaneku põllumajandusmaade loodusväärtuste klassifitseerimise 
võimalusteks ja kõrge loodusväärtusega põllumajandusalade määratlemiseks Eestis, kus arvestatakse 
erinevat tüüpi näitajaid ja nende koosmõju. Lähemalt saab pakutud metoodika ülevaatega tutvuda 
PMK 2015. aastal läbiviidud uuringute aruandest (Eesti maaelu arengukava 2007-2013 2. telje ning 



 143

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 4. ja 5. prioriteedi püsihindamiseks 2015. aastal läbiviidud 
uuringute aruanne, PMK 2016, ptk 6).  

Meetme eesmärkide saavutamine 

Üheks MAK 2014 – 2020 PLK hooldamise meetme eesmärgiks on suurendada hooldatavate alade 
pindala. Meetme analüüsi esimeses osas (Tabel 10) on toodud PLK hooldamise toetusalused pinnad 
2007 – 2015. Võrreldes 2014. aastaga on PLK toetusalune pind veidi tõusnud.  

MAK 2014 – 2020 PLK hooldamise meetme üheks eesmärgiks on suurendada 
põllumajandusloomade abil hooldatavate poollooduslike koosluste osa. MAK 2007-2013 alusel ei 
olnud hooldamisvõte määrusega kehtestatud, kuid toetuse kooskõlastamisel KeA-s kinnitati 

soovituslik hooldamisviis. MAK 2014-2020 alusel on hooldamisvõte kehtestatud määruses PLK 
tüübi kohta ning seotud toetuse ühikumääradega. Võrreldes perioodil 2010-2015 KeA poolt 
kinnitatud hooldusvõtete osa, saab välja tuua, et karjatamise osa on pidevalt kasvanud (Joonis 78) 
ning niitmise osa langenud. 

 
Joonis 78. Keskkonnaameti poolt kinnitatud hooldusvõtete osa kogu KeA poolt kinnitatud pinnal perioodil 
2010 – 2015 (PMK, 2015a); (KeA, 29.02.2016 andmetel) 

PLK toetuse saajaid, kellel oli 2015. aastal PRIA põllumajandusloomade registri andmetel loomi, oli 
kõigist PLK toetuse saajatest 61% (498 tootjat). Sellistel tootjatel oli kokku 83% toetusalust PLK-d 
ning 27 819 veist (neist 65% lihaveised) ja 14 458 lammast (PRIA, 07.03.2016 andmetel); (PRIA, 
15.01.2016 andmetel). 

Kaitsekorralduskavad kaitstavatel loodusobjektidel 

Kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava (KKK) on kaks iga kaitseala jaoks väga olulist dokumenti. Kui 
kaitse-eeskiri on õigusjõudu omav dokument, mis paneb paika kaitseala erinevad vööndid ja 
vööndites keelatud ning lubatud tegevused, siis kaitsekorralduskava on rakenduslik tegevusplaan. 
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Kavade koostamist korraldab Keskkonnaamet ning kavasse märgitakse olulised keskkonnategurid ja 
nende mõju loodusobjektile; kaitse eesmärgid, nende saavutamiseks vajalikud tööd ja meetmed, 

tööde tegemise eelisjärjestus, ajakava ning maht; kava elluviimise eelarve. (KeA, 2016) 

Keskkonnaameti poolt PLK toetuseks hooldustingimuste kohta kinnitatud pinnal võrreldi kehtivate 
KKK-de (KKM, 22.03.2016 andmetel) olemasolu. Selgus, et kehtiv kaitsekorralduskava puudus 

2179 ha-l, mis moodustab 10% KeA poolt kinnitatud pinnast. Võrdluseks - kogu Natura 2000 
aladest puudub kehtiv kaitsekorralduskava 14% pinnal, nii et olukord PLK-del on võrreldes üldise 
olukorraga pigem hea. 

Koosmõju ÜPT ning teiste 4. ja 5. prioriteedi meetmetega 

PLK tootjate tegevust aitavad iseloomustada nende poolt taotletavad muud toetused. Selliseid PLK 
tootjaid, kellele ei olnud määratud ühtegi teist pindalatoetust (MAK, ÜPT), oli 23% kõigist PLK 
toetuse saajatest ning nad majandasid 6% kõigist toetatud PLK-dest.  

PLK toetusalusele maale ei saa taotleda teisi MAK pindalatoetusi, kuid 2015. a sai esmakordselt 
PLK hooldamise toetusele (MAK 2014-2020 alusel, puisniidu ja muu niidu ühikumääraga PLK-le) 
lisaks taotleda ka ühtset pindalatoetust.   

Natura 2000 toetus põllumajandusmaale (NAT) meetme analüüsil (ptk 3.3.1.) kasutati 
keskkonnaregistri PLK-de (EELIS, 19.02.2016d andmetel); (EELIS, 29.01.2015 andmetel) ja PRIA 
taotletud27 ja taotlemata28 põllumassiivide andmeid seisuga 07.09.2015 (PRIA, 07.09.2015 
andmetel) ja 31.01.2014 (PRIA, 31.01.2014 andmetel). Antud pindade analüüsi andmetega saab 
hinnata keskkonnaregistri PLK-dele teiste pindalatoetuste taotlemist. Analüüsiti keskkonnaregistri 
PLK-de ja PRIA põllumassiivide ühisosa 2014. ja 2015. a andmeid.  

Pindalatoetuste taotlemine keskkonnaregistri PLK-de ja PRIA põllumassiivide ühisosale kasvas 
peaaegu 4 korda: 2014. a taotleti ühisosale 5472 ha pindalatoetusi (v.a PLK) ning 2015. a 21 071 ha 
(sh nii uued kanded põllumassiivide registrisse kui ka varem taotlemata põllumassiivide kihilt ning 
2015. a taotletud massiivide pind).  

2014. a ühisosale taotletud pindalatoetuste pind (5472 ha) näitab seda, et antud alale oleks olnud 
võimalik taotleda ka PLK hooldamise toetust, kuid tootja on eelistanud sellele taotleda teisi 
pindalatoetuseid, seega on see ka potentsiaalne pind, mis võiks olla PLK hooldamise toetusega. 
Ehkki antud alal ei täideta PLK hooldamise toetuse nõudeid ning tooja ei osale PLK koolitusel, on 
siiski positiivne, et PLK-d on tõenäoliselt hooldatud. 

Keskkonnaregistri PLK-de ja PRIA põllumassiivide ühisosa võrdlusest selgus veel, et 2015. a kanti 
üle 5000 ha keskkonnaregistris asuvaid PLK-sid ka PRIA põllumassiivide registrisse (sh kajastub ka 

muutus varem taotlemata ning 2015. a taotletud massiivides). Kui 2014. a oli kõigist 
keskkonnaregistri PLK-dest kantud PRIA põllumassiivide registrisse 39% (30 100 ha), siis 2015. a 
46% (35 300 ha).  

                                                 
27 Taotletud põllumassiiv – põllumassiiv, mis on 07.09.2015 aktiivses põllumajanduslikus kasutuses (PRIA määratluse 
kohaselt) 
28 Taotlemata põllumassiiv – põllumassiiv, millele ei ole 07.09.2015 seisuga vähemalt kahel eelneval aastal pindalatoetusi 
(v.a PLK hooldamise toetus) taotletud. 
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Võimalus taotleda ÜPT-d samale maale PLK hooldamise toetusega suurendas ühisosal taotletud 
põllumassiivide pinda ja vähendas taotlemata põllumassiivide oma (nt PLK-d, mis olid varem 

taotlemata kihil, kuna PLK hooldamise toetusega samale maale teisi pindalatoetusi taotleda ei 
saanud, liikusid nüüd ÜPT taotlemisel taotletud kihile).  

Võrreldes keskkonnaregistri PLK-de kihi ja PRIA põllumassiivide ühisosa 2014. a (24 593 ha) ja 

2015. a (14 267 ha), vähenes taotlemata PRIA põllumassiivide osa 2015. aastal 10 325 ha võrra. 
Suuremad muutused taotlemise osas toimusid Lääne, Saare ja Hiiu maakondades. Pindalatoetuseid 
taotleti 2015. aastal PRIA põllumassiivide ja keskkonnaregistri ühisosal 2014. aastal rohkem 
6470 ha Läänemaal (sellest 1366 ha kanti põllumassiivide registrisse uue kandena), Saaremaal 2543 
ha (sellest 1372 ha uue kandena) ja Hiiumaal 1287 ha (sellest 1263 ha uue kandena). Võrdluseks, et 
PLK hooldamise toetust määrati 2015. a Läänemaal 6980 ha, Saaremaal 7451 ha ja Hiiumaal 
2493 ha.  

Ehkki täpselt ei ole võimalik selgitada, milliseid pindalatoetusi täpselt PRIA põllumassiivide ja 
keskkonnaregistri ühisosal taotleti, on muutus pindalatoetuste taotlemises PRIA põllumassiivide ja 
keskkonnaregistri ühisosal 2015. aastal võrreldes 2014. aastaga selgelt seotud võimalusega taotleda 
samale maale nii PLK hooldamise toetust kui ka ÜPT-d. 

ÜPT 

MAK 2014-2020 alusel saab puisniidu, muu niidu ning lisategevusega rannaala ühikumääraga 
poolloodusliku koosluse hooldamise toetusele lisaks taotleda ka ühtset pindalatoetust. 2015. aastal ei 
saanud taotleda lisategevust rannaladele. KeA hooldamistingimuste kinnitamise kaardikihtide (KeA, 
29.02.2016) ja maakasutusandmete baasil (PRIA, 09.02.2016) võrreldi võimalike PLK hooldamise 

toetusega alade ja ÜPT alade kattuvust. Analüüsida saab vaid massiivide kattuvust, kuna ruumiselt 
pole täpselt teada, kus asub toetusega PLK ja ÜPT toetusega põld massiivil. Kokku on sellisega 
kattuvusega püsirohumaid 15 965 ha, millest Läänemaal 6522 ha, Saaremaal 2472 ha, Pärnumaal 
1466 ha.  

KSM 

2015. aastal oli selliseid tootjaid, kellele määrati nii PLK 2014–2020 kui ka KSM 2014–2020 toetus 
kokku 39 tootjat. Sellised tootjad said toetust 1218 ha PLK hooldamise eest ja 14 221 ha KSM 
majandamise eest (PRIA, 07.03.2016 andmetel). 

MAHE 

2015. aastal oli MAHE 2007-2013 ja MAHE 2014-2020 toetuse saajaid ja samal ajal ka PLK 
hooldamise toetuse saajaid kokku 189 tootjat, kes majandasid 20 228 ha mahepõllumajanduslikku 
pinda ning 11 336 ha PLK pinda (toetus määratud nii MAK 2007-2013 kui ka MAK 2014-2020 
alusel). Selliste tootjate (MAHE+PLK) PLK toetusalune pind moodustab kogu PLK hooldamise 
toetuse määratud pinnast 45% ning selliste tootjate (MAHE+PLK) arv kõigist PLK hooldamise 
toetuse saajatest 23% (PRIA, 07.03.2016 andmetel). 

50% PLK karjatamisnõudega pinnast (9048 ha) hooldati tõenäoliselt mahepõllumajanduslikult 
peetavate loomadega, sest nii suur PLK pind kattus nende tootjate PLK pinnaga, kes said MAHE 
toetust. 
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NAT 

Selliseid tootjaid, kes on toetust saanud nii Natura 2000 põllumaale (NAT) kui ka PLK hooldamise 
eest (nii MAK 2007-2013 kui ka MAK 2014-2020 alusel) on kokku 275 (34% kõigist PLK toetuse 
saajatest), hooldades 43% (10 659 ha) kogu PLK toetusalusest pinnast. Osa selliseid NAT ja PLK 

tootjaid on toetust saanud ka MAHE meetme (kokku 89 tootjat) ja KSM meetme rakendamise eest 
(18 tootjat) (PRIA, 07.03.2016 andmetel). 

Osadele keskkonnaregistris olevatele pindadele võidakse taotleda ka MAK toetust „Natura 2000 

toetus põllumajandusmaale” (NAT). Analüüsi käigus leiti NAT toetusega PRIA põllumassiividest 
massiivid, mis kattuvad kasvõi osaliselt EELIS keskkonnaregistri PLK andmetega, sellistel 
põllumassiividel oli keskkonnaregistris olevate PLK-de pind 2941 ha. Samas ei saa kindlalt väita, et 
massiivil asuv pind oli samal ajal kattuv nii NAT toetusega kui ka keskkonnaregistri PLK kihiga, 
sest puudub täpsem teave toetusaluse maa paiknemisest massiivil. Lähemalt on PLK ja NAT 
meetme ühisosa analüüsitud ka NAT meetme juures ptk 3.3.1.  

NAM 

Keskkonnaregistrisse kantud NAM toetusõiguslike alade ja PLK-de kaardikiht ei tohiks kattuda. 
Teatud juhtudel võib NAM toetusõigusliku kihi ja keskkonnaregistri PLK-de kihi vahel esineda 
siiski mõningaid kattumisi. Nt juhul kui KA on PLK kihti pärast NAM toetusõigusliku kihi 
valmimist mõnes kohas mingil põhjusel täiendanud. 

LKT/LHT 

Tootjad, kes saavad PLK hooldamise toetust, võisid taotleda ka loomade karjatamise toetust (LKT, 
MAK 2007-2013 alusel) või loomade heaolu toetust (LHT, MAK 2014-2020 alusel) (arvestatud on 
veised, kitsed, lambad, hobused). Alates LKT rakendumisest (2009. a) on olnud 200-250 LKT 
saajat, kellel on olnud ka PLK hooldamise toetus, 2015. aastal oli selliseid tootjaid 192, kes said ka 
LKT-d (14) või LHT-d (178). LKT/LHT raames määrati PLK toetusega loomapidajatele kokku 

toetust 8089 LÜ (11 596 loomale). PLK toetuse saajate LKT/LHT toetusalustest loomadest 70% 
olid veised, 24% lambad ja 3% hobused, kitsede osakaal oli vaid 0,3%.  

PLK karjatamisnõudega taotletud pind (18 142 ha jäävpinna alusel) kattus 2015. a 40% ulatuses 

LKT/LHT saajate PLK-dega, seega suure tõenäosusega neid PLK-sid hooldatakse LKT/LHT 
toetusaluste loomadega. Saare- ja Läänemaal kattub üle 2000 ha karjatavat PLK pinda LKT/LHT 
saajate PLK pinnaga. Karjatamine on sageli seotud suuremate kulutustega, seega on põhjendatud 
mõlema toetuse samaaegselt taotlemise võimalus (LKT/LHT ja PLK), mis motiveerib loomapidajaid 
karjatama (PLK toetuse taotlejad ei saa samale pinnale taotleda teisi MAK pindalatoetusi). 

3.1.6.2. Kokkuvõte ja vastused üldistele hindamisküsimustele 

Kokkuvõte 

2015. a sai poolloodusliku koosluse hooldamise toetust (PLK) taotleda nii kehtivate MAK 2007-
2013 kohustustuste kui ka MAK 2014-2020 alusel poolloodusliku koosluse hooldamise toetust 
(PLK). Kohustuseperioodi pikkus on viis aastat. Nii MAK 2007-2013 kui ka MAK 2014-2020 
alusel taotletud pinnale määrati PLK toetus 817 tootjale kokku 24 957 hektarile. PLK hooldamise 
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meetme toetusaluse pinna sihttase MAK 2014-2020 alusel on 40 000 ha, 2015. aastal oli sellest 
saavutatud 62%.  

MAK 2014-2020 perioodil makstakse toetust poolloodusliku koosluse hooldamiseks nelja tüüpi 
poolloodusliku koosluse kohta: puisniit (PN), puiskarjamaa (PK), kadakatega niit (KN) ja muu niit 
(MN) ning kuut tüüpi ühikumäärades, milles kajastub ka nõutud majandamisviis (karjatamine või 

niitmine). 

2015. aastal andis Keskkonnaamet nõusoleku PLK hooldamistingimuste kohta kokku 25 427 
hektarile, kuid kogu sellele maale ei pruugita toetust taotleda või määrata, kuid see on 
indikatsiooniks, kui suurel pinnal tootjad tõenäoliselt toetuse nõudeid täidavad ning on ka andmed 
hooldamisvõtete kohta. 

Maakonniti võrrelduna on perioodil 2007-2015 kõige suuremad määratud toetuse pinnad Saaremaal 

ja Läänemaal, millele järgnevad Pärnumaa ja Hiiumaa.  

Kogu 2015. a taotletud PLK hooldamise toetuse alune pind (jääv pind 25 099 ha) hooldati 72% 

ulatuses karjatamise ja 28% ulatuses niitmise teel. Kogu taotletud PLK hooldamise toetuse alusest 
pinnast 62% oli muu niidu karjatamine, 25% muu niidu niitmine, 2% puisniidu niitmine, 3% 
puiskarjamaa karjatamine, 8% kadakatega niidu karjatamine. 61%-l PLK toetuse saajatest olid 2015. 
aastal põllumajandusloomad ning selliseid tootjad hooldasid 83% toetusalustest PLK-dest. 

Potentsiaalset pinda silmas pidades saab aluseks võtta keskkonnaregistri andmed, kus kaitstavatel 
loodusobjektidel on 76 775 ha poollooduslikke kooslusi, kuid mis ei ole otseselt toetusõiguslik pind, 
sest teadmata on ala täpne hoolduskõlblikkus. 

Kui keskkonnaregistris olevad PLK-d on põllumajandusmaana kantud ka PRIA põllumassiivide 
registrisse ning ala vastab soovitud toetuse nõuetele, võib tootja valida kas PLK hooldamise toetuse 
või teiste MAK pindalatoetuste vahel, mida PLK-le taotleda. 

Potentsiaalseid PLK elupaigatüüpe hinnates (leides kui suur osa keskkonnaregistris asuvast PLK 
elupaigatüübi pinnast on juba toetusega hõlmatud ning kui suurele pinnale oleks võimalik veel 
toetusalusel pinnal laieneda), saab ülevaate kõrvutades keskkonnaregistri kaitstavatel 
loodusobjektidel asuvate PLK-de ja KeA poolt toetuseks kinnitatud andmeid. Toetust ei ole üldse 
taotletud kuivadele nõmmedele ja väga vähe on toetust taotletud ka sinihelmikaniitudele 
(elupaigatüübi kood 6410). Rannaniitudest on aga toetust taotletud pea poolele (47%) kõigist 
keskkonnaregistris olevatest rannaniitudest.  

Üheks MAK 2014–2020 PLK hooldamise meetme eesmärgiks on suurendada hooldatavate alade 
pindala. Võrreldes 2014. aastaga on PLK toetusalune pind veidi tõusnud. 

MAK 2014–2020 PLK hooldamise meetme üheks eesmärgiks on suurendada 
põllumajandusloomade abil hooldatavate poollooduslike koosluste osa. MAK 2007-2013 alusel ei 
olnud hooldamisvõte toetuse määrusega kehtestatud, kuid toetuse kooskõlastamisel KeA-s kinnitati 
soovituslik hooldamisviis, MAK 2014-2020 alusel on hooldamisvõte kehtestatud määruses toetuse 

ühikumäärades. Võrreldes perioodil 2010-2015 KeA poolt kinnitatud hooldusvõtete osa, saab välja 
tuua, et karjatamise osa on pidevalt kasvanud ning niitmise osa langenud. 
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Keskkonnaameti poolt PLK toetuseks hooldustingimuste kohta kinnitatud pinnal võrreldi kehtivate 
KKK-de olemasolu. Selgus, et kehtiv kaitsekorralduskava puudus 2179 ha-l, mis moodustab 10% 

KeA poolt kinnitatud pinnast, olukorda võib lugeda üsna heaks. 

PLK tootjate tegevust aitavad iseloomustada nende poolt taotletavad muud toetused. Selliseid PLK 
tootjaid, kellele ei olnud määratud ühtegi teist pindalatoetust (MAK, ÜPT), oli 23% kõigist PLK 

toetuse saajatest ning nad majandasid 6% kõigist toetatud PLK-dest.  

PLK toetusalusele maale ei saa taotleda teisi MAK pindalatoetusi, kuid esmakordselt sai 2015. a 
PLK hooldamise toetusele (MAK 2014-2020 alusel, puisniidu ja muu niidu ühikumääraga PLK-le) 
lisaks taotleda ka ühtset pindalatoetust.     

Hinnates üldist pindalatoetuste taotlemist keskkonnaregistri PLK-dele, võrreldi keskkonnaregistri 
PLK-sid ja PRIA põllumassiivide ühisosa. Selgus, et pindalatoetuste taotlemine kasvas 2015. aastal 

võrreldes 2014. aastaga peaaegu 4 korda (2014. a taotleti ühisosale 5472 ha pindalatoetusi (v.a PLK) 
ning 2015. a 21 071 ha (sh nii uued kanded põllumassiivide registrisse kui ka varem taotlemata 
põllumassiivide kihilt ning 2015. a taotletud massiivide pind)).  

Keskkonnaregistri PLK-de ja PRIA põllumassiivide ühisosa võrdlusest selgus veel, et 2015. a kanti 
üle 5000 ha keskkonnaregistris asuvaid PLK-sid ka PRIA põllumassiivide registrisse (sh kajastub ka 
muutus varem taotlemata ning 2015. a taotletud massiivides). Suuremad muutused taotlemise osas 
toimusid Lääne, Saare ja Hiiu maakondades.  

Hinnates PLK tootjate teisi määratud toetusi, selgus, et selliste tootjate, kes on saanud nii MAHE 
kui ka PLK toetust, PLK toetusalune pind moodustab kogu PLK hooldamise toetuse pinnast 45% 
ning selliste tootjate arv kõigist PLK hooldamise toetuse saajatest on 23%.  

Selliseid tootjaid, kes on toetust saanud nii Natura 2000 põllumaale (NAT) kui ka PLK hooldamise 
eest, on 34% kõigist PLK toetuse saajatest, hooldades 43% kogu PLK toetusalusest pinnast. 

PLK hooldamise toetus panustab MAK eesmärknäitajasse: põllumajandusmaa, mida hõlmavad 
majandamislepingud, millega toetatakse elurikkust ja/või maastikke.  

PLK hooldamise toetuse abil hooldatakse PLK kooslusi ning läbi selle välditakse elupaiga pindala 
vähenemist ning elurikkuse säilitamist. Meetme hooldusnõuded (nt hilisem niitmine, niite 
eemaldamine, karjatamine) aitavad tagada PLK-le iseloomulikku struktuuri ja funktsiooni ning 
liikidele soodsaid tingimusi. 

Vastused üldistele hindamisküsimustele  

Eelkõige panustab meede sihtvaldkonda 4A. 

Sihtvaldkond 4A: kuidas on maaelu arengu programm toetanud elurikkuse ennistamist, säilitamist ja 

parandamist, sealhulgas Natura 2000 aladel ja looduslikust või muust eripärast tingitud piirangutega 
aladel, ning suure loodusliku väärtusega põllumajanduse ja Euroopa maastike seisundi ennistamist, 
säilitamist ja parandamist? 

Hindamiskriteerium: Elurikkus ja maastike seisund lepingualusel maal on säilitatud ja parendatud. 
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Toetuse sihtpindalaks 40 000 hektarit, 2015. a seisuga on sihtpindalast saavutatud 62% (24 957 ha). 

Toetus panustab MAK eesmärknäitajasse: põllumajandusmaa, mida hõlmavad majandamislepingud, 

millega toetatakse elurikkust ja/või maastikke. 

PLK hooldamise toetuse abil hooldatakse PLK kooslusi ning seetõttu välditakse elupaiga pindala 
vähenemist ning elurikkuse säilitamist. Meetme hooldusnõuded (nt hilisem niitmine, niite 
eemaldamine, karjatamine) aitavad tagada PLK-le iseloomulikku struktuuri ja funktsiooni ning 
liikidele soodsaid tingimusi. Kuna liikide püsimine on otseselt seoses majandamise jätkuvusega, siis 

PLK hooldamise meede aitab majandamise tagamisega eesmärgi saavutamisele kaasa. 
Poollooduslikud kooslused ja neile iseloomulik väljanägemine on osa kultuuripärandist ja 
traditsioonidest, seda tänu traditsioonilisele maahooldusviisile ja -võtetele. Jätkates sarnast 
maahooldusviisi säilib ka traditsiooniline maastiku ilme ja püsib maastiku ja liigiline mitmekesisus. 

PLK hooldamise meetme raames eraldi elupaikade ega liikide seisundiseiret läbi ei viida, et 
kinnitada elupaigatüüpide soodsat seisundit PLK hooldamise toetusega aladel. Kuid kuna PLK-del 
on tunnustatud väärtused ning toetatavad PLK-d asuvad kaitstavatel loodusobjektidel (enamus asub 
Natura 2000 alal), aitavad hooldatavad PLK-d kaasa elurikkuse ja maastike ennistamisele, 
säilitamisele ja parandamisele. 

Sihtvaldkond 4B: kuidas on maaelu arengu programm toetanud veemajanduse, sh väetiste ja 
pestitsiidide kasutamise, parandamist? 

Looduskaitseseadusega on Natura 2000 aladel asuvatel põllumajandusmaadel keelatud või 
reguleeritud näiteks väetamine, taimekaitsevahendite kasutamine, maaparandussüsteemi rajamine 
või hooldamine. 

Sihtvaldkond 4C: kuidas on maaelu arengu programm toetanud mullaerosiooni tõkestamist ja mulla 
majandamise parandamist? 

Poollooduslik kooslus kui püsirohumaa tõkestab mullaerosiooni, kuna püsirohumaad Natura 2000 
alal ei või harida.  

Sihtvaldkond 5D: kuidas on maaelu arengu programm toetanud põllumajanduses tekkiva 
kasvuhoonegaaside ja ammoniaagiheite vähendamist? 

Looduskaitseseadusega on Natura 2000 aladel asuvatel põllumajandusmaadel keelatud või 
reguleeritud näiteks väetamine, taimekaitsevahendite kasutamine, maaparandussüsteemi rajamine 
või hooldamine. 

Sihtvaldkond 5E: kuidas on maaelu arengu programm toetanud põllumajanduses ja metsanduses 
CO2 säilitamise ja sidumise edendamist? 

Looduskaitseseadusega on Natura 2000 aladel asuvatel põllumajandusmaadel keelatud või 
reguleeritud näiteks väetamine, taimekaitsevahendite kasutamine, maaparandussüsteemi rajamine 
või hooldamine. 



 150

3.2. MAK 2007-2013 PKT ALAMEEDE 2.3.2. MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU TOOTMISE 
TOETUS ja MAK 2014-2020 MEEDE M11 – MAHEPÕLLUMAJANDUS 

Mahepõllumajandustoetusi hakati Eestis tootjatele maksma riiklikul tasandil 2000. aastal. 2003. 
aastal oli mahetoetusega kaetud 38 588 ha. 2004. aastal, kui Eesti liitus EL-ga, hakati 
mahepõllumajanduslikku tootmist lisaks mahepõllumajanduse seadusele ja sellega seotud 

määrustele arendama ka maaelu arengukavade (MAK) vastavate meetmete alusel. Tootjatel oli 
võimalik nende meetmetega liituda ja saada meetmete nõuete täitmise eest toetust. Sellest tulenevalt 
kasvas märgatavalt ka mahetoetuse saajate arv ja toetusalune pind. 

Mahepõllumajanduslikku tootmist reguleeriti ja maksti toetust 2015. a kahe järgneva MAK meetme 
alusel. 

MAK 2007-2013 PKT alameetme 2.3.2 – Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (mille 

rakendamist reguleeritakse määrusega nr 44, − Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise 
nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, edaspidi MAHE toetus 1) 
eesmärgid on järgmised: 

• säilitada ja suurendada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säilitada ja parandada 
mullaviljakust ja veekvaliteeti; 

• toetada mahepõllumajanduse arengut ning aidata kaasa mahetoodangu mahu suurenemisele; 

• toetada ja suurendada mahepõllumajanduse konkurentsivõimet. 

MAK 2014-2020 meetme - Mahepõllumajandus - M11 (mille rakendamist reguleeritakse 
maaeluministri 30. aprilli 2015 määrusega nr 53 – Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja 
mahepõllumajandusega jätkamise toetus, edaspidi MAHE toetus 2) eesmärgid on järgmised: 

• arendada mahepõllumajandust ning suurendada mahepõllumajanduse konkurentsivõimet; 

• säilitada ja suurendada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust; 

• säilitada ja parandada mullaviljakust ja veekvaliteeti; 

• parandada loomade heaolu. 

3.2.1. Meetme analüüs 

Toetuse saajate arv, toetusalused pinnad ja makstud summa 

Eestis oli 2015. a 1443 MAHE (määratud) toetuse saajat. MAHE toetuse saajate arv tõusis Eestis 
ajavahemikus 2009-2015 25% ehk 291 tootja võrra. See tõus polnud päris pidev, 2014. a langes 
toetuse saajate arv 2013. a võrreldes 72 võrra (5,1%) selle tõttu, et osadel tootjatel lõppes MAHE 

kohustus, osa neist seda ei pikendanud ja uued mahetootjad kohustusega liituda ei saanud. 2013. a 
võrreldes suurenes toetuse saajate arv 2015. a 2,6% ja 2014. a võrreldes 8,1% (Lisa 18). 

MAHE toetuse saajaid oli kõige rohkem 2015. a Võru (184 ehk 13% taotlejatest) ja Saare 

maakonnas (158 e 11% taotlejatest) (Joonis 79). Need maakonnad kuuluvad üldiselt Eesti 
madalaima mullaviljakusega piirkondade hulka. Kõige vähem oli MAHE toetuse saajaid Ida-Viru 
(30 e 2,1%) ja Järva (51 e 3,5%) maakonnas. Järva maakond kuulub Eesti viljakaimate muldadega 
piirkondade hulka ning seal oli ka KSM toetuste alune pind maakondadest üks suurimaid.  

Osa tootjaid ilmselt ei võtnud peale MAHE toetuse 1 kohustuse lõppemist enam MAHE toetuse 2 
kohustust. Igal aastal on mahepõllumajanduse registrist erinevatel põhjustel ka osa ettevõtteid välja 
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arvatud. 2015. a arvati registrist välja 139 ettevõtet, neist 89 oma soovil (PMA, 15.03.2016 
andmetel).  

MAHE toetuse (määratud) kogupind oli Eestis 2015. a 128 935 ha. See moodustas tootjatel 
mahedana märgitud taotlusalusest jäävast pinnast (kontrollitud pind enne toetuse määramist) 91%. 
MAHE toetuse kogupind suurenes ajavahemikus 2009-2015 oluliselt ehk 58% (47 299 ha võrra). 

Nii nagu toetuse taotlejate arv, polnud ka pinna kasv pidev. Ülaltoodud põhjustel vähenes 2014. a 
toetusalune pind 2013. a võrreldes 7005 ha võrra (5,5%). Suurimad MAHE toetuse alused pinnad 
olid 2015. a Tartu (18 409 ha e 14% MAHE pinnast) ja Pärnu (12 754 ha e 9,9% MAHE pinnast) 
maakonnas (Joonis 79). 2013. a võrreldes suurenes toetuse alune pind 2015. a 2,1% ja 2014. a 
võrreldes 8,1% (Lisa 18).  

Kõige vähem oli MAHE toetuse alust pinda 2015. aastal Järva (4105 ha e 3,2%) ja Põlva (4440 ha e 
3,4%) maakonnas. Hiiu maakonnas oli 2015. aastal MAHE toetuse alune pind 11,5 korda (2014. a 
üle 10 korra, 2013. a 3,3 korda) ja Saare maakonnas 1,4 korda suurem kui KSM toetusealune pind. 
Hiiu maakonnas vähenes 2014. a eriti järsult KSM alune pind tootjate kohustuseperioodi lõppemise 
tõttu. Kuna MAHE pind vähenes 2014. ja 2015. a suhteliselt vähe, suurenes ka MAHE ja KSM 
pinna suhe järsult just 2014. a. Teistes maakondades ületas KSM toetusalune pind selgelt MAHE 

pinna. 
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Joonis 79. MAHE toetuse määratud pind ja saajate arv maakonniti perioodil 2009-2015 (PMK, 2015a); (PRIA, 07.03.2016 andmetel) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

15000

16000

17000

18000

19000

20000

20
0

9
20

1
1

20
1

3
20

1
5

20
1

0
20

1
2

20
1

4
20

0
9

20
1

1
20

1
3

20
1

5
20

1
0

20
1

2
20

1
4

20
0

9
20

1
1

20
1

3
20

1
5

20
1

0
20

1
2

20
1

4
20

0
9

20
1

1
20

1
3

20
1

5
20

1
0

20
1

2
20

1
4

20
0

9
20

1
1

20
1

3
20

1
5

20
1

0
20

1
2

20
1

4
20

0
9

20
1

1
20

1
3

20
1

5
20

1
0

20
1

2
20

1
4

20
0

9
20

1
1

20
1

3
20

1
5

20
1

0
20

1
2

20
1

4
20

0
9

20
1

1
20

1
3

20
1

5

Harju Hiiu Ida-Viru Jõgeva Järva Lääne Lääne-Viru Põlva Pärnu Rapla Saare Tartu Valga Viljandi Võru

M
ää

ra
tu

d 
to

et
u

se
 s

aa
ja

te
 a

rv

M
ää

ra
tu

d 
to

et
u

sa
lu

n
e 

p
in

d
, 

ha
MAHE 2 määratud pind MAHE 1 määratud pind MAHE toetuse saajad kokku



 153

2015. a määrati MAHE toetust 1 (MAK 2007-2013) 374 taotlejale (26% MAHE taotlejatest) ja 
kokku 37 319 ha (29% MAHE pinnast). Kokku maksti MAHE toetust 1 MAHE tootjatele 
3 701 758 eurot (PRIA, 07.03.2016 andmetel); (PRIA, 09.03.2016 andmetel). 

MAHE toetust 2 (MAK 2014-2020) määrati 1069 taotlejale (74% MAHE taotlejatest) ja kokku 
91 616 ha (71% MAHE pinnast). Kokku maksti MAHE toetust 2 MAHE tootjatele 8 536 253 eurot. 

MAHE toetust 1 määrati 2015. a kõige rohkem taotlejatele Saare (52 e 14% MAHE 1 taotlejatest) ja 
Võru (37 e 9,9% MAHE 1 taotlejatest) maakonnas (Joonis 80). Kõige vähem määrati MAHE 
toetust 1 taotlejatele Ida-Viru (6 e 1,6% MAHE 1 taotlejatest) ja Lääne-Viru ning Järva maakonnas 
(mõlemas 12 e 3,2% MAHE 1 taotlejatest). 

 
Joonis 80. MAHE toetuse 1 ja 2 määratud saajate arv maakonniti 2015. aastal (PRIA, 07.03.2016 andmetel) 

Suurimad MAHE toetuse 1alused pinnad olid 2015. a Saare (6046 ha e 16% MAHE 1 pinnast) ja 
Pärnu (4455 ha e 12% MAHE 1 pinnast) maakonnas (Joonis 79; Lisa 18). Kõige vähem oli MAHE 
toetuse 1 alust pinda 2015. aastal Põlva (558 ha e 1,5% MAHE 1 pinnast) ja Jõgeva (745 ha e 2% 
MAHE 1 pinnast) maakonnas. 

MAHE toetust 2 määrati kõige rohkem taotlejatele 2015. a Võru (147 e 14% MAHE 2 taotlejatest) 
ja Viljandi (116 e 11% MAHE 2 taotlejatest) maakonnas (Joonis 80). Kõige vähem määrati MAHE 
toetust 2 taotlejatele Ida-Viru (24 e 2,2% MAHE 2 taotlejatest) ja Järva ning Jõgeva maakonnas 
(mõlemas 39 e 3,6% MAHE 2 taotlejatest). 

Suurimad MAHE toetuse 2 alused pinnad olid 2015. a Tartu (15 258 ha e 17% MAHE 2 pinnast) ja 
Võru (9941 ha e 11% MAHE 2 pinnast) maakonnas (Joonis 79; Lisa 18). Kõige vähem oli MAHE 
toetuse 2 alust pinda 2015. aastal Järva (2975 ha e 3,2% MAHE 2 pinnast) ja Põlva (3882 ha e 4,2% 
MAHE 2 pinnast) maakonnas. 

MAHE toetuse alune keskmine pind toetuse saaja kohta oli 2015. aastal Eestis 89 ha (sama, mis 
2014. a). Kõige suurem keskmine pind toetuse saaja kohta oli Ida-Viru (166 ha) ja Tartu (144 ha) 

maakonnas. Neis maakondades tõusis keskmine pind 2014. a võrreldes märkimisväärselt. Kõige 
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väiksemad keskmised pinnad toetuse saaja kohta olid 2015. a. Põlva (59 ha) ja Võru (68 ha) 
maakonnas.  

MAHE toetuse aluse 2015. a toetusesaajate jaotamisel erinevatesse suurusgruppidesse (Tabel 13) 
pinna alusel selgus, et väikese toetusaluse pinnaga suurusgruppides (0,29-3 ja 3,01-10 ha) oli toetuse 
saajate arv märkimisväärne (kokku 275 toetuse saajat, 19%), kuid toetusalune kogupind väike 

(1221 ha, 0,9%). Suurim toetusalune pind oli suurusgrupis 100,01-500 ha (65 980 ha, 51%) ja 
suurim toetusesaajate arv grupis 10,01-100 ha (817 toetuse saajat, 57%). Seega oli76% MAHE 
toetuse saajatest  toetusalust pinda vahemikus 0,29-100 ha. 

Tabel 13. MAHE toetusalune määratud pind ja toetusesaajate arv toetusaluse pinna suurusgruppide alusel 
2015. a (PRIA, 07.03.2016 andmetel) 
Suurusgrupp  Toetusalune pind 

kokku, ha 
Toetusaluse pinna 
osakaal 
kogupinnast, % 

Toetuse saajate 
arv 

Toetusesaajate 
osakaal, % 

0,29-3 ha 180 0,1 111 7,7 

3,01-10 ha 1041 0,8 164 11,4 

10,01-100 ha 32 980 25,6 817 56,6 

100,01-500 ha 65 980 51,2 312 21,6 

500,01-1000 ha 21 438 16,6 34 2,4 

1000,01-2526 ha 7317  5,7 5 0,3 

Kokku, ha 128 935 100 1443 100 

Kuna maakondades on kogu põllumajandusmaa ja ka ÜPT aluse põllumajandusmaa suurus erinev, 
annab mõnevõrra parema ülevaate mahepõllumajanduse proportsioonidest maakondade MAHE 
toetusaluse pinna osakaalu arvestamine maakondade ÜPT alusest pinnast. Kõige suurem oli MAHE 
toetusaluse pinna osakaal ÜPT pinnast 2015. a Hiiu maakonnas ehk 49% (2014. a 51%), mis oli 
oluliselt suurem kui mujal (Joonis 81). Järgmistena olid Saare ja Võru maakonnas MAHE pinna 
osakaalud ÜPT pinnast mõlemal 24%. Suurim MAHE pinna osakaalu tõus oli Tartu maakonnas, kus 
2014. a oli MAHE pinda ÜPT pinnast 16%, aga 2015. a juba 21%. Kõige väiksem oli MAHE 
toetusaluse pinna osakaal ÜPT pinnast Järva ja Lääne-Viru maakonnas (mõlemas alla 6%). MAHE 
toetusaluse pinna osakaal ÜPT pinnast Eestis oli 2015. a 14% (2013. a 13%). 
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Joonis 81. MAHE toetuse määratud pinna ja toetuse saajate osakaal ÜPT toetuse määratud pinnast ja 
toetuse saajatest 2014. ja 2015. aastal (PRIA, 07.03.2016 andmetel) 

Mahepõllumajanduse registris (PMA, 28.01.2016 andmetel) olevast pinnast (mahe üleminek ja 
mahe) moodustas MAHE toetusalune pind 2015. a Eestis 75% (Joonis 82). MAHE toetuse aluse 
maa hulka ei kuulunud 42 245 ha mahepõllumajanduse registris olevast pinnast. Kõige enam oli 

MAHE toetusalust pinda registris olevast pinnast Tartu ja Põlva maakonnas (mõlemas 92%), kõige 
vähem Lääne (45%) ja Hiiu (58%) maakonnas. Mahepõllumajanduse registris on ka teatav osa 
pinda, millele MAHE toetust ei saagi taotleda (osa püsirohumaast, poollooduslik rohumaa, 
karjatatav mittepõllumajandusmaa jm).  

Mahetootjaid oli mahepõllumajanduse registris 2015. a 1629, nendest 89% oli MAHE toetuse 
saajaid.  
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Joonis 82. MAHE toetuse määratud toetusaluse pinna ja toetuse saajate osakaal mahepõllumajanduse 
registris olevast mahepinnast 2015. aastal (PMA, 28.01.2016 andmetel); (PRIA, 07.03.2016 andmetel) 

MAHE toetuse saajatele määrati 2015. a ka teisi MAK pindala toetusi (Tabel 14). Poolloodusliku 

koosluse toetuse alune pind moodustas MAHE toetuse saajatel peaaegu kogu mahepõllumajanduse 
registris olevate poollooduslike koosluste pinna. 

Tabel 14. Teised määratud MAK pindala toetused MAHE toetuse saajatel 2015. aastal 

Toetuse liik Määratud pind, ha Määratud toetuse saajate arv 

Kohalikku sorti taimede 
kasvatamise toetus 323 17 

KSM 2007-2013 (määruse 
põhinõuete täitmise eest) 49 3 

Natura 2000 toetus metsamaale 8769 71 

Natura 2000 toetus 
põllumajandusmaale 5127 222 

Poolloodusliku koosluse 
hooldamise toetus 11 336 189 
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Kultuurigrupid taotlusaluse jääva pinna alusel, mõju mullaviljakusele ning leostumisele 

Kultuuride MAHE toetuse taotlusalune jääv pind (kontrollitud pind enne toetusealuse pinna 
määramist) oli 2015. a kokku 141 429 ha (PRIA, 09.02.2016 andmetel) Koos mittemahedana 
märgitud pinnaga oli see taotlejatel aga 142 116 ha. 

MAHE toetuses 1 polnud eraldi nõudeid kultuuride viljavahelduse kohta. MAHE toetuses 2 on 
kehtestatud aga rida nõudeid viljavahelduse järgimiseks põllumaal (kultuuride pind ilma 
püsirohumaa ja püsikultuurideta), selleks, et erinevad kultuurid põldudel sagedamini vahelduksid. 
See takistab põldudel haiguste, kahjurite ja umbrohtude levikut ning aitab säilitada ja parandada ka 
künnikihi orgaanilise aine sisaldust ning mullastruktuuri ja mõjub soodsalt elurikkusele.  

Liblikõielised taimed on mahetootjate põldudel üldiselt kõige olulisemad kultuuride lämmastikuga 
varustajad. Lämmastiku teist olulist allikat – sõnnikut – pole selle puudusel võimalik paljudes 
ettevõtetes kasutada. Liblikõieliste heintaimede kasvatamine mahekülvikorra põldudel aga on 
oluline mulla orgaanilise aine, huumuse ning lämmastikusisalduse säilitamiseks ja tõstmiseks ning 
mullastruktuuri parandamiseks.  

Kuigi MAHE toetuse 1 määruses liblikõieliste kasvatamise nõuet pole, peavad maheviljelejad EL 
nõukogu vastava määruse järgi (EL nõukogu määrus nr 834/2007 artikkel 12) külvikorras 
liblikõielisi kasvatama. MAHE toetuse 2 määruse (nr 53) järgi peab toetuse taotleja kasvatama aga 
vähemalt 20% põllumaal (väljaarvatud põllud alla 0,3 ha) liblikõielisi taimi, nende segu heintaimede 
või allakülvidena. 

Liblikõieliste heintaimede osakaal põllumaal on MAHE toetuse taotlejatel olnud aastate jooksul 
kõrge. 2014. a oli liblikõieliste (heintaimed, nende allakülvid ja kaunviljad) osakaal MAHE toetuse 
1 taotlusalusel põllukultuuride all oleval pinnal keskmiselt 56% (2007.-2014. a keskmine 54%). 
2015. a oli MAHE toetuse 1 taotlejate kohustusealusel põllumaal neid 51% ja MAHE toetuse 2 

taotlejate põllumaal 62% (Joonis 83). Kogu MAHE toetuse taotlejate kohustusalusel põllumaal oli 
liblikõielisi 2015. a 60% (42 819 ha). Liblikõieliste osakaal on perioodi 2007-2015 jooksul üldiselt 
märgatavalt tõusnud (Joonis 84).  

Maakondades esines liblikõieliste osakaalus aga suuremaid erinevusi. Näiteks Ida-Viru maakonnas 
oli MAHE toetus1 taotlejate põllumaal liblikõielisi 2015. a vaid 23%, kuid Hiiu ja Järva maakonnas, 
vastavalt koguni 88% ja 83%. Samas MAHE toetuse 2 taotlejatel oli neid Järva maakonnas oluliselt 
vähem (50%). 

Liblikõieliste osakaal ei tohiks külvikorras olla siiski väga suur, vaid peab olema tasakaalustatud 
teiste kultuuride vaheldumisega. Näiteks on teada, et kui ristiku taaskasvatamise vahe samal põllul 
jääb liiga lühikeseks (alla 5 aasta), võib ristik hakata känguma või hävinema nn ristiku väsimust 
põhjustavate tegurite tõttu (kahjurid, haigused, endale järgnevuse talumatus). 
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Joonis 83. MAHE toetuse taotlejate liblikõieliste heintaimede, liblikõieliste ja muude heintaimede segude, liblikõieliste heintaimede allakülvide ning 
kaunviljade koguosakaal taotlusealusest põllumaa kultuuride pinnast (PRIA jääv pind) maakondades 2014.-2015. a (PMK, 2015a); (PRIA, 09.02.2016 
andmetel) 
* MAHE toetus 2 taotlejatel pole arvestatud põllumaa kultuuride kogupinna hulka alla 0,3 ha põldude kogupinda (61 ha), kuna seal ei pea nõuet täitma. 
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Joonis 84. MAHE toetuse taotlejate liblikõieliste heintaimede, liblikõieliste ja muude heintaimede segude, 
liblikõieliste heintaimede allakülvide ning kaunviljade koguosakaal taotlusealusest põllumaa pinnast (PRIA 
jääv pind) 2007.-2015. a (PMK, 2015a); (PRIA 09.02.2016 andmetel) 
R2 joonisel näitab trendi tugevust. Mida lähemal 1-le, seda tugevam on trend. 

MAHE, KSM ja ÜPT toetuse taotlejad kasvatasid 2015. a põllumaa liblikõielistest üle poole 
liblikõieliste ja muude heintaimede ning kultuuride seguna. MAHE tootjatel moodustasid 
liblikõieliste allakülvidega teraviljad jm kultuurid suuruselt teise osakaaluga liblikõieliste rühma 
(21%). Väikseim osakaal oli MAHE tootjatel kaunviljadel (9%), kuid perioodi 2007-2015 jooksul 
on nende osakaal oluliselt tõusnud. Taotlusalustest kaunviljadest kasvatati põhiliselt põldhernest ja –
uba. 

MAHE taotlusaluste rohumaade (püsi- ja lühiajalised rohumaad) pinna koguosakaalu vähenemine 
81%-lt 2007. a 72%-ni 2015. a (102 397 ha) tulenes peamiselt lühiajaliste kõrreliste jm heintaimede 
pinna osakaalu vähenemisest (Joonis 85; Joonis 86). MAHE taotlusaluseid lühiajalisi rohumaid oli 
2015. a kokku 34 340 ha (neist liblikõielisi rohumaid 29 707 ha ja püsirohumaid 68 057 ha). Toetuse 
taotlejate poolt külvikorras kuni 3-aastaseks planeeritud rohumaa pind oli 2015. a 18 721 ha. Kui 

2007. a ületas lühiajalise rohumaa pinna osakaal ülejäänud põllumaa kultuuride osakaalu kaks 
korda, siis sealt alates nende osakaal vähenes aastate jooksul oluliselt (35%-lt 2007. a 24%-ni 
2015. a) (Joonis 86). Põllumaa muude kultuuride (ilma lühiajalise rohumaa ja mustkesata) pinna 
koguosakaal tõusis aga 2007. a 17%-lt 2015. a 27%-ni (36 489 ha). 2014. a-st ületas nende pinna 
koguosakaal juba taotlusaluste lühiajaliste rohumaade koguosakaalu.  

Taotlusaluse pinna teraviljadest kasvatati 2015. a enim kaera (10 888 ha, 40% teraviljadest), sellele 
järgnesid suvinisu ja rukis (17%), suvioder (12%), talinisu (6,4%), speltanisu (4%) jm tera- ning 
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segaviljad (3,1%). Taotlusaluse tatra pind oli 1072 ha. Õli- ja kiukultuuridest oli suurim osakaal 
talirüpsil (60%, 2387 ha), suvirapsi ja -rüpsi osakaal oli vastavalt 13% ja 12%, kanepi osakaal 8,4%.  

 
Joonis 85. MAHE toetuse taotlusaluse põllumajandusmaa (PRIA jääv pind) kultuurigruppide struktuur 2007.-
2015. a (PMK, 2015a); (PRIA, 09.02.2016 andmetel) 

Selline põllumaa lühiajaliste rohumaade osakaalu vähenemine ja põllumaa tera- jm kultuuride 
osakaalu tõus mitmekesistab viljavaheldust ja võimaldab toota rohkem terakultuuride jm toodangut. 
Arvestades rohumaade liiga kõrget osakaalu maheviljeluses, tuleks sellist tendentsi mahetootmise 
arendamisel ja konkurentsivõime tõstmisel lugeda positiivseks. Uuringutest on teada, et põllu 
orgaanilise aine bilanss on üldiselt tasakaalus või positiivne ja mullastruktuur normaalsel tasemel ka 

siis, kui rohumaade osakaal on külvikorra põldudel üks kolmandik või üks neljandik üheaastaste 
põllukultuuride pinnast.  
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Joonis 86. MAHE toetuse taotlusaluse kogu rohumaa, lühiajalise rohumaa ja põllumaa kultuuride pinna 

osakaal MAHE toetuse taotlusalusest pinnast (PRIA jääv pind) 2007.-2015. aastal (PMK, 2015a); (PRIA 
09.02.2016 andmetel) 
R2 joonisel näitab trendi tugevust. Mida lähemal 1-le, seda tugevam on trend. 

Maakondade lõikes oli põllumaa lühiajaliste rohumaade ja tera- jm kultuuride (põhiliselt 1- aastaste) 
osakaal 2015. a küllalt erinev (Joonis 87). Ida-Viru ja Tartu maakonnas oli põllumaa kogupinnast 
tera- jm kultuuride osakaal kõrge (vastavalt 67% ja 65%) ning lühiealiste rohumaade osakaal 
oluliselt väiksem (vastavalt 32% ja 35%). Hiiu ja Harju maakonnas oli tera- jm kultuuride osakaal 

aga oluliselt väiksem (vastavalt 23% ja 32%), lühiajaliste rohumaade osakaal aga kõrge (vastavalt 
77% ja 68%). Tera- jm kultuuridest märkimisväärsele osale tehakse ka heintaimede allakülve, mille 
puhul künnikihi orgaanilise aine sisaldus ja mullastruktuur üldiselt säilib. Eeltoodu alusel võib 
öelda, et üheski maakonnas pole allakülvita 1-aastaste põllumaa kultuuride, mille kasvatamisel 
mulla orgaanilise aine sisaldus põllumaal üldiselt väheneb ja mullastruktuur halveneb, keskmisena 
kuigi kõrge. Seega võiks tera- jm põllumaa kultuuride osakaal mahetootmises veelgi tõusta. 
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Joonis 87. MAHE toetuse taotlusaluse põllumaa struktuur maakonniti 2015. aastal (PMK, 2015a); (PRIA, 
09.02.2016 andmetel) 

MAHE toetuse taotlusaluste rohumaade osakaal MAHE toetuse kogupinnast oli 2015. a 

maakondade lõikes väga erinev (Joonis 88). Hiiu ja Saare maakonnas moodustasid rohumaad 
peaaegu kogu MAHE pinna (vastavalt 96 ja 95%). Kõige vähem oli neid Tartu maakonnas (44%). 
Saare maakonnas oli püsirohumaid 90% ja Hiiu maakonnas 85% MAHE pinnast. Seega oli 
lühiajaliste rohumaade osakaal neis maakondades väike. Tartu maakonnas oli püsirohumaid vaid 
16% ja lühiealisi rohumaid 28% MAHE pinnast. Püsirohumaade osakaal oli lühiealistest 
rohumaadest väiksem veel Põlva ja Viljandi maakonnas, ülejäänud maakondades suurem. 
Märkimisväärseid erinevusi rohumaade osakaalu jaotuses maakondade vahel 2015. a võrreldes 
2014. a ei esinenud. Samas on püsirohumaade osakaal MAHE pinnast viimase paari aasta jooksul 
mõnevõrra vähenenud. 

Rohumaade suure osakaalu tõttu on enamuse Eesti MAHE toetuse aluse pinna mullaharimine 
suhteliselt ekstensiivne. See annab võimaluse mullastruktuuri paranemiseks ja orgaanilise aine 
sisalduse säilimiseks või suurenemiseks. PMK mullaviljakuse seire 2004.-2008. a uuringus (PMK, 

2015a) ilmnes, et madala orgaanilise süsiniku sisaldusega (Corg<1,7%) põllumaa muldade osakaal 
oli MAHE toetuse taotlejatel tunduvalt väiksem (8%) kui KST toetuse saajatel (17%). Kogu valimi 
proovidest oli MAHE toetuse saajate orgaanilise süsiniku sisaldus muldades keskmisest kõrgem. 
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Joonis 88. MAHE toetuse taotlusaluse rohumaa pinna osakaal MAHE toetuse taotlusalusest pinnast (PRIA 
jääv pind) maakonniti 2015. aastal (PRIA 09.02.2016 andmetel) 

2015. a taotleti MAHE toetust 1 ja 2 vastavalt 31% (43 609 ha) ja 69% (97 819 ha) taotlusalusest 
kogupinnast. MAHE toetuse 2 mahetootmisele ülemineku perioodi (1.-3. aasta) toetust taotleti 2015. 
a kokku 19 019 ha (19% MAHE 2 pinnast).  

Püsirohumaade kogupinna osakaal (62%) oli MAHE toetuse 1 taotlejatel 2015. a oluliselt suurem 
kui MAHE toetuse 2 taotlejatel (42%) (Joonis 89). Liblikõieliste heintaimede ja nende segude 
rühma osakaal oli MAHE toetus 2 taotlejatel (25%) aga märgatavalt suurem kui MAHE toetus 1 
taotlejatel (13%). Ka tera- jm põllumaa kultuuri rühmade osakaal (peale heintaimede) oli MAHE 
toetus 2 taotlejatel suurem kui MAHE toetus 1 taotlejatel. MAHE toetuse 2 mahetootmisele 
üleminekuperioodi taotlejate püsirohumaade pinna osakaal (38%) oli ülejäänud võrreldavatest 

gruppidest väikseim, lühiajaliste kõrreliste ja liblikõieliste heintaimede osakaal aga suurem.  

Püsirohumaade toetusmäär (76,69 eurot/ha) on MAHE toetus 1 saajatel oluliselt kõrgem kui MAHE 
toetus 2 saajatel (25 eurot/ha). MAHE toetuse 2 saajate toetusalusele pinnale loomkoormusest 
sõltuvalt tehtav lisamakse võib küll püsirohumaale toetuse kogumäära märgatavalt tõsta, kuid on 
ettevõtetes erinev. Osa püsirohumaast arvatavasti ei saa aga üldse MAHE toetust, kuna neil pole 
mahepõllumajanduslikke karjatatavaid loomi või on loomkoormus väiksem kui 0,2 lü/ha. Kui palju 
selline toetusmäärade erinevus ja muutumine võis soodustada püsirohumaade osalist ülesharimist ja 
põllumaa kultuuride alla viimist, pole siin võimalik otseselt hinnata. Püsirohumaade 
suuremapinnalist üleviimist põllukultuuride alla piirab aga kindlasti püsirohumaade pinna 
säilitamise nõue. Arvatavasti tuleks seda kõike selgitada tootjate e-küsitluses.  

85 90

67

54
59

51 51

41 42
39

29
32

20

39

16

48

96 95
89

80 79
75 74 73 70 67 65 62

59 58

44

72

0

20

40

60

80

100

120

H
iiu

S
aa

re

H
a

rju

V
al

ga

Lä
än

e

P
är

nu

R
a

pl
a

Jõ
ge

va

V
õr

u

Lä
än

e
-V

iru

V
ilj

an
di

Jä
rv

a

P
õl

va

Id
a-

V
iru

T
ar

tu

E
es

ti

O
sa

ka
al

 M
A

H
E

 t
ao

tlu
sa

lu
se

st
 p

in
na

st
, %

Püsirohumaad

Rohumaad kokku



 164

 
Joonis 89. MAHE toetuse taotlusaluse põllumajandusmaa (PRIA jääv pind) kultuurigruppide struktuur 2014. 
ja 2015. a (PMK, 2015a); (PRIA 09.02.2016 andmetel) 

Uue kultuurirühmana eristusid 2015. a ravim- ja maitsetaimed, mis varem kuulusid aedviljade 

kultuurigruppi. Ravim- ja maitsetaimede MAHE taotlusalune kogupind oli 222 ha. Selles grupis 
taotleti enim toetust hariliku siguri (120 ha, 54% pinnast), hariliku kurgirohu (21%) ja aedtilli 
(9,2%) pinnale. Ravim- ja maitsetaimede grupis eristus suuruselt neljanda taotlusaluse pinnaga 
kultuurina orashein, mida taotles üks Pärnu maakonna ettevõte (15 ha). PRIA ei määranud siiski 
sellele orasheina pinnale toetust. Selle alusel tasuks mõelda, kas orasheina (samuti võilille), mis 
tegelikkuses on umbrohi, tasub hoida põllukultuuride loendis ravim- ja maitsetaimede rühmas, mis 
võimaldab neile taotleda kõrge ühikumääraga (600 euro/ha) MAHE 2 toetust. Võib olla peaks 
nimetatud taimed loendist täielikult eemaldama. 

Köögiviljade taotlusalusest pinnast (86 ha) moodustas suurima osakaalu 2015. a köögivili väikestel 
pindadel, kus erinevaid köögiviljakultuure eraldivälja ei toodud (37 ha). Suurimad taotletavad 
pinnad köögiviljakultuurile eraldi olid küüslaugul 7,7 ha, porgandil 7,6 ha ja kaalikal 6,6 ha. 

Püsikultuuride taotlusalusest pinnast (1703 ha) taotleti enim MAHE toetust astelpaju (887 ha, 52%), 
õunapuu (354 ha, 21%), musta sõstra (147 ha, 8,6%) ja mustika (92 ha, 5,4%) pinnale. Lisaks 
eristatakse nüüd ka sööti jäetud maad, mida oli MAHE taotluspinnast 46 ha.  
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Kultuurigruppide struktuuri võrdlemisel taotlejate põllumajandusmaa pinna suurusgruppide alusel 
2015. a (Joonis 90) selgus, et väiksema pinnaga (0,1-50 ha ja 50,01-100 ha) taotlejate gruppides on 

püsirohumaa osakaal oluliselt suurem ning teraviljade, kaunviljade, õli- ja kiukultuuride osakaal 
oluliselt väiksem kui suurema MAHE taotlusaluse pinnaga tootjatel. Samas vähenes püsirohumaade 
osakaal ja suurenes terakultuuride ning lühiealiste rohumaade osakaal suurusgrupi pinna 
suurenemisel üldiselt proportsionaalselt. 0,1-50 ha taotlejate suurusgrupis (48% taotlejatest, 12% 
taotlusalusest pinnast) oli püsikultuuride ja köögivilja osakaal (samuti kogupind) oluliselt suurem 
kui teistes gruppides (Joonis 91). Üle 1000 ha suurusgrupiga tootjatel oli püsirohumaa osakaal aga 
suhteliselt väike (17%). Suurim osakaal oli selles grupis liblikõielistel heintaimedel ja nende segudel 
(38%) ja teraviljadel allakülvita (21%). Mustkesa, köögivilja, ravim- ja maitsetaimi ning 
rühvelkultuure selles grupis aga polnud. 

Suurusgruppides 0,1-50 ja 50,01-100 ha kasvatati taotleja kohta keskmiselt 2 erinevat kultuuri 
100,01 -500 ha ja 500,01-1000 ha grupis 3 kultuuri ja üle 1000 ha grupis 5 kultuuri. 

 
Joonis 90. MAHE toetuse taotlusaluse põllumajandusmaa (PRIA jääv pind) kultuurigruppide struktuur 
ettevõtete pinna suurusgruppide alusel 2015. a (PRIA, 09.02.2016 andmetel) 
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Joonis 91. MAHE toetuse taotlusaluse põllumajandusmaa (PRIA jääv pind) väikese osakaaluga 
kultuurigruppide struktuur ettevõtete pinna suurusgruppide alusel 2015. a (PRIA, 09.02.2016 andmetel) 

MAHE toetuse 2 taotlejad pidid hoidma oma ettevõtte põllumaast 20% talvise taimkatte all 1. 
novembrist kuni 31. märtsini. See vähendab toiteelementide leostumist ja hoiab ära mullastruktuuri 
halvenemise, vähendab erosiooni ja takistab orgaanilise aine lagunemist. Seda pinda, kui palju 
toetuse taotlejad tegelikult talvise taimkatte all hoiavad, pole võimalik täpselt välja tuua, kuna 
puuduvad andmed 2015./2016. aasta sügis-talve perioodi põllumaa kohta. Kui võtta aluseks 2015. 
aasta kohustusealune pind, katnuks MAHE 2 tootjate poolt planeeritud talvine taimkate sellest 
maakondade lõikes 43-68% (Eesti keskmisena 54%). Püsikultuuride alusel pinnal aitab leostumist ja 
erosiooni vähendada ning orgaanilise aine sisaldust suurendada MAHE toetus 2 meetmesse 
lisandunud nõue, et ettevõtte viljapuude ja marjapõõsaste reavahed peavad olema vähemalt kahe 
kolmandiku ulatuses kaetud rohukamaraga. Püsikultuuride MAHE toetus 2 taotletav pind oli 2015. a 
1031 ha. 

Mustkesa liiga sage kasutamine võib mullaviljakust järsult vähendada, kuna kiirendab oluliselt 
orgaanilise aine mineraliseerumist ja soodustab mullaerosiooni. Ühel vegetatsiooniperioodil põllu 
mustkesana harimisel võib mineraliseeruda kogu orgaanilise aine hulk, mis kaheaastase põldheina 
kasvatamisega viljavahelduses mulda lisandub. Mustkesa kasutatakse põhiliselt põllukultuuride 
külvikorras oleval pinnal, seepärast tuleb tema osakaalu jälgida eelkõige põllumaa pinna kohta, 
mitte kogu põllumajandusmaa pinna suhtes. 
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Kui MAHE toetuse 1 taotlejad said taotleda toetust ka mustkesa pinnale, siis MAHE toetus 2 
taotlejad mustkesale toetust taotleda ei saa. Samuti piiratakse mustkesa kasutamist viljavahelduse 

nõuetes sellega, et mustkesa ei katkesta külvikorras samasse liiki või sugukonda kuuluvate 
põllukultuuride ja köögiviljade järgnevust. Need piirangud mustkesale võivad olla oluliseks 
põhjuseks, miks 2015. a MAHE toetuse 2 taotlejate mustkesa pind on oluliselt vähenenud võrreldes 
MAHE toetus 1 taotlejate mustkesa pinnaga. Nii oli 2014. a mustkesa pind 2021 ha (3,1% põllumaa 
kultuuride pinnast). MAHE toetuse 1 mustkesa pind oli 2015. a 526 ha (3,3% põllumaa kultuuride 
pinnast). Kuid MAHE toetuse 2 taotlejate mustkesa pind moodustas vaid 338 ha (0,6% 
kohustusealuse põllumaa kultuuride pinnast). 

Hinnanguliselt ei tohiks viljavahelduses mustkesa osakaal suureneda üle 7% aastas, sest see võib 
mullaviljakust vähendada ja mullastruktuuri märgatavalt kahjustada. 2015. a oli mustkesa pind üle 
7% põllumaa kultuuride pinnast MAHE toetuse 1 taotlejatel Lääne (11%) ja Lääne-Viru (8%) 
maakonnas (Joonis 92). MAHE toetuse 2 taotlejate mustkesa pind jäi kõigis maakondades alla 7% ja 

oli üldiselt väga väikese osakaaluga. Hiiu maakonnas polnudki 2015. a taotlusalusel pinnal 
mustkesa. 
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Joonis 92. MAHE toetuse taotlejate mustkesa pinna osakaal taotlusealusest põllumaa kultuuride pinnast (PRIA jääv pind) maakondades 2014.-2015. a 
(PMK, 2015a); (PRIA 09.02.2016 andmetel) 
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Põldude väetamine, muldade toiteelementide sisaldus ja mullaviljakus 

Selleks, et hinnata põldude mulla toiteelementide sisaldust ja planeerida ning tõhustada 

väetamist, peaks ka mahetootjad laskma teha mullaanalüüse. MAHE toetuse 1 kohustusega 
liitunud tootjatel pole mullaanalüüside tegemise nõuet. 2014. a e-uuringu järgi ei teinud 57% 

MAHE toetuse taotlejatest 2010.-2014. a mullaanalüüse (PMK, 2015e). 51% tootjatest ei võtaks 

või ei tea, kas võtaksid mullaproove, kui see poleks kohustuslik. MAHE toetuse 2 meetmesse on 

lisandunud ka mullaanalüüside tegemise kohustus põllumaal üks kord viie aasta jooksul, mille 
alusel saab hinnata künnikihi omastatava fosfori, kaaliumi ja orgaanilise aine sisaldust.  

Arvestuslikult toodetakse Eestis mahepõllumajanduses haritava maa hektari kohta ainult 3-4 

tonni sõnnikut aastas, mis võib olla mittepiisav mulla künnikihi PK-sisalduse taseme 
säilitamiseks. Ainult taimekasvatusega tegelevatel mahetootjatel pole loomade puudumise tõttu 

sageli võimalikki sõnnikut kasutada.  

Põllukülvikorra väetamist maheviljeluses uuriti e-küsitlusega põhjalikumalt 2010. a (PMK, 

2011e). Siit selgus, et MAHE toetuse taotlejatel, kellel on loomakasvatuse osakaal suurem 
(piimatootjad, loomakasvatajad ja segatootjad), oli põhiliseks põllukülvikorras kasutatavaks 

väetiseks sõnnik (48% tootjatest), komposti kasutas 22% ja haljasväetisi 24% tootjatest. 

Taimekasvatuse tootmistüübis olid põhiliseks põllukülvikorra väetiseks haljasväetised (50%-l), 

sõnnikut kasutas 31% ja komposti 13% tootjatest. 6% looma- ja taimekasvatajatest ning 44% 
püsikultuuride kasvatajatest ei kasutanud orgaanilisi väetisi üldse. Orgaanilisi väetisi 

kasutavatest mahetootjatest väetab enamus üht viljavahelduses/külvikorras olevat põldu sageli 

(üks kord 1-4 aasta tagant). PMK 2014. a e-küsitlusest (PMK, 2015e) selgus, et 

loomakasvatusega tegelevad MAHE toetuse taotlejad teevad lühiajalistel (kuni 5 a, peamiselt 
põllukülvikorras) rohumaadel üldiselt kas 1 (50% tootjatest) või 2 niidet (41% tootjatest), 

millega eemaldatakse mullast märkimisväärne kogus toiteelemente. Eeltoodu põhjal võib teha 

järelduse, et kuigi sõnnikut antakse põllukülvikorras suhteliselt sageli, võib suure osa 

mahetootjate põllukülvikorras olevate põldude PK-bilanss jääda teataval määral siiski 
negatiivseks ehk toiteelemente eemaldatakse saagiga rohkem kui väetistega tagastatakse.  

PMK e-küsitluse (PMK, 2015e) järgi tegid mahetootjad püsirohumaadel valdavalt 1 niite (80% 

tootjatest). Nendest tootjatest, kes püsirohumaadelt saaki koristasid, ei väetanud neid üldse 77%. 
16% vastas, et nad väetavad vaid osa püsirohumaid, kuid osasid ei väeta kunagi. Nendest 

tootjatest, kes püsirohumaid väetasid, väetas valdav osa (77%) vaid 1-20% püsirohumaadest. 

Põhilisteks väetisteks olid sõnnik (70% juhtudest) ja kompost (26% juhtudest). Ülaltoodu põhjal 

võib järeldada, et valdaval hulgal MAHE toetuse saajatel on püsirohumaadel toiteelementide 
bilanss mitteväetamise, kuid saagi koristamise tõttu märkimisväärselt negatiivne ja 

püsirohumaad vaesuvad toiteelementidest. Kuna koristatakse peamiselt vaid üks niide, siis pole 

muldade toiteelementidest vaesumine arvatavasti siiski kiire. 

2010. a e-uuringus (PMK, 2011e) küsiti ka põhjuseid, miks põlde ja püsirohumaid alati ei 
väetata. Peamiseks põhjuseks oli sõnniku puudus. Olulised põhjused olid ka põllu suur kaugus 

laudast ja sõnnikuveo kulukus ning vastava tehnika puudumine. Murettekitav on väetamisest 

mittehoolivate mahetootjate märkimisväärne osakaal. Nii ei peetud väetamist 

viljavahelduses/külvikorras olevatel põldudel olenevalt tootmistüübist vajalikuks 9-44% ja 
püsirohumaadel 23-42% ettevõtetes, kuna saaki saadakse ka ilma väetamata.  
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PMK mullaviljakuse seire uuring (2007-2013) näitas (PMK, 2015a), et võrreldes KSM ja ÜPT 

tootjatega on taimedele omastatava kaaliumi poolest vaeseid muldi enam just MAHE toetuse 

alustel põldudel, kus uuringu alguses olid 51% muldadest kaaliumivaesed (sisaldus alla 130 

mg/kg). Viie aasta jooksul oli nende muldade osakaal tõusnud 57%-ni. Ka madala omastatava P-
sisaldusega muldade osakaal (23% muldadest) oli mahetootjatel suurem kui teistel 

toetusgruppidel ja püsinud Eesti keskmisena suhteliselt muutumatul tasemel.  

Mullaproovide kordusanalüüside põhjal on mahepõldudel omastatava P-sisaldus Eesti 

keskmisena viie aasta jooksul natuke suurenenud ehk (62-lt 67-le mg/kg), aga omastatava K-
sisaldus vähenenud 8,4% (143-lt 131-le mg/kg).  

Mullaviljakust mõjutab teataval määral ka mullaharimisviis. Künnipõhisel mullaharimisel 

mineraliseerub orgaaniline aine kiiremini kui pindmisel mullaharimisel ja mitteharimisel 

(otsekülv) ja toiteelementide leostumine ning mullastruktuuri lõhkumine on suurem ning 
vihmausse hävitatakse rohkem. Samas võimaldab kündmine näiteks orgaanilisi väetisi künnikihi 

ulatuses ühtlasemalt segada. MAHE toetuse saajad kasutasid terakultuuride kasvupinnal 75% 

juhtudest künnipõhist harimist. Pindmist mullaharimist kasutati 21% ja otsekülvi 3,7% (PMK, 
2015e). 

Maastikuline mitmekesisus 

MAK 2007-2013 ja MAK 2014-2020 MAHE meetmetes on üheks eesmärgiks maastiku 
mitmekesisuse säilitamine ja parandamine. Mitmekesine kultuuride kasvatus ja viljavaheldus 

põldudel mitmekesistab kaudselt ka maastiku ilmet. Viljavahelduse mitmekesistamise nõuded on 

MAHE toetus 2 meetmesse ka lisatud. Siiski on keeruline öelda, kuidas MAHE toetused 1 ja 2 

maastikulist mitmekesisust otseselt säilitavad ja parandavad, kuna konkreetseid sellekohaseid 
tegevusi ja nõudeid toetuse määrustes pole. 

Elurikkus  

Kuna põllumajanduse intensiivistumist ja keemilise taimekaitse ulatuslikku kasutamist peetakse 
elurikkuse languse üheks põhjustajaks, loetakse mahepõllumajandust ekstensiivse tootmisviisina 

elurikkuse säilitamisel üheks parimaks lahenduseks. Elurikkuse hindamiseks on PMK teostanud 

Kesk- ja Lõuna-Eesti põllumajandusettevõtete põldudel uuringuid kimalaste (alates 2009. 
aastast) ja põllulindude (alates 2010. a aastast) näitajate alusel. Lisaks selgitati tootjate 

teadlikkust elurikkuse kohta 2009. ja 2014. aastal PMK e-uuringus. 

Kesk- ja Lõuna-Eesti piirkonna 2009.-2015. a kimalaseandmete koondanalüüsil leiti, et 

kimalaste arvukus oli KSM (keskmiselt 41-72 kimalast transekti kohta) ja MAHE ettevõtetes 
(keskmiselt 32-66) märgatavalt kõrgem kui ÜPT (21-37 kimalast transekti kohta) ettevõtetes 

(PMK, 2016k). Kusjuures MAHE ja KSM ettevõtetes tõusis kimalaste arv 2015. a võrreldes 

2014. a hüppeliselt. Ka kimalaste liigirikkus ja Shannoni mitmekesisuse indeks olid nii MAHE 

kui ka KSM ettevõtetes oluliselt kõrgemad (keskmine liikide arv vastavalt 6-9 ja 6-10 ning 
Shannoni indeks vastavalt 1,1-1,5 ja 1,1-1,3) kui ÜPT ettevõtetes (keskmine liikide arv 4-7 ja 

Shannoni indeks 0,8-1,2). Õite tihedus oli trendina läbi aastate üldiselt kõrgeim MAHE 

ettevõtetes ning madalaim ÜPT ettevõtetes, kuid see ei mõjutanud järelikult kimalaste arvukust, 

liigirikkust ja Shannoni indeksit sellisel määral, et need näitajad oleks KSM näitajatest paremad 
olnud. Analüüsides võeti õite tihedus lisanäitajana arvesse, kuna kõik kimalasenäitajad 

korreleeruvad sellega sageli positiivselt (mida rohkem õisi, seda kõrgem kimalasenäitaja). Selgus 

ka, et õite tiheduse langus põldudel seostub pestitsiidide kasutamisega. Kuna MAHE tootjad 
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pestitsiide ei kasuta, oli ka nende ettevõtetes ilmselt seetõttu õite tihedus kõrgem kui KSM ja 

ÜPT ettevõtetes. 

KSM ettevõtetes (eelkõige  Kesk-Eestis) olid kimalasenäitajad mõnikord isegi kõrgemad kui 

MAHE ettevõtetes. See võib tuleneda KSM meetme nõuete aastatepikkusest positiivsest mõjust 
kimalastele (mitmekesise külvikorra sisseviimine, liblikõieliste osakaalu tõus, rohumaaribade 

kasutus, glüfosaadi kasutamise piirang põllukultuuride kasvu ajal jne). Oma osa võib olla ka 

MAHE toetusaluse pinna kasvul. Sageli paiknevad KSM ja MAHE ettevõtete põllud lähestikku 

ja mõjutavad teineteist. Nii annavad mahepõllud kimalastele tervislikuma elukeskkonna ja 
vähendavad kõrval asuvatel KSM põldudel tehtavate keemiliste taimekaitsetööde võimalikku 

kahjulikku mõju neile. Samas võib keemilise taimekaitse kasutamine KSM põldudel vähendada 

ka lähedal olevate mahepõldude kimalaste populatsiooni. Lisaks võis Kesk-Eesti kimalaste 

elutingimustele soodsalt mõjuda see, et mitmed ETAK maakasutuse ja maastiku mitmekesisuse 
näitajad olid seal 2 km raadiuses KSM seirealade puhvrites oluliselt kõrgemad kui MAHE 

puhvrites. 

Üldiselt olid seireaastate jooksul kõigi kolme toetustüübi ettevõtete põldudel Lõuna-Eesti 
heterogeensemal maastikul kimalaste arvukus, liikide arv ja Shannoni mitmekesisuse indeks 

kõrgemad kui homogeensema maastikuga Kesk-Eestis. Samas lähenesid Kesk-Eesti MAHE ja 

KSM ettevõtete kimalaseliikide arv ja Shannoni mitmekesisuse indeks aastate jooksul Lõuna-

Eesti näitajatele. 

PMK põllulindude seire uuringu (PMK, 2016l) põhjal olid Lõuna- ja Kesk-Eesti seirepiirkonna 

koondanalüüsil (2010.-2015. a) linnustiku näitajad (pesitsevate paaride arv, kõikide liikide arv, 

pesitsevate liikide arv, Shannoni mitmekesisuse indeks jm) MAHE tootjate põldudel kõrgemad 

kui KSM ja ÜPT ettevõtetes. Osa varasemaid, peamiselt Kesk-Eesti MAHE ettevõtete 
vaatlustransekte langes 2015. a uuringust välja. See võis olla põhjuseks, miks mõned 

linnunäitajad seal MAHE ettevõtetes langesid. Samas on linnunäitajad uuringuperioodil kord 

tõusnud ja kord langenud nii MAHE, KSM kui ÜPT ettevõtetes. 

Põldlõokese domineerimine oli MAHE tootjate põldudel väiksem, kui KSM ja ÜPT tootjate 
põldudel, kuna teiste linnuliikide osakaal oli suurem,. Põllukultuuride (v. a lühiealised 

rohumaad) pindalal leiti tihti oluline seos linnunäitajatega, mis oli alati negatiivne ehk mida 

rohkem oli linnuseire transektide all teravilja-, õlikultuuri- jm haritavaid põlde, seda väiksem oli 

seal põllulindude arvukus ja liigirikkus. Seega võivad kõrgemad linnunäitajad olla seotud 
rohumaade suurema osakaaluga MAHE ettevõtetes. Nii oli perioodi 2010-2015 jooksul transekti 

ala pinnast (1 km pikkune transekt ning 50 m mõlemale poole transekti telgjoont) KSM ja ÜPT 

aladel suurem osa (70-90%) põllukultuuride all, MAHE aladel oli aga transekti alast suurem osa 
(~70%) hoopis rohumaade all. Kuna rohumaad on lindudele sobivam elupaik ja rohumaid oli 

MAHE ettevõtetes rohkem, olid seal linnunäitajad ka kõrgemad. Seega võib rohumaade suur 

osakaal mahetootmisel (2007.-2015. a Eestis keskmisena 72-81% toetusalusest pinnast) 

soodustada põllulindude elu- ja toitumistingimusi. Ka maastikuelementide pindala oli MAHE 
ettevõtetes transekti alas suurem kui teistel toetustüüpidel, mis mõjutas mitmel aastal ka 

positiivselt erinevaid linnunäitajaid.  

MAHE tootjate põldudel on lindudel sageli ka rohkem toitu (putukaid, seemneid) seetõttu, et 

keemilisi pestitsiidide ei kasutata. Uuring näitaski, et MAHE ettevõtetes oli uurimisaladel 2010.-
2015. a 1,6 korda rohkem loomtoiduliste linnuliikide paare kui KSM ja ÜPT ettevõtetes. 

Rohkem leiti MAHE ettevõtetes ka sega- ja seemnetoiduliste linnuliikide paare. 
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2010.-2015. a olid kõik linnunäitajad Lõuna-Eesti seirepiirkonnas üldiselt oluliselt kõrgemad kui 

Kesk-Eesti seirepiirkonnas. See tuleneb ilmselt suuremast kompensatsioonialade olemasolust 

Lõuna-Eestis ja piirkondlikest eripäradest. Kesk-Eesti suuremad põllumassiivid võrreldes Lõuna-

Eesti väiksemate massiividega võivad halvendada ka lindude toitumistingimusi. 

Elurikkust hindas PMK 2014. a e-uuringu alusel oma ettevõttes kõrgeks 45% ja keskmiseks 39% 

toetuse taotlejatest (PMK, 2015a). Samas polnud 2014. a 43% (2009. a enamus) MAHE toetuse 

taotlejaid nõus oma põlde elurikkuse suurendamiseks liigendama. 

Oma teadmisi põllumajandusega seotud lindudest hindas 2014. a heaks vaid 10%, 
põllumajandusega seotud loomadest 31%, põllumajandusega seotud taimedest 23% ja 

põllumajandusega seotud putukatest 8% MAHE toetuse taotlejatest. 

Nii 2009. kui 2014. a arvas üle ¾ mahetootjatest, et nende ettevõttes on keskkonnakaitsele 

tähelepanu pööramine olulisel kohal. Meeldiv on täheldada, et looduskeskkonna säilitamine 
tulevastele põlvedele oli kõige motiveerivam põhjus keskkonda säästvaks majandamiseks 2009. 

a ja üheks motiveerivamatest põhjustest koos enda huvi ja toetuste saamisega ka 2014. a. Kõige 

rohkem oldi nõus järgima täiendavaid piiranguid bioloogilise mitmekesisuse suurendamiseks, 
kui selleks tarbeks makstakse täiendavaid toetusi nii 2009. kui 2014. a. Arvukalt vastati, et 

piiranguid on juba niigi palju. 

Veekvaliteet 

PMK uuringu (PMK, 2016d) andmetel oli uuritava mahepõllu dreenivee nitraatiooni 

kontsentratsioon perioodil 2014-2015 väga madal – keskmisena 3,1 mg/l. See oli märgatavalt 

madalam võrreldes perioodiga 2007-2013 ja oli tingitud nii talvise taimkatte olemasolust (3. 

kasutusaasta põldhein) kui sellest, et väetist anti sellele põllule viimati 4 aastat tagasi. 

Sarnaselt keskmise nitraatiooni kontsentratsiooniga oli ka mahepõllu dreenivesi üldlämmastiku 

sisalduse järgi väga hea ja hea kvaliteediga – väga heasse kvaliteediklaasi jäi 73% ja heasse 27% 

kogutud veeproovidest. 

Nii nagu 2013./2014. a jäid ka aruandeaastal (2014/2015) kõik mahepõllult kogutud dreenivee 
proovid fosfori kontsentratsioonilt väga halba pinnavee seisundiklassi. See võib olla osaliselt 

tingitud seirepõllu mullaliigist (saviliiv lõimisega leetjas gleimuld). Kuid uuringute järgi 

soodustab ka põua- ja vihmaperioodi vaheldumine fosfori leostumist. Põuaga mullas tekkivate 
makropooride kaudu jõuab mullakolloididele kinnituv fosfor laskuva veega dreenideni. Seda 

kinnitab ka veeproovide kolloididesisaldus, eriti peale põuaperioodi tugevaid sademeid. Uuemate 

teadusuuringute järgi võib ka talvine taimkate soodustada mõningast fosfori leostumist. Talvel ja 

varakevadel taimik külmub ja sulab korduvalt, mis põhjustab taimerakkudes lahustuvate 
fosforiühendite vabanemist ja tugeva filtratsiooni puhul ka nende ühendite leostumist 

dreenidesse (Fisher, 2015). 

Võrreldes lämmastiku leostumist toetustüüpide kaupa näeme, et leostumine oli mahepõllul väike 

nii perioodi 2006-2015 keskmisena kui ka aruandeaastal, kuna põldu väetatakse vaid orgaanilise 
väetisega, mida kasutatakse korra 4-5 aasta tagant (Tabel 15).  
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Tabel 15. Lämmastiku leostumine toetustüübiti aastatel 2006-2015 ja 2014-2015 

Toetustüüp 
N leostumine, kg/ha/a 

2006-2015 2014-2015 

KSM 15,3 15,6 

ÜPT 21,6 32,3 

MAHE 2,2 0,5 

Võrreldes perioodiga 2006-2013 jäi aruandeaastal fosfori leostumine madalamaks nii 

seirepõldude kui toetustüüpide lõikes. Samas on P leostumine mahepõllult olnud kogu 

uurimisperioodi jooksul väike, jäädes loodusliku fooni (0,1-0,3 kg/ha/a) piiresse. 

PMK taluvärava toiteelementide bilansi (ostu ja müügi alusel) uuringu (PMK, 2016b) raames 
analüüsiti KSM ja ÜPT põllumajandusettevõtete N-, P-, K-bilansi kõrval ka MAHE 

seireettevõtete (~40 ettevõtet) toiteelementide bilansi tulemusi. Analüüsiti ka maheettevõtete 

NPK kasutamise efektiivsust. Eelnimetatud bilansinäitajad võimaldavad kaudselt hinnata 

maheettevõtte tootmise võimalikku mõju ka veekvaliteedile. 

PMK uuringu andmetel oli MAHE seireettevõtetes N-sisend aastatel 2007-2014 vahemikus 32-

41 kg/N/ha kohta aastas. Põhilise osa lämmastiku sisendist (70%) moodustas liblikõieliste poolt 

seotud lämmastik. Lämmastiku bilanss MAHE seireettevõtetes varieerus olenevalt aastast, 

vahemikus 3-21 kg/ha/a, (keskmine 12 kg/ha/a). MAHE ettevõtete lämmastiku kasutamise 
efektiivsus varieerus aastati aga vahemikus 37%-91%. Eeloleva info põhjal võib väita, et 

lämmastiku leostumisest põhjustatud põhja- ja pinnavee saastumise riski võib MAHE tootmise 

korral hinnata väikseks. 

Perioodil 2007-2014 oli mahetootjatel P-sisend ettevõtte kohta praktiliselt olematu (0-2 

kg/P/ha/a) ja bilanss jäi kergelt negatiivseks (vahemikus -1 kuni -4 kg/ha/a, keskmine  

-3 kg/ha/a). See ühtib ka PMK kompleksuuringu 2010-2014. a põllupõhise P-üldbilansi 

tulemusega, kus P-üldbilanss jäi samuti negatiivseks (PMK, 2016g). Sellised tulemused 
näitavad, et mahetootmises on fosfori leostumise risk üldjuhul minimaalne. 

K-sisend MAHE ettevõtte kohta oli perioodil 2007-2014 samuti väga väike (0-3 kg/K/ha/a) ja 

bilanss jäi perioodi keskmisena märkimisväärselt negatiivseks (-14 kg/ha/a), kõikudes 

vahemikus -1 kuni -20 kg/ha/a. 2014. aastal oli K-bilanss -16 kg/ha/a. Ka kompleksuuringus jäi 
põllupõhine K-üldbilanss märkimisväärselt negatiivseks.  

Tänu sellele, et fosfori ja kaaliumi sisend MAHE ettevõtetes praktiliselt puudus, oli ka nende 

toiteelementide kasutamise efektiivsus >100% kõikidel uuringu aastatel. Sisuliselt tähendab see, 

et tegelikult tarbiti fosforit ja kaaliumit kordades rohkem kui seda tootmisesse panustati. 

Ettevõtete NPK bilansi uuringu ja mahepõllu dreenivee NPK kontsentratsiooni uuringu 

tulemuste alusel võib olukorda mahetootmisel keskkonna keemilise koormuse vähenemise ja vee 

kvaliteedi paranemise seisukohalt hinnata heaks, mulla viljakuse suhtes aga negatiivseks. 

Loomade heaolu parandamine 

MAK 2014-2020 MAHE meetmes on üheks eesmärgiks loomade heaolu parandamine. Kuid 

eraldi nõudeid ja toetatavaid tegevusi loomade heaolu parandamiseks meetme tegevusi 
reguleerivas määruses pole. Seetõttu pole ka MAHE toetus 2 hindamise raames võimalik 

analüüsida loomade heaolu parandamist. 



174 

3.2.2. Kokkuvõte ja vastused üldistele hindamisküsismustele 

•  MAHE toetusealune kogupind (MAHE toetus MAK 2007-2013 ja MAK 2014-20120) 

oli 2015. aastal 128 935 hektarit (75% mahepõllumajanduse registris olevast 

mahepõllumajanduslikust pinnast) ning suurenes ajavahemikus 2009-2015 58% võrra (47 
229 ha). MAHE toetuse saajaid oli 2015. aastal 1443 (89% mahepõllumajanduse registris 

olevatest mahetootjatest). Toetuse saajate arv suurenes vahemikus 2009-2015 25% (291 

võrra). 2014. a võrreldes suurenes MAHE toetusalune pind ja toetuse saajate arv 2015. a 

8,1% (2013. a võrreldes vastavalt 2,1% ja 2,6%). MAHE toetusalune keskmine pind 
toetuse saaja kohta oli 2015. a 89 ha.  

• Kõige rohkem oli MAHE toetuse saajaid 2015. a Võru (184 e ehk 13% taotlejatest) ja 
Saare (158) maakonnas. Kõige vähem oli toetuse saajaid Ida-Viru (30 e 2,1%) ning Järva 

(43) maakonnas. Suurimad MAHE toetuse alused kogupinnad 2015. aastal olid Tartu (18 

409 ha e 14% MAHE pinnast) ja Pärnu (12 754 ha) maakonnas. Kõige vähem oli MAHE 

toetuse alust kogupinda Järva (4105 ha e 3,2%) ja Põlva (4440 ha) maakonnas. Hiiu 
maakonnas oli 2015. aastal MAHE toetuse alune üle pind 11,5 korra ja Saare maakonnas 

1,4 korda suurem kui KSM toetusealune pind. Teistes maakondades ületas KSM 

toetusalune pind selgelt MAHE pinna. MAHE toetusaluse pinna suurim osakaal ÜPT 

toetusalusest pinnast oli 2015. a Hiiu (49%) ja Saare ning Võru (mõlemas 24%) 
maakonnas ja kõige väiksem Järva (5,3%) ning Lääne-Viru maakonnas (5,5%). Eesti 

MAHE toetusaluse pinna koguosakaal ÜPT toetusalusest kogupinnast oli 14%. Kõige 

suurem keskmine pind toetuse saaja kohta oli 2015. a Ida-Viru (166 ha) ja Tartu (144 ha) 

maakonnas ning väikseim Põlva (59 ha) ja Võru (68 ha) maakonnas. 

• 2015. a määrati MAHE toetust 1 (MAK 2007-2013) 374 taotlejale (26% MAHE 

taotlejatest) ja kokku 37 319 ha (29% MAHE pinnast). Kokku maksti MAHE toetust 1 

MAHE tootjatele 3 701 758 eurot. MAHE toetust 2 (MAK 2014-2020) määrati 1069 
taotlejale (74% MAHE taotlejatest) ja kokku 91 616 ha (71% MAHE pinnast). Kokku 

maksti MAHE toetust 2 MAHE tootjatele 8 536 253 eurot. MAHE toetust 1 määrati 

2015. a kõige rohkem taotlejatele Saare maakonnas (52 e 14% MAHE 1 taotlejatest). 
Kõige vähem määrati MAHE toetust 1 taotlejatele Ida-Viru  maakonnas (6). Suurim 

MAHE toetuse 1 alune pind oli 2015. a Saare maakonnas (6046 ha e 16% MAHE 1 

pinnast). Kõige vähem oli MAHE toetuse 1 alust pinda 2015. aastal Põlva maakonnas 

(558 ha e 1,5% MAHE 1 pinnast). MAHE toetust 2 määrati kõige rohkem taotlejatele 
2015. a Võru maakonnas (147 e 14% MAHE 2 taotlejatest). Kõige vähem määrati 

MAHE toetust 2 taotlejatele Ida-Viru (24 e 2,2% MAHE 2 taotlejatest). Suurimad MAHE 

toetuse 2 alused pinnad olid 2015. a Tartu maakonnas (15 258 ha e 17% MAHE 2 

pinnast). Kõige vähem oli MAHE toetuse 2 alust pinda 2015. aastal Järva maakonnas 
(2975 ha e 3,2% MAHE 2 pinnast). 

• Väikese MAHE toetusaluse pinnaga suurusgruppides (0,29-3 ja 3,01-10 ha) oli toetuse 

saajate arv märkimisväärne (kokku 275 toetuse saajat, 19%), kuid toetusalune kogupind 
väike (1221 ha, 0,9%). Suurim toetusalune pind oli suurusgrupis 100,01-500 ha (65 980 

ha, 51%) ja suurim toetusesaajate arv grupis 10,01-100 ha (817 toetuse saajat, 57%). 

Seega oli põhilisel osal MAHE toetuse saajatest (76%) toetusalust pinda vahemikus 0,29-

100 ha. 
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• Liblikõielisi (heintaimede puhaskultuurid ja nende segud ning allakülvid) kasvatati 

MAHE toetuse taotlusalusel põllukultuuride pinnal 2015. aastal Eestis keskmisena 60%. 

Nende osakaal näitab perioodil 2007-2015 kasvutrendi. Maakondade lõikes varieerus 
nende osakaal siiski märkimisväärselt. Liblikõielistest kasvatati põllumaal 2015. a 

liblikõieliste heintaimede segusid muude heintaimede ja kultuuridega 55%, teravilja jm 

kultuuride allakülve 21%, liblikõieliste heintaimede puhaskultuure 15% ja kaunvilju 9%. 

• Liblikõieliste või kõrreliste heintaimede kasvatamisel suureneb mulla orgaanilise aine 
sisaldus ja paraneb mullastruktuur, -tervis ning mulla aastaringse kaetuse tõttu takistavad 

nad oluliselt ka toiteelementide leostumist. Rohumaade pind oli MAHE toetuse taotlejatel 
2007.-2015. aastal 72-81% (2015. a 72%). MAHE taotlusaluste rohumaade kogupinna 

osakaal MAHE taotlusalusest põllumajandusmaast langes perioodi jooksul põhiliselt 

lühiajaliste kõrreliste heintaimede osakaalu vähenemise tõttu. Hiiu ja Saare maakonnas 

oli rohumaade kogupinna osakaal 2015. a näiteks vastavalt 96% ja 95%, Tartu 
maakonnas 44%. Taotlusaluste püsirohumaade osakaal oli Saare maakonnas aga 90%, 

Hiiu maakonnas 85% ja Tartu maakonnas vaid 16%. Lühiajaliste rohumaade 

koguosakaalu vähenemisel MAHE toetusalusest kogupinnast (2007. a 35%-lt 24%-ni 

2015. a) tõusis perioodi jooksul muude kultuuride (tera-, kaunvili, õli- ja kiukultuurid jm) 
koguosakaal 17%-lt 2007. a 27%-ni 2015. a. Samas, kui põllumaal (külvikorras) langeb 

lühiealiste rohumaade osakaal alla ühe kolmandiku või neljandiku, võib künnikihi 

orgaanilise aine sisaldus hakata vähenema ja mulla struktuur halvenema. Hiiu maakonnas 

oli põllumaal lühiajalisi rohumaid 2015.  näiteks 77%, kuid Ida-Viru maakonnas 32%. 
Eesti keskmisena oli lühiajalisi rohumaid põllumaal 48%. Kuna olulisel osal 

terakultuuride pinnast kasvatatakse ka heintaimede allakülve, mille alusel pinnal püsib 

künnikihi orgaanilise aine sisaldus ja mullastruktuur üldiselt stabiilsena, võiks 1-aastaste 

põllukultuuride osa MAHE põllumaal veelgi tõusta.  

• Taotlusaluse MAHE pinna teraviljadest kasvatati 2015. a enim kaera (10 888 ha, 40% 

teraviljadest), sellele järgnesid suvinisu ja rukis (17%), suvioder (12%), talinisu (6,4%), 
speltanisu (4%). Taotlusaluse tatra pind oli 1072 ha. Õli- ja kiukultuuridest oli suurim 

osakaal talirüpsil (60%, 2387 ha), suvirapsi ja -rüpsi osakaal oli vastavalt 13% ja 12%, 

kanepi osakaal 8,4%. Kaunviljade pinnast kasvatati põhiliselt põldhernest ja –uba. 

• Väiksema pinnaga (0,1-50 ha ja 50,01-100 ha) taotlejate suurusgruppides oli 
püsirohumaa osakaal oluliselt suurem (üle 50% taotlusalusest pinnast) ning teraviljade, 

kaunviljade, õli- ja kiukultuuride osakaal oluliselt väiksem kui suurema MAHE 

taotlusaluse pinnaga tootjatel. Üle 1000 ha suurusgrupiga tootjatel oli püsirohumaa 
osakaal suhteliselt väike (17%).  

• Mustkesa kasutamisel lagundatakse intensiivselt mulla orgaanilist ainet, hävitatakse 

mullaelustikku, lõhutakse mullastruktuur ja soodustatakse toiteelementide leostumist. 
Põllumaa kultuuride all olevast MAHE taotlusalusest pinnast moodustas mustkesa 2014. 

a 3,1% ja 2015. a MAHE toetuse 1 põllumaast 3,3%, MAHE toetuse  2 põllumaast vaid 

0,6%. Sellise mustkesa osakaalu järsu languse üheks põhjuseks on ilmselt see, et MAHE 

toetuse 2 alusele mustkesa pinnale MAHE toetust enam ei maksta, kuid MAHE toetus 1 
alusele mustkesa pinnale makstakse. Samuti piiratakse tema kasutamist MAHE toetuse 2 

viljavahelduse nõuetes sellega, et ta ei katkesta külvikorras samasse liiki või sugukonda 

kuuluvate põllukultuuride ja köögiviljade järgnevust. Mustkesa osakaal põllumaal oli 
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2015. a suhteliselt kõrge MAHE toetuse 1 taotlusalusel pinnal kahes maakonnas (Lääne 

11% ja Lääne-Viru 9,4%). Samas on vastuoluline, et mustkesa loetakse 

põllumajandusmaa otsetoetusi reguleerivas määruses ökoalade hulka.  

• PMK mullaviljakuse seire uuringu (2007-2013) järgi on mahetootjate muldade künnikihis 
taimedele omastatava kaaliumi sisaldus 5-aasta jooksul vähenenud (8,4% e 143-lt 131-le 

mg/kg). Õnneks pole vähenenud omastatava fosfori sisaldus. Taimedele omastatava 

kaaliumi poolest vaeseid muldi oli enam just MAHE toetuse alustel põldudel, kus 
uuringu alguses olid 51% muldadest kaaliumivaesed (sisaldus alla 130 mg/kg). Viie aasta 

jooksul tõusis nende muldade osakaal 57%-ni. Ka madala omastatava P-sisaldusega 

muldade osakaal oli mahetootjatel suurem (23% muldadest) kui teistel toetusgruppidel ja 
on püsinud Eesti keskmisena suhteliselt stabiilsena. PMK 2010. ja 2014. a tootjate e-

uuringu alusel võib järeldada, et kuigi sõnnikut antakse põllukülvikorras suhteliselt 

sageli, võib suure osa mahetootjate põllukülvikorras olevate põldude PK bilanss jääda 

teataval määral siiski negatiivseks ehk toiteelemente eemaldatakse saagiga rohkem kui 
väetistega tagastatakse. Püsirohumaade muldades on toiteelementide bilanss 

mitteväetamise, kuid saagi koristamise tõttu märkimisväärselt negatiivne ja 

püsirohumaad vaesuvad toiteelementidest. Kuna koristatakse peamiselt vaid üks niide, 

siis pole muldade toiteelementidest vaesumine arvatavasti siiski kiire. 

• Lämmastiku bilanss varieerus MAHE seireettevõtetes perioodi 2007-2014 jooksul 

olenevalt aastast, olles mõõdukalt positiivne (vahemikus 3-21 kg/ha/a, keskmine 12 

kg/ha/a). MAHE ettevõtete lämmastiku kasutamise efektiivsus varieerus aastati 
vahemikus 37-91%. Põhilise osa N- sisendist moodustas liblikõieliste poolt seotud 

lämmastik (70%). P-bilanss jäi kergelt negatiivseks (0…-3 kg/ha/a, keskmiselt -3 

kg/ha/a) ja K-bilanss märgatavalt negatiivseks (-1…-20 kg/ha/a, keskmiselt -14 kg/ha/a). 

Perioodi 2006-2015 keskmisena leostus lämmastikku kõige vähem MAHE uurimisaluselt 
põllult – 2,2 kg/ha/a (2014/15 – 0,5 kg/ha/a). Fosfori leostumine oli perioodi jooksul 

väike, jäädes loodusliku fooni (0,1-0,3 kg/ha/a) piiresse. Ettevõtete NPK bilansi uuringu 

ja mahepõllu dreenivee NPK kontsentratsiooni uuringu tulemuste alusel võib olukorda 
mahetootmisel keskkonna keemilise koormuse vähenemise ja vee kvaliteedi paranemise 

seisukohalt hinnata heaks, mulla viljakuse suhtes aga negatiivseks. 

• MAHE ettevõtetes olid kimalasenäitajad üldise trendina märgatavalt kõrgemad kui ÜPT 
ettevõtetes. Kimalased külastavad õisi toidu kogumise eesmärgil ning seega: mida 

rohkem õisi, seda kõrgemad kimalasenäitajad. Üldise trendina oli õite tihedus MAHE 

loendustransektidel kõrgem kui ÜPT loendustransektidel. Suuremat õite tihedust MAHE 

ettevõtetes võib seletada keeluga kasutada sünteetilisi pestitsiide ja enamust 
mineraalväetisi – see soodustab kimalastele sobivate taimede olemasolu ja rohkust. 

Lisaks ei puutu kimalased MAHE aladel kokku ka neile kahjulike kemikaalidega. 

Kimalaste arvukus kõikus aastati üles-alla, kuid 2015. a kasvas see nii Kesk- kui ka 

Lõuna-Eesti MAHE seirealadel hüppeliselt, ÜPT aladel aga mitte. Seega olid MAHE 
seirealad 2015. a kimalastele väga atraktiivsed, kindlat põhjust on aga raske välja tuua. 

Kimalaseliikide arv ja Shannoni indeks olid Lõuna-Eesti MAHE aladel väikeste 

kõikumistega küllaltki stabiilsed. 

• Keskmised põllulinnunäitajad transekti kohta olid mõne üksiku erandiga MAHE 
ettevõtetes kõrgemad kui KSM ja ÜPT ettevõtetes. See viitab, et MAHE ettevõtted on 



177 

põllulindudele sobivam elupaik. Ühe põhjusena võib välja tuua meetme nõudeid: MAHE 

aladel ei tohi kasutada enamust mineraalväetistest ja sünteetilisi pestitsiide, mistõttu 

leidub lindudele seal ilmselt ka rohkem toitu. Olulise põhjusena võib välja tuua ka 

maakasutuse. MAHE aladel moodustasid transekti puhvrist (1 km x 100 m) ~70% 
rohumaad, mis on lindudele sobivam elupaik. Linnunäitajate analüüsil tuli selgelt välja, et 

mida kõrgem oli transekti puhvris rohumaade osakaal, seda kõrgem oli lindude arvukus 

ja liigirikkus. 

• MAHE toetuste saamise nõuded vastavad üldiselt ja enamuses MAK 2014-2020 meetme 
eesmärkidele. Samas pole loomade heaolu parandamise eesmärgi suhtes pole aga MAHE 

meetmesse eraldi tegevusi ja nõudeid sisse viidud. Keskkonna üldine seisund peaks 
MAHE meetme nõuete järgimisel säilima või paranema mitmete näitajate osas. 

Mahepõllumajanduse terviklikku arengut soodustatakse. Suureneb MAHE tootjate 

tulukus ja konkurentsivõime. Tänu koolitustele suureneb keskkonnateadlikkus. Nii 2009. 

kui ka 2014. aastal arvas üle ¾ PMK e-küsitluses osalenud mahetootjatest, et nende 
ettevõttes on keskkonnakaitsele tähelepanu pööramine olulisel kohal. Looduskeskkonna 

säilitamine tulevastele põlvedele oli kõige motiveerivam põhjus keskkonda säästvaks 

majandamiseks 2009. a ja üheks motiveerivamatest põhjustest koos enda huvi ja toetuste 

saamisega ka 2014. a. Kõige rohkem oldi nõus järgima täiendavaid piiranguid 
bioloogilise mitmekesisuse suurendamiseks, kui selleks otstarbeks makstaks täiendavaid 

toetusi.  

Vastused üldistele hindamisküsimustele 

Sihtvaldkond 4A. Kuidas on maaelu arengu programm toetanud elurikkuse ennistamist, 

säilitamist ja parandamist, sealhulgas Natura 2000 aladel ja looduslikust või muust 

eripärast tingitud piirangutega aladel, ning suure loodusliku väärtusega põllumajanduse ja 

Euroopa maastike seisundi ennistamist, säilitamist ja parandamist? 

PMK poolt on 2009.-2015. a tehtud kimalaste (PMK, 2016k) ja 2010.-2015. a põllulindude seiret 

(PMK, 2016l) Kesk- ja Lõuna-Eesti piirkonnas.  

Kimalaste ja põllulindude näitajaid 2015. a (ehk MAK 2014-2020 esimesel seireaastal) ei 
erinenud oluliselt kimalaste keskmistest näitajatest perioodil 2009-2014 ja põllulindude 

keskmistest näitajatest perioodil 2010-2014. Uue MAK perioodi muutuste hindamiseks võrreldes 

vanema perioodiga oleks vaja ka siin pikemat seireperioodi.  

Kimalaste ja põllulindude näitajad on Kesk- ja Lõuna-Eesti seirepiirkonna MAHE toetusaluste 
ettevõtete põldudel püsinud aastate jooksul suhteliselt stabiilsed. Tulemuste mõningane kõikuvus 

perioodi jooksul tuleneb pigem aastate eripärast. Seega on mahepõllumajanduslike nõuete 

järgimine aidanud bioloogilist mitmekesisust (kimalaste ja põllulindude näitajate taset) säilitada, 

kuid mitte suurendada. 

MAHE toetuse aladel olid põllulindude näitajad (liikide arv, pesitsevate paaride arv, Shannoni 

indeks jm) kõrgemad kui KSM ja ÜPT (tootjad, kes ei saa MAHE ja KSM toetusi) põldudel, 

mida võis soodustada ka rikkalikum toidubaas maheviljeluses (eelkõige putukate ja seemnete 

näol), kuna keemilist taimekaitset ei tohi maheviljeluses teha. MAHE ettevõtetes oli 
uurimisaladel 2010.-2015. a 1,6 korda rohkem loomtoiduliste linnuliikide paare kui KSM ja ÜPT 

ettevõtetes. Rohkem leiti MAHE ettevõtetes ka sega- ja seemnetoiduliste linnuliikide paare. 

Uuringu tulemused osutavad võimalusele, et MAHE ettevõtete kõrgemate linnunäitajate üheks 
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põhjuseks võib olla suur rohumaade osakaal. Rohumaad on sobilik toitumis- ja pesitsuskoht 

põllulindudele. Põllukultuuride (ilma rohumaata) pinna suurenemisel ettevõttes põllulindude 

arvukus ja liigirikkus vähenes. MAHE taotlusaluste püsirohumaade osakaal oli 2007.-2015. a 45-

51% (2015. a 48%) ja rohumaadel kokku (püsi- ja lühiealised rohumaad) taotlusaluste 
põllukultuuride pinnast 72-81% (2015. a 72%).  

Kimalasenäitajad olid MAHE ja KSM ettevõtetes kõrgemad kui ÜPT ettevõtetes. Nii oli 

kimalaste arv 2009.-2015. a transekti kohta MAHE ettevõtetes vahemikus 32-66, KSM 

ettevõtetes 41-72 ja ÜPT ettevõtetes 21-37. Kimalase liikide arv oli MAHE ettevõtetes 6-9, KSM 
ettevõtetes 6-10 ning ÜPT ettevõtetes 4-7. Shannoni indeks oli MAHE ettevõtetes 1,1-1,3, KSM 

ettevõtetes 1,1-1,5 ja ÜPT ettevõtetes 0,8-1,2. Sageli olid mitmed kimalasenäitajad KSM 

põldudel isegi kõrgemad kui MAHE põldudel. See võis tuleneda KSM meetme nõuete 

aastatepikkusest positiivsest mõjust kimalastele (mitmekesise külvikorra sisseviimine, 
liblikõieliste osakaalu tõus, rohumaaribade kasutus, maastikuelementide säilitamise nõue, 

glüfosaadi kasutamise piirang põllukultuuride kasvu ajal), aga ka KSM seirealade 

mitmekesisemast maastikust ja maakasutusest 2 km raadiuses. Oma osa võis olla ka MAHE 
toetusaluse pinna suurenemisel. Tihti paiknevad MAHE- ja KSM põllud kõrvuti või lähestikku, 

mis ühtlustab erineva majandamise toimet kimalasenäitajatele. 

MAHE meetme kohustusliku alg- ja täiendkoolitusega saab parandada tootjate teadlikkust 

bioloogilisest mitmekesisusest ja tutvustada neile tegevusi, mis aitavad bioloogilist 
mitmekesisust põldudel säilitada ning suurendada. 

Sihtvaldkond 4B. Kuidas on maaelu arengu programm toetanud veemajanduse, sh väetiste 

ja pestitsiidide kasutamise parandamist? 

Sihtvaldkond 4C. Kuidas on maaelu arengu programm toetanud mullaerosiooni 
tõkestamist ja mulla majandamise parandamist? 

Neile hindamisküsimustele on sobilik vastata ühiselt, kuna maaelu arengukava MAHE 

meetmetes toodud ühed ja samad tegevused mõjutavad nii veemajandust, mullaerosiooni 

tõkestamist ja mulla majandamise parandamist kompleksselt. 

Rohumaadel ei toimu mullaharimist, mis suurendaks künnikihis orgaanilise aine 

mineraliseerumist ja mullaerosiooni. Taimestikuga kaetuse tõttu on toiteelementide leostumine 

rohumaadelt väiksem kui üheaastaste põllukultuuride pinnalt. Rohumaadele toetuste maksmine 

MAHE meetmes soodustab rohumaa pinna säilitamist ja seeläbi paraneb ka pinnavee kvaliteet, 
väheneb mullaerosioon ja suureneb muldade majandamise tõhusus. 

MAHE meetmega ühinenud tootjatel on suur toetusaluste rohumaade osakaal. MAHE toetuse 

taotlusaluste püsirohumaade osakaal oli 2007.-2015. a 45-51% (2015. a 48%, 68 057 ha) ja 
rohumaade pind kokku MAHE toetuse taotlusaluse maa pinnast 72-81% (2015. a 72%, 102 397 

ha). Põllumaal, kus mulda haritakse intensiivselt, pidurdavad leostumist, vähendavad erosiooni, 

soodustavad künnikihi orgaanilise aine sisalduse suurenemist, mullastruktuuri ja –tervise 

paranemist eelkõige lühiajalised rohumaad, sest nende alusel pinnal on põld aastaringselt kaetud 
enamusel juhtudel mitu aastat järjest. MAHE toetuse taotlusaluste lühiajaliste rohumaade osakaal 

põllumaal on 2007.-2015. a perioodi jooksul küll langenud, aga endiselt kõrge (2015. a 48%). 

Põllumaa 1-aastaste terakultuuride alusel pinnal takistavad leostumist ja erosiooni ning 

parandavad mulla kvaliteeti muuhulgas ka heintaimede allakülvid. Nende all on muld 
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talveperioodil samuti kaetud. 2015. a oli heintaimede allakülvide osakaal MAHE toetuse 

taotlusalusel põllumaal 14%.  

MAK 2014-2020 MAHE meetmes on kehtestatud rida nõudeid viljavahelduse järgimiseks 

eesmärgil, et erinevad kultuurid põllul vahelduksid ja sama sugukonna kultuure ei kasvataks 
pidevalt üksteise järel. Neid nõudeid polnud eelmise perioodi MAK 2007-2014 MAHE meetmes. 

Viljavahelduse nõuete järgimise sissetoomine meetmesse aitab mitmekesistada MAHE ettevõtete 

külvikorda, see soodustab omakorda mullastruktuuri säilimist ja paranemist, mille tõttu väheneb 

ka toiteelementide leostumine ja mullaerosioon.  

Mustkesa loetakse üheks suurimaks toiteelementide leostumise ja erosiooni soodustajaks 

põldudel, kuna mullapind on katmata ja mustkesa harimisel lagundatakse intensiivsemalt 

orgaanilist ainet ja lõhutakse mullastruktuur ning hävitatakse vihmausse. MAK 2014-2020 

MAHE meetmes ei maksta enam toetust mustkesa pinnale nagu MAK 2007-2013 MAHE 
meetmes. Samuti piiratakse mustkesa kasutamist viljavaheldusnõuetes sellega, et ta ei katkesta 

külvikorras samasse liiki või sugukonda kuuluvate põllukultuuride ja köögiviljade järjestust. 

Need piirangud võisid olla olulisteks põhjusteks, miks MAK 2014-2020 MAHE meetme 
põllumaa kultuuride all oleval taotlusalusel pinnal oli mustkesa osakaal 2015. aastal oluliselt 

väiksem (osakaal 0,6%, 338 ha) kui MAK 2007-2013 MAHE meetme pinnal (osakaal 2014. a 

3,1% ja. 2015. a 3,3%).  

Toiteelementide leostumise ja erosiooni vähendamist ning mullastruktuuri parandamist 
soodustab ka nõue, et ettevõtte põllumaast tuleb hoida vähemalt 20% talvise taimkatte all. Kuna 

pole teada 2015./2016. a talveperioodi põllumaa pind, ei saa talvise taimkatte täpset osakaalu 

selle suhtes välja tuua. 2015. aasta kohustusealusest pinnast katnuks MAK 2014-2020 MAHE 

meetme tootjate poolt planeeritud talvine taimkate sellest maakondade lõikes 43-68% (Eesti 
keskmisena 54%).  

Püsikultuuride alusel pinnal aitab leostumist ja erosiooni vähendada ja orgaanilise aine sisaldust 

suurendada ka MAK 2014-2020 MAHE meetmesse lisandunud nõue, et ettevõtte viljapuude ja 

marjapõõsaste reavahed peavad olema vähemalt kahe kolmandiku ulatuses kaetud 
rohukamaraga. Püsikultuuride MAHE meetme taotletav pind oli 2015. a 1031 ha. 

PMK dreenivee toiteelementide kontsentratsiooni uuringust (PMK, 2016d) selgus, et perioodi 

2006-2015 keskmisena leostus lämmastikku kõige vähem MAHE põllult – 2,2 kg/ha (2014/2015. 

a 0,5 kg/ha) ja P leostumine oli kõigil aastatel väike ja loodusliku fooni (0,1-0,3 kg/ha/a) 
piiresse.  

Uuritud MAHE ettevõtete (nn taluvärava) lämmastiku bilanss oli mõõdukalt vahemikus 2007-

2014 positiivne (keskmine 12 kg/ha/a). P-bilanss jäi kergelt negatiivseks (keskmiselt -3 kg/ha/a) 
ja K-bilanss märgatavalt negatiivseks (keskmiselt -14 kg/ha/a). Andmed MAK 2014-2020 

ettevõtete 2015. a bilansi kohta laekuvad 2016. a. 

Sõnnikut (ka kompostsõnnikut) toodetakse haritava mahepõllumajandusmaa kohta Eestis 

arvestuslikult vaid 3-4 t/ha aastas. Vähesed MAHE toetuse saajad kasutavad lisaks 
mahepõllumajanduses lubatud mineraalsed jm väetisi. Kuna põllukultuuride (külvikorra) alusel 

pinnal on õhulämmastiku siduvate liblikõieliste suur osakaal ja ettevõtetes toodetavast sõnnikust 

suurem osa tagastatakse põllukultuuride alusele pinnale, võib arvata, et N-bilanss 

mahekülvikorras olevatel põldudel on üldjuhul tasakaalus või positiivne. MAHE tootjate e- 
uuringu (PMK, 2015e) järgi võib aga fosfori ja kaaliumi bilanss olla MAHE ettevõtete põldudel 
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sageli negatiivne, eriti püsirohumaadel, mida väetatakse väga vähe. Eeltoodud uuringute 

tulemustel põhjal võib öelda, et NPK leostumisest põhjustatud põhja- ja pinnavee kvaliteedi 

halvenemise riski võib MAHE tootmisel hinnata üldjuhul väikeseks. 

Mahepõllumajandustootmisel ei või kasutada keemilisi taimekaitsevahendeid. Järelikult pole 
MAHE tootmise alusel pinnal riski taimekaitsevahendite jääkide sattumiseks põhja- ega 

pinnavette. 

Mullaanalüüside tegemise kohustus põllumaal võimaldab põldude fosfori ja kaaliumi ning 

orgaanilise aine sisaldust ja selle muutusi hinnata. Selle alusel saavad mahetootjad tõhusamalt 
planeerida sõnniku, kompostide, haljasväetiste ning mahepõllumajanduses kasutada lubatud 

mineraalväetiste kasutamist. 

Mahetootmisel on põhiliseks kasutatavaks väetiseks sõnnik, kompost, liblikõielised taimed ja 

haljasväetised. Liblikõielised heintaimed on MAHE tootmises üldiselt põhilised kultuurtaimede 
varustajad lämmastikuga. MAK 2014-2020 MAHE meetmesse on toodud nõue, et toetuse 

taotlejad peavad kasvatama vähemalt 20% ettevõtte põllumaal liblikõielisi taimi 

puhaskultuurina, segus kõrreliste heintaimede, koos teiste haljasväetistaimedega või 
allakülvidena. Liblikõieliste taimede osakaal põllumaa pinnal oli 2015. a MAHE toetuse 

taotlejatel kõrge (60%), MAK 2014-2020 MAHE meetme taotlejate põllumaal 62%. 

MAHE meetme kohustusliku alg- ja täiendkoolitusega saab tootjatele tutvustada agronoomilisi 

tegevusi ja võtteid, mis aitavad põldudel vähendada toiteelementide leostumist ja erosiooni ning 
säilitada ja suurendada mullaviljakust ning tõhustada väetiste kasutamist. 

  



181 

3.3. MEEDE M12 – NATURA 2000 JA VEEPOLIITIKA RAAMDIREKTIIVI KOHASED 
TOETUSED (artikkel 30)  

3.3.1. NATURA 2000 TOETUS PÕLLUMAJANDUSMAALE 

Natura 2000 toetust põllumajandusmaale saab taotleda alates 2007. a. Sarnase põhimõttega 

toetust sai taotleda ka 2006. a, mil toetuse nimeks oli keskkonnaalaste kitsendustega piirkondade 
toetus. 

Meetme eesmärk 

NAT toetuse üldeesmärk on tagada Natura 2000 (edaspidi ka N2000) võrgustiku aladel 
looduskaitsenõuete täitmine, säilitada nendes piirkondades põllumajanduslik tegevus ning aidata 

seal kohaneda piirangutega, mis tulenevad nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ (loodusliku 

linnustiku kaitse, linnudirektiiv) ja nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ (loodusliku loomastiku ja 

taimestiku kaitse, loodusdirektiiv) rakendamisest, et aidata kaasa Natura 2000 alade tõhusale 
majandamisele. (PM, 2015) 

NAT toetuse taotlejad peavad täitma taotluse esitamise kalendriaasta jooksul 

looduskaitseseaduse ning nende alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõudeid. Seega peab 

NAT toetus tagama kõnesolevatest piirangutest kinnipidamise ja aitama otseselt kaasa ka 
elurikkuse säilimisele ja/või paranemisele kogu toetusalusel põllumajandusmaal. Seega 

hinnatakse selle eesmärgi täitmist läbi NAT toetusaluse pinna ja toetuse saajate arvu. MAK 

2014-2020 koostamise hetkel seati NAT toetusaluse pinna sihttasemeks 23 440 ha – hindamise 
raames jälgitakse selle sihttaseme saavutamist. Lisaks tuuakse välja NAT toetuse saajate arv, 

kellel on tuvastatud looduskaitseseaduse rikkumisi.  

Täiendavalt analüüsitakse potentsiaalse29 NAT toetusõigusliku pinna (edaspidi ka NAT 

toetusõiguslik pind) suurust ning kui suure osa NAT toetus sellest hõlmas. Seejuures eristatakse 
ka eri rangusastmega vööndeid ning taotletud ja taotlemata põllumassiive. Taotlemata 

põllumassiivideks nimetab PRIA põllumassiive, millele ei ole vähemalt paaril viimasel aastal 

pindalatoetusi (v.a PLK hooldamise toetus) taotletud30 – sh sellised põllumassiivid, millele ei ole 

alates 2004. a kordagi pindalatoetusi taotletud. Taotletud staatusega põllumassiividele on aga ka 
viimasel paaril aastal pindalatoetusi taotletud ehk need on aktiivses põllumajanduslikus 

kasutuses. 

Loodusväärtuste kaitse aspektist analüüsitakse veel eri rangusastmega vööndite pinda ning eri 

kaitsekategooria liikide elupaikade ja kasvukohtade esinemist põllumassiividel, millele taotleti 
NAT toetust. Analüüsitakse ka KKM keskkonnaregistri PLK-de ning PLK hooldamise toetuse 

(edaspidi ka PLK toetus) alust pinda NAT toetusõiguslikul maal ning PLK pinda, millele taotleti 

2015. a NAT toetust. PLK-de analüüs on muuhulgas oluline põhjusel, et hetkel loetakse kõrge 

                                                 
29 Sõna „potentsiaalne“ kasutatakse põhjusel, et kogu PRIA põllumassiivide ja Natura 2000 alade ühisosa ei ole 
tegelikult NAT toetusõiguslik. Nt ei saa toetust väiksemale kui 0,3 ha suurusele põllule, samuti PLK-dele, millele 
taotletakse PLK hooldamise toetust jne 

30 Taotlemata põllumassiivide kaardikihile viib PRIA põllumassiivid, mida ei ole kaks aastat pindalatoetuste taotlusel 
märgitud, lisaks ka alla 0,3 ha suurused põllumassiivid ning põllumassiivide uuendamise käigus nende küljest 
eraldatud kasutusest väljas osad. Kuna PLK-de jaoks on PRIA-l eraldi kaardikiht, siis need võivad asuda nii taotletud 
kui ka taotlemata põllumassiividel või üldse väljaspool PRIA põllumassiivide piire 
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loodusväärtusega (KLV) põllumajandusaladeks Natura 2000 aladel asuvad poollooduslikud 

kooslused (PLK-d) (PM, 2015).   

Meetme eesmärki säilitada Natura 2000 aladel põllumajanduslik tegevus, aitab ühelt poolt 

hinnata NAT toetusalune pind. Lisaks analüüsiti, kui suur osa NAT toetusõiguslikust pinnast on 
nii NAT kui ka PLK toetusega katmata. Seejuures analüüsitakse kui suur osa viimati leitud 

pinnast asub taotletud ja kui suur osa taotlemata põllumassiividel. Põllumajandusliku tegevuse 

jätkumisele Natura 2000 aladel peaks aitama kaasa ka saamata jäänud tulu ja lisakulu 

kompenseerimine, kuna see aitab kohaneda piirangutega, mis tulenevad linnu- ja loodusdirektiivi 
rakendamisest. Seda saab hinnata läbi NAT taotlejatele määratud toetussumma.    

NAT toetuse saajate tausta kirjeldamiseks analüüsitakse NAT taotlejate maakasutuse ja 

põllumaal kasvatatavate kultuurigruppide osakaale ning nende poolt taotletud teisi keskkonnaga 

seotud toetusi NAT taotletud maal, põhitähelepanuga MAHE ja KSM toetusel.  

Analüüsi tulemuste põhjal vastatakse meetmega seotud hindamisküsimusele. 

3.3.1.1. Meetme analüüs 

Toetusalused pinnad ja toetuse saajate arv 

NAT toetuse saajate arv tõusis 2007.-2014. a jooksul 1336-lt 1692-ni, toetusalune pind aga 

20 647 hektarilt 24 334 hektarini31 (PMK, 2015a). 2015. a toimus aga mõlemas näitajas langus 

(PRIA, 07.03.2016 andmetel): toetuse saajate arv oli 1526 ning toetusalune pind 21 221 ha 

(pinna vähenemine seega 3113 ha) (Joonis 93). Toetuse saajate arv oli aastate jooksul kõrgeim 
Võru, Valga ja Lääne maakonnas, toetusalune pind Lääne, Pärnu, Valga ja Võru maakonnas32 

(Joonis 94, Lisa 19).  

 
Joonis 93. NAT toetuste saajate arv ja toetusalune pind 2007.-2015. a (PMK, 2015a); (PRIA, 07.03.2016 
andmetel) 

                                                 
31 Toetuse saajate arv ja toetusalune pind on esitatud PRIA-s tehtud määramiste põhjal ehk selle põhjal, kellele ja kui 
suurele alale toetus ka reaalselt määrati 

32 NAT toetusaluse pinna jaotumine maakonniti on siin kajastatud PRIA tegevusmaakonnast lähtudes (ühe tootja 
kõikide põldude asukoht on märgitud maakonda, kus asub suurem osa tootja põldudest), mitte selle järgi, kus vastav 
toetusalune pind reaalselt (geograafiliselt) asub 
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Joonis 94. NAT toetust saanud tootjate arv ja toetusalune pind maakonniti 2008.-2015. a (PMK, 2015a); (PRIA, 07.03.2016 andmetel)
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NAT toetuse eesmärgiks seati MAK 2007-2013 raames 1500 toetuse saajat ning toetusaluseks 

pinnaks 38 000 ha. Toetuse saajate arvu osas sai eesmärk juba 2012. a ületatud (eesmärgist 

saavutatud 106%), toetusaluse pinna osas jäi aga eesmärk perioodi lõpuks saavutamata (2014. a 

eesmärgist täidetud 64%) (Tabel 16). Sellest, et toetuse saajate arvu eesmärk täideti, toetusaluse 
pinna osas aga mitte, võib järeldada, et Natura 2000 põllumajandusmaa asub väikeste aladena paljude 

tootjate maadel ja selliseid tootjaid, kelle maadel asuvad suuremad Natura 2000 alad, on vähe. 

Erandina võib välja tuua Lääne ja Pärnu maakonna, kus erinevalt teistest maakondadest on 

toetusaluse pinna ja toetuse saajate arvu suhe olnud märgatavalt suurem (Joonis 94) – järelikult 
kuuluvad sealsetele taotlejatele suuremad NAT toetusalused pinnad kui teistes maakondades. See 

kehtib ka 2015. a kohta. 

MAK 2014-2020 raames toetuse saajatele sihttaset ei ole seatud, kuid toetusaluse pinna osas on see 

23 440 ha. 2015. a määrati NAT toetus 21 221 hektarile, mis moodustas eesmärgist 91%. Seega, 
kuigi toetusalune pind vähenes 2015. a rohkem kui 3000 ha võrra, oli osakaal sihttasemest küllaltki 

kõrge, kuna sihttaset on oluliselt vähendatud (38 000 hektarilt 23 440 hektarile). Arvestades NAT 

toetusõigusliku pinna suurust (45 500 ha, kui jätta välja võimalik PLK toetuse all olev pind), on 
seatud sihttase ilmselt liiga madal.   

Tabel 16. NAT toetuse 2007.-2015. a toetusalused pinnad ning nende osakaal seatud sihttasemest* (PMK, 
2015a); (PRIA, 07.03.2016 andmetel) 

Aasta 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Toetusalune pind, 
ha 

20 647 21 040 21 736 22 156 22 292 23 443 24 015 24 334 21 221 

% eesmärgist 
(toetusalune pind) 

54 55 57 58 59 62 63 64 91 

*Sihttasemed: MAK 2007-2013 raames 38 000 ha ja MAK 2014-2020 raames 23 440 ha; 2007.-2014. a eesmärk on 
arvutatud MAK 2007-2013, 2015. a aga MAK 2014-2020 eesmärgi järgi  

Potentsiaalne NAT toetusõiguslik pind ja kaetus NAT toetusega 

Kogu potentsiaalse NAT toetusõigusliku maa leidmiseks kasutati PRIA taotletud ja taotlemata 

põllumassiivide andmeid (MapInfo kaardikihina) seisuga 07.09.2015 (PRIA, 07.09.2015 andmetel). 

Lisaks kasutati EELIS Natura 2000 loodus- ja linnualade MapInfo kaardikihti seisuga 19.02.2016 

(EELIS, 19.02.2016a andmetel), mis pandi kattuma eelpool mainitud PRIA taotletud ja taotlemata 
põllumassiivide kaardikihiga ning leiti nende kihtide ühisosa – see ongi kogu potentsiaalne NAT 

toetusõiguslik pind. Toetusõiguslikud pinnad (sh maakonniti) leiti nii taotletud kui ka taotlemata 

põllumassiivide kohta.  

Kogu NAT toetusõiguslik pind oli 2015. a analüüsi tulemusel 65 700 ha, millest 43 500 ha (66%) 
asus taotletud ja 22 200 ha (34%) taotlemata põllumassiividel (Tabel 17). Seega oli NAT 

toetusõiguslik pind 2015. a võrreldes 2014. aastaga ~5400 ha võrra suurem – 2014. a oli see kokku 

60 300 ha, millest 26 900 ha (45%) asus taotletud ja 33 400 ha (55%) taotlemata põllumassiividel. 

Seega toimusid NAT toetusõiguslikus pinnas suuremad muutused kui eelmistel aastatel. Enim 
suurenes NAT toetusõiguslik pind Saare, Lääne ja Hiiu maakonnas (kõigis üle 1000 ha, Joonis 95).  

Peamiseks NAT toetusõigusliku pinna suurenemise põhjuseks oli ilmselt võimalus taotleda MAK 

2014-2020 raames enamus PLK-dele ÜPT toetust. Selleks pidid aga PLK-d olema kantud PRIA 

põllumassiivide registrisse, muutudes seega ka NAT toetuse õiguslikuks. Kuna varem PLK toetusega 
PLK-dele muid pindalatoetusi ei saanud taotleda, ei olnud vajadust neid PRIA põllumassiivide 

registrisse kanda.  
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Tabel 17. NAT toetusõiguslik pind 2015. a; põllumassiivid (PRIA, 07.09.2015 andmetel); N2000 loodus- ja 
linnualad (EELIS, 19.02.2016a andmetel) 

Maakond 
Taotlemata 

põllumassiivide1 
pind, ha 

Taotletud 
põllumassiivide2 

pind, ha 

Taotletud ja 
taotlemata 

põllumassiivide 
pind kokku, ha 

Harju maakond 1 749 2 035 3 784 

Hiiu maakond 3 148 2 430 5 578 

Ida-Viru maakond 68 308 375 

Jõgeva maakond 335 971 1 306 

Järva maakond 156 174 331 

Lääne maakond 2 877 11 680 14 557 

Lääne-Viru maakond 1 733 1 652 3 385 

Põlva maakond 258 1 236 1 494 

Pärnu maakond 1 928 5 442 7 370 

Rapla maakond 533 761 1 294 

Saare maakond 4 369 3 815 8 184 

Tartu maakond 818 2 664 3 483 

Valga maakond 1 844 5 448 7 292 

Viljandi maakond 551 851 1 402 

Võru maakond 1 790 4 071 5 861 

Kõik kokku 22 158 43 539 65 697 
1 Põllumassiivid, millele ei ole 07.09.2015 seisuga vähemalt kahel eelneval aastal pindalatoetusi (v.a PLK toetus) taotletud 

2 07.09.2015 seisuga aktiivses põllumajanduslikus kasutuses olevad põllumassiivid (PRIA määratluse kohaselt) 

 
Joonis 95. NAT toetusõiguslik pind 2014. ja 2015. a maakonniti; põllumassiivid (PRIA, 31.01.2014 andmetel); 
(PRIA, 07.09.2015 andmetel); N2000 loodus- ja linnualad (EELIS, 29.01.2015 andmetel); (EELIS, 
19.02.2016a andmetel) 

2015. a oli NAT toetusõiguslikul alal KKM keskkonnaregistrisse kantud PLK-de pind 34 400 ha, mis 
oli ~5200 ha võrra suurem kui 2014. a (siis oli see pind 29 200 ha) – nendele PLK-dele võidakse 

taotleda ka PLK toetus. Sel juhul aga NAT toetust samale maale taotleda ei saa. Nagu eespoolt välja 

toodud suurenes kogu NAT toetusõiguslik pind 2015. a võrreldes 2014. aastaga ~5400 ha võrra, mis 
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oli vaid ligi 200 ha võrra rohkem kui NAT toetusõiguslikul alal asuva KKM keskkonnaregistri PLK 

pinna suurenemine. Nt Saare, Lääne ja Hiiu maakonnas, kus NAT toetusõiguslik pind üle 1000 ha 

kasvas, suurenes umbes samapalju ka NAT toetusõiguslikul alal asuvate KKM keskkonnaregistri 

PLK-de pind. Seega tulenes NAT toetusõigusliku pinna suurenemine tõepoolest PLK-de kandmisest 
PRIA põllumassiivide registrisse. 2014. a oli kõigist KKM keskkonnaregistri PLK-dest kantud PRIA 

põllumassiivide registrisse 39% (30 100 ha), 2015. a aga 46% (35 300 ha).  

Lisaks toimusid NAT toetusõiguslikus pinnas väga suured muutused lähtuvalt põllumassiivi 

staatusest: kui 2014. a asus NAT toetusõiguslikust pinnast 45% taotletud ja 55% taotlemata 
põllumassiividel, siis 2015. a olid vastavad osakaalud 66% ja 34%. Seega kui varemalt asus üle 

poole NAT toetusõiguslikust pinnast taotlemata põllumassiividel, siis 2015. aastast asus taotlemata 

põllumassiividel vaid 34%. Selle põhjuseks on jällegi asjaolu, et kuna enamus PLK-dele sai 2015. 

aastast taotleda ka ÜPT toetust, suurendas see märkimisväärselt taotletud põllumassiivide pinda, 
vähendas aga taotlemata põllumassiivide oma. Nt need PLK-d, mis olid juba varemalt PRIA 

põllumassiivide registris ja millele taotleti PLK toetust, asusid samuti taotlemata kihil, kuna teisi 

pindalatoetusi samale maale taotleda ei saanud. Nüüd, kui neile saab taotleda ka ÜPT toetust, liikusid 
need alad samuti taotletud kihile. 

Järgnevalt tuuakse välja 2015. a NAT taotletud pinna osakaal NAT toetusõiguslikust pinnast. 

Toetusaluse pinna asemel on kasutatud taotletud pinda33 põhjusel, et taotletud pinna info on PRIA 

päringute tulemusel olemas ka põllumassiivi tasandil, mitte ainult tootja tasandil. Seega on võimalik 
määratleda mis maakonnas taotletud alad reaalselt asuvad ja viia analüüs läbi ka maakondade kaupa. 

NAT taotletud pind oli 2015. a 21 681 ha (PRIA, 09.02.2016 andmetel).   

2015. a moodustas NAT taotletud pind kogu NAT toetusõiguslikust pinnast (nii taotletud kui ka 

taotlemata põllumassiividel kokku 65 700 ha) 33%, ainult taotletud põllumassiivide pinnast 
(43 500 ha) aga 50% (Tabel 18).  

Nagu juba eelpool mainitud, saab Natura 2000 aladel asuvatele KKM keskkonnaregistrisse kantud 

PLK-dele taotleda ka PLK toetust – sel juhul ei saa aga samale maale enam taotleda NAT toetust. 

Seetõttu analüüsiti NAT taotletud pinna osakaalu kogu NAT toetusõiguslikust pinnast ka sellisel 
juhul, kus NAT toetusõiguslikust pinnast arvati maha KeA kinnitatud PLK pind34. Selle tulemusel jäi 

NAT toetuse taotlemiseks potentsiaalselt vabaks 45 500 ha, millest 16 800 ha asus taotlemata ja 

28 700 ha taotletud põllumassiividel. 2015. a NAT taotletud pinna osakaal vastavast pinnast oli 

taotletud põllumassiividel 76% ning taotletud ja taotlemata põllumassiividel kokku 48% (Tabel 18). 
Seega oli veidi üle poole kogu NAT toetusõiguslikust pinnast, kuhu ei taotletud ka PLK toetust, NAT 

toetusega katmata – kokku oli see pind 2015. a 23 800 ha, mis moodustas kogu NAT 

toetusõiguslikust pinnast 36%. Ilmselt ei ole osa sellest maast enam heas põllumajanduslikus korras.  

                                                 
33 Taotletud pind oli NAT tootjatel 2015. a 21 681 ha (PRIA, 09.02.2016 andmetel), toetusalune pind aga 21 221 ha (PRIA, 
07.03.2016 andmetel). Seejuures mõeldakse NAT meetme analüüsis väljendi „taotletud pind all“ PRIA poolt menetluse 
käigus korrigeeritud pinda ehk jääv pinda (põllu pindala peale administratiivse ja kohapealse kontrolli läbiviimist) 

34 Tootja, kes plaanib taotleda PLK hooldamise toetust, peab kõigepealt saama KeA kinnituse, et alad on sobivad PLK 
hooldamise toetuse taotlemiseks. 2015. a oli KeA kinnitatud PLK pind 470 ha suurem kui PLK hooldamise toetuse 
määratud pind. Määratud pindade järgi PLK toetuse kaardikiht puudub, mistõttu ei saa antud päringut tehes määratud 
pindasid kasutada  
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Tabel 18. 2015. a NAT taotletud pinna osakaal NAT toetusõiguslikust pinnast, sh ilma 2015. a KeA kinnitatud 
PLK pinnata; NAT toetusõiguslik pind (PRIA, 07.09.2015 andmetel); (EELIS, 19.02.2016a andmetel); KeA 
kinnitatud PLK pind (KeA, 29.02.2016 andmetel); * (PRIA 09.02.2016 andmetel) 

Maakond 

NAT 
taotlusalune 

pind, ha 
2015. a* 

NAT taotletud pinna osakaal (%) 
potentsiaalsest NAT 

toetusõiguslikust pinnast 

NAT taotletud pinna osakaal (%) 
NAT toetusõiguslikust pinnast KeA 

kinnitatud PLK toetuse pinnata 

Taotletud 
põllumassiivid1 

Kogu NAT 
toetusõiguslik 

maa2 

Taotletud 
põllumassiivid1 

Kogu NAT 
toetusõiguslik 

maa2 

Harju 1 451 71 38 77 41 
Hiiu 693 29 12 69 25 
Ida-Viru 5 2 1 2 2 
Jõgeva 610 63 47 70 52 
Järva 96 55 29 66 36 
Lääne 3 326 28 23 66 48 
Lääne-Viru 1 336 81 39 88 46 
Põlva 953 77 64 79 65 
Pärnu 3 545 65 48 86 64 
Rapla 400 53 31 64 37 
Saare 868 23 11 58 21 
Tartu 1 186 45 34 64 45 
Valga 3 886 71 53 82 60 
Viljandi 100 12 7 43 13 
Võru 3 228 79 55 85 59 
Kõik kokku 21 681 50 33 76 48 
1 Põllumassiivid, millele ei ole 07.09.2015 seisuga vähemalt kahel eelneval aastal pindalatoetusi (v.a PLK toetus) taotletud  

2 07.09.2015 seisuga aktiivses põllumajanduslikus kasutuses olevad põllumassiivid (PRIA määratluse kohaselt) 

Taotletud põllmassiividel asuvast kogu NAT toetusõiguslikust pinnast (45 500 ha, kui jätta välja 
võimalik PLK toetuse all olev pind) oli peaaegu kõigis maakondades 2015. a NAT toetust taotletud 

vähemalt 60%-le. Eranditeks olid Ida-Viru, Saare ja Viljandi maakond, kus osakaalud olid 

madalamad (Tabel 18; Joonis 96). Suurim oli taotlemise osakaal taotletud põllumassiividel Lääne-

Viru, Pärnu, Valga ja Võru maakonnas (kõigis üle 80%). 2015. a NAT taotlusaluse pinna osakaal 
maakonniti nii taotletud kui ka taotlemata põllumassiivide pinnast kokku oli palju madalam: Ida-

Viru, Saare ja Viljandi maakonnas isegi vähem kui 30%. Suurim oli vastav osakaal aga Põlva, Pärnu, 

Valga, Võru ja Jõgeva maakonnas (vähemalt 50%). 

Võrreldes 2014. aastaga oli 2015. a väiksem osa NAT toetusõiguslikust pinnast NAT või PLK 
toetuse all: taotletud põllumassiividel 2014. a 92%, 2015. a aga 76% ning taotletud ja taotlemata 

põllumassiividel kokku 2014. a 54%, 2015. a aga 48%. Langus on põhjustatud ühelt poolt NAT 

toetusõigusliku pinna suurenemisest, teiselt poolt NAT taotletud pinna vähenemisest ~3100 ha. 

Selgitamaks välja, miks ~3100 hektarile vähem toetust taotleti, uuriti kõigepealt, kas sellele pinnale 
taotleti 2015. a hoopis PLK toetust. Selleks leiti kõigepealt NAT toetusega 2014. a seotud 

põllumassiivid, millele 2015. a NAT toetust ei taotletud – kokku oli NAT taotletud pind neil 

põllumassiividel 3300 ha. Seega 200 ha võrra suurem kui 2015. ja 2014. a NAT taotletud pinna vahe 
– ju siis taotleti 2015. a NAT toetust 200 hektarile sellisele pinnale, millele 2014. a ei taotletud. 

Analüüsil leitud 3300 hektarist kinnitati 2015. a 1800 ha KeA-s PLK toetuse taotlemiseks. Seega jäi 

sellest 3300 hektarist 2015. a nii NAT kui ka PLK toetuse alt välja 1500 ha. Sellest pinnast oli 

võimalik 2015. a maakasutuse andmete põhjal tuvastada 1200 ha maakasutus (ülejäänud 300 ha osas 
oli ilmselt põllumassiivi number muutunud, mistõttu neid ei õnnestunud 2015. a maakasutuse tabelist 
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päringuga leida). Sellest 1200 hektarist moodustas 900 ha (74%) püsirohumaa. 1200 hektarist, mis 

2015. a ei olnud NAT ega ka PLK toetuse all, taotleti 1100 ha ÜPT toetust ehk ÜPT toetuse alt oli 

väljas vaid ~100 ha (millest ligi pool oli püsirohumaa).  

 
Joonis 96. 2015. a NAT taotletud pinna osakaal NAT toetusõiguslikust pinnast ilma 2015. a KeA kinnitatud 
PLK pinnata; NAT toetusõiguslik pind (PRIA, 07.09.2015 andmetel); (EELIS, 19.02.2016a andmetel), KeA 
kinnitatud PLK pind (KeA, 29.02.2016 andmetel); NAT taotlusalune pind (PRIA 09.02.2016 andmetel) 

Natura 2000 põllumajandusmaal asuvate loodusväärtuste kaitse 

NAT toetus on seotud looduskaitseseaduse täitmisega. Looduskaitseseaduse alusel on Natura 2000 

alade kaitseks moodustatud kaitsealad, hoiualad ja püsielupaigad. Kaitsealad ja püsielupaigad on 

jagatud erinevateks vöönditeks, kus kehtivad erinevad piirangud. Kui kaitse-eeskirjaga ei sätestata 

teisiti, on vastavalt looduskaitseseadusele keelatud kaitseala sihtkaitsevööndis majandustegevus ning 
piiranguvööndis biotsiidi, taimekaitsevahendi ja väetiste kasutamine. Hoiuala puhul peab kinnisasja 

valdaja vähemalt kuu aega enne tööde alustamist esitama hoiuala valitsejale biotsiidi ja 

taimekaitsevahendi kasutamise, loodusliku ja poolloodusliku rohumaa ning poldri kultiveerimise ja 

väetamise korral teatise. Hoiuala valitseja hindab kavandatud tegevusi ning tegutseb järgnevalt: 
kinnitab selle, kui kavandatud tööd on lubatud; teatab teatise esitajale tingimused, mida järgides võib 

kavandatud töid teha; keelab tööd, mis ohustavad hoiuala kaitstavate liikide või elupaikade soodsa 

seisundi säilimist, mille tagamiseks hoiuala on moodustatud.  

Seega sõltub NAT toetusalustele aladele kehtestatud piirangute ulatus (ja seega ka mõju 
keskkonnale) eelkõige Natura 2000 ala rangusastmest. Kogu NAT toetusõiguslikust 

põllumajandusmaast (65 700 ha) asus 2015. a eri rangusastmega vööndites (EELIS, 19.02.2016b 

andmetel): 

• 32 000 ha piiranguvööndis (sh 22 100 ha taotletud ja 9900  ha taotlemata põllumassiividel) 

(Lisa 20), 

• 17 600 ha hoiualal (sh 10 000 ha taotletud ja 7600 ha taotlemata põllumassiividel) (Lisa 21), 

• 15 900 ha sihtkaitsevööndis (sh 11 300 ha taotletud ja 4600 ha taotlemata põllumassiividel) 

(Lisa 22).  
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Täpseid eri rangusastmega aladel asuvaid NAT toetusaluseid pindu ei ole võimalik leida, kuna 

kaardikihina on olemas vaid taotletud pind – seejuures on teada, millisel põllumassiivil taotletud pind 

asub, kuid mitte selle asukoht põllumassiivi sees. Sooritades päringu MapInfo kaardikihtidelt 

selgitamaks välja 2015. a NAT toetusega seotud põllumassiivid, mis eri rangusastmega aladega 
kasvõi osaliselt kattuvad, oli taotletud pind piiranguvööndiga kasvõi osaliselt kattuvatel 

põllumassiividel 16 500 ha, hoiuala puhul 4900 ha ja sihtkaitsevööndi puhul 2500 ha. Kui palju 

sellest taotletud pinnast tegelikult vastava rangusastmega vööndis asus, ei ole täpselt teada.  

Looduskaitseseaduse järgi tuleb kaitsealade (rahvuspargid, looduskaitsealad, maastikukaitsealad) ja 
hoiualade kaitse korraldamiseks koostada kaitsekorralduskava (KKK). KKK-s tuuakse välja kaitstava 

ala üldiseloomustus, alal leiduvate loodusväärtuste kirjeldus, peamised väärtusi mõjutavad tegurid, 

vajalikud kaitsemeetmed ja iga meetme rakendamise oodatav tulemus. Lisaks tuuakse välja 

põhiväärtuste säilimisele, taastamisele suunatud kaitsekorralduslike tegevuste loetelu, kusjuures iga 
tegevuse juures määratakse ära tegevuse maht, tööde teostamise koht ja orienteeruv maksumus. Kuna 

NAT toetuse taotlejad peavad täitma looduskaitseseaduse nõudeid, on looduskaitselise eesmärgi 

saavutamine otseselt seotud KKK-de järgimisega. 2015. a NAT toetusega seotud põllumassiividel oli 
KKK-de alt väljas ligi 6000 ha, mis moodustas 27% NAT taotletud pinnast (KKM, 22.03.2016 

andmetel). Seejuures veidi üle 4000 ha KKK-ta pinnast olid püsirohumaad. Juhul, kui ala kohta 

puudub kinnitamata KKK, põhinevad vajalikud tegevused kohaliku regiooni maahooldusspetsialisti 

poolt antavatel soovitustel konkreetse ala karjatamiskoormuse, niitmise jm tegevuste kohta. Hetkel 
puudub kogu Natura 2000 aladest (1 483 000 ha) kinnitatud KKK 14%-il pinnast (211 300 ha). 

KKK-de koostamine jätkub, kuid võtab aega, kuna tegemist on aja- ja ressursimahuka ettevõtmisega.  

Natura 2000 võrgustiku aladel peab looduskaitseseaduse ning selle alusel kehtestatud õigusaktides 

sätestatud nõudeid tegelikult täitma ka ilma NAT toetuseta. Seega võib NAT toetuse panuse, tagada 
looduskaitseseaduse nõuete täitmine, kahtluse alla seada. Samas pöörab NAT toetus ilmselt 

looduskaitseseaduse nõuete täitmisele rõhutatud tähelepanu, sest nõuete rikkumise korral nõutakse 

osa toetussummast tagasi. Lisaks peaks looduskaitseseaduse nõuete täitmist soodustama NAT toetuse 

poolt saamatajäänud tulu ja lisakulu hüvitamine. Looduskaitseseaduse alusel kehtestatud kaitseala, 
hoiuala või püsielupaiga kaitsekorrast tulenevate nõuete üle teeb kohapealset kontrolli KeA vähemalt 

5% taotlejate juures. Lisaks esitab PRIA Keskkonnainspektsioonile (KKI) nimekirja kõikide 

taotlejate kohta ning KKI teavitab PRIA-t nendest taotlejatest, kes on kohustuseaastal rikkunud 

looduskaitseseadusest tulenevaid nõudeid ja kelle suhtes on tehtud ettekirjutus või on jõustunud 
süüdimõistev süüteo otsus. Perioodil 2008-2015 tuvastati NAT toetuse saajatel kokku vaid viis 

looduskaitseseaduse nõuete rikkumist (PRIA, 18.03.2016 andmetel). 

Positiivse mõju osas elurikkusele võib välja tuua NAT toetuse panust põllumajandusliku tegevuse 
jätkamisel. Maade kasutusest väljajätmine mõjutaks aja jooksul koosluse liigilist koosseisu, mida 

võib põllumajandusmaale omase elurikkuse säilimise seisukohast negatiivseks lugeda. Tihti toimib 

Natura 2000 põllumajandusmaa nö toetusaladena mitmetele kaitsealustele liikidele, kes elavad 

Natura 2000 alade läheduses ja käivad neil aladel toitumas. Seega tooksid muutused Natura 2000 
põllumajandusmaal kaasa suuremad muutused elurikkuses ka väljaspool Natura 2000 

põllumajandusmaad.  

Järgnevalt analüüsiti EELIS andmebaasis registreeritud kaitsealuste liikide elupaikade ja 

kasvukohtade arvu NAT toetusega 2015. a seotud põllumassiividel (EELIS, 19.02.2016c); (PRIA 
09.02.2016 andmetel). Kokku oli EELIS andmebaasis NAT toetusega 2015. a seotud 

põllumassiividel registreeritud 937 kaitsealuste loomaliikide elupaika, 520 taimeliikide ning 10 
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seene- ja samblikuliikide kasvukohta (Lisa 23). Kaitsealused liigid jagunevad kolme 

kaitsekategooriasse. Kõige rohkem esines III kaitsekategooria loomaliikide elupaiku (554). Kõige 

rangema kaitse all olevate ehk I kaitsekategooria loomaliikide elupaiku esines 27, taimeliikide 

kasvukohti 3 ning seene- ja samblikuliikide kasvukohti 1.  

NAT toetusega 2015. a seotud põllumassiividel oli EELIS andmebaasis registreeritud elupaik 5-le I, 

28-le II ja 56-le III kaitsekategooria loomaliigile. Taimeliikide osas olid vastavad numbrid 2, 41 ja 37 

ning seene- või samblikuliikide osas 5, 4 ja 1.   

I kaitsekategooria loomaliikide elupaikadest esines enim niidurüdi elupaiku (8), järgnesid kõre (7), 
tutkas (6), väike-laukhani (5) ja euroopa naarits (1). II kaitsekategooria liikidest esines enim 

harivesiliku elupaiku (121), III kategooria liikidest aga tiigikonna (79), tähnikvesilike (78) ja 

rukkiräägu (57) elupaiku. 

I kaitsekategooria taimeliike esines vaid kaks: põhja-raunjalg ja rohekas õõskeel (kasvukohti 
vastavalt 2 ja 1). II kategooria taimeliikidest esines enim emaputke (16) ja soohiilaka (12) kasvukohti 

ning II kategooria liikidest kahkjaspunase sõrmkäpa (61) ja soo-neiuvaiba (45) kasvukohti. Seene- 

või samblikuliike esines NAT toetusega 2015. a seotud põllumassiividel 10 erinevat liiki ning kõigi 
osas vaid üks kasvukoht.      

Riikliku keskkonnaseire raames viiakse läbi mitmete põllumajandusmaaga seotud kaitsealuste liikide 

seiret, millega saab tutvuda riikliku keskkonnaseire programmi kodulehel (KAUR, 2016). Antud 

seired on aga üldisemat laadi ning ei võimalda hinnata muutusi liikide populatsioonis NAT 
toetusalusel maal. 

Kõrge loodusväärtusega põllumajandusalad 

Kõrge loodusväärtusega (KLV) põllumajandusaladeks loetakse hetkel Natura 2000 aladel asuvad 
PLK-d (PM, 2015). KKM keskkonnaregistrisse kantud PLK-dele saab taotleda ka PLK toetust ning 

sel juhul NAT ja teisi pindalapõhiseid toetusi antud PLK-le enam taotleda ei saa. Samas võib aga 

arvata, et nende tootjate puhul, kes eelistavad NAT toetust PLK toetuse asemel, aitab NAT toetus 

juhtida kõrgendatud tähelepanu PLK-de säilitamisele ja looduskaitsenõuetest kinnipidamisele. 
Miinuseks on aga asjaolu, et sel juhul ei ole tootjal kohustust võtta osa spetsiaalselt PLK toetuse 

taotlejatele korraldatud koolitustest, kus pööratakse tähelepanu PLK hooldamisega seotud 

spetsiifilisematele teemadele. 

Eelnevalt välja selgitatud NAT toetusõigusliku maa ja KKM keskkonnaregistrisse kantud PLK-de 

kihi (EELIS, 19.02.2016d andmetel) põhjal leiti, kui suur osa PLK toetuse õiguslikest PLK-dest asub 

NAT toetusõiguslikul põllumajandusmaal. Analüüsi tulemusel oli vastavaks PLK pinnaks 34 400 ha. 

Sellest 20 700 ha asus taotletud ning 13 800 ha taotlemata põllumassiividel (Tabel 19). 
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Tabel 19. KKM keskkonnaregistrisse kantud PLK pind NAT toetusõiguslikul maal 2015. a; NAT toetusõiguslik 
pind (PRIA, 07.09.2015 andmetel); (EELIS, 19.02.2016a andmetel); keskkonnaregistri PLK pind (EELIS, 
19.02.2016d andmetel) 

Maakond 

PLK toetuse õiguslik 
pind (ha) NAT 

toetusõiguslikel 
taotlemata 

põllumassiividel1 

PLK toetuse õiguslik 
pind (ha) NAT 

toetusõiguslikel  
taotletud 

põllumassiividel2 

PLK toetuse õiguslik 
pind (ha) kogu NAT 

toetusõiguslikul maal 

Harju maakond 814 399 1 214 

Hiiu maakond 2 706 1 757 4 462 

Ida-Viru maakond 48 239 288 

Jõgeva maakond 182 218 401 

Järva maakond 90 59 150 

Lääne maakond 2 038 8 215 10 253 

Lääne-Viru maakond 976 296 1 272 

Põlva maakond 88 539 626 

Pärnu maakond 1 250 2 106 3 356 

Rapla maakond 238 249 487 

Saare maakond 3 769 3 036 6 805 

Tartu maakond 561 1 303 1 864 

Valga maakond 187 867 1 055 

Viljandi maakond 503 805 1 308 

Võru maakond 317 576 893 

Kõik kokku 13 766 20 666 34 433 
1 Põllumassiivid, millele ei ole 07.09.2015 seisuga vähemalt kahel eelneval aastal pindalatoetusi (v.a PLK toetus) taotletud  

2 07.09.2015 seisuga aktiivses põllumajanduslikus kasutuses olevad põllumassiivid (PRIA määratluse kohaselt) 

Järgnevalt analüüsiti, kui suur osa 2015. a KeA kinnitatud PLK pinnast, millele plaaniti PRIA-st PLK 

toetust taotleda, kattus PMK poolt välja selgitatud NAT toetusõigusliku pinnaga. 2015. a oli KeA 

kinnitatud PLK-de ja NAT toetusõigusliku pinna ühisosa 20 200 ha, millest 5 300 ha asus taotlemata 

ja 14 800 ha taotletud põllumassiividel (Tabel 20). Seega asusid NAT toetusõiguslikul alal erinevalt 
varasematest aastates KeA kinnitatud PLK-d suuremas osas taotletud põllumassiividel (2014. a oli 

see pind vaid 200 ha). Sellise muutuse põhjuseks on võimalus taotleda alates 2015. a enamus PLK-

dele ka ÜPT-d.  

Kokkuvõttes oli 2015. a taotletud ja taotlemata põllumassiividel PLK toetuse alt väljas 14 200 ha 
NAT toetusõiguslikul maal asuvaid PLK toetuse õiguslikke PLK-sid. Kusjuures sellest 8400 ha 

taotlemata ja 5800 ha taotletud põllumassiividel. Osale sellest taotletud põllumassiividel asuvast 

5800 hektarist võidi olla taotletud NAT toetust. 8400 ha NAT toetusõiguslikul alal asuvaid PLK-sid 
olid 2015. a aga üldse pindalatoetustega (sh PLK toetusega) katmata.  
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Tabel 20. 2015. a KeA kinnitatud PLK pind NAT toetusõiguslikul maal; NAT toetusõiguslik pind (PRIA, 
07.09.2015 andmetel); (EELIS, 19.02.2016a andmetel); KeA kinnitatud PLK pind (KeA, 29.02.2016 andmetel)   

Maakond 

PLK toetusalune pind (ha) NAT toetusõiguslikul maal 

Taotlemata 
põllumassiivid1 

Taotletud 
põllumassiivid2 

Taotlemata ja taotletud 
põllumassiivid kokku 

Harju maakond 110 154 264 

Hiiu maakond 1 406 1 433 2 839 

Ida-Viru maakond 6 116 121 

Jõgeva maakond 28 100 128 

Järva maakond 37 29 66 

Lääne maakond 971 6 666 7 637 

Lääne-Viru maakond 322 134 455 

Põlva maakond 2 31 32 

Pärnu maakond 488 1 318 1 806 

Rapla maakond 75 140 215 

Saare maakond 1 660 2 315 3 974 

Tartu maakond 20 815 835 

Valga maakond 85 693 779 

Viljandi maakond 12 616 628 

Võru maakond 118 288 407 

Kõik kokku 5 338 14 848 20 186 
1 Põllumassiivid, millele ei ole 07.09.2015 seisuga vähemalt kahel eelneval aastal pindalatoetusi (v.a PLK toetus) taotletud  

2 07.09.2015 seisuga aktiivses põllumajanduslikus kasutuses olevad põllumassiivid (PRIA määratluse kohaselt) 

Täpset NAT toetuse all olevat PLK toetuse õiguslikku pinda ei ole võimalik leida, kuna kaardikihina 
on olemas vaid taotlusaluse maa info ning seda vaid põllumassiivi tasandil. Kui leida NAT toetusega 

2015. a seotud põllumassiivid, mis vähemalt osaliselt KKM keskkonnaregistri PLK-dega kattusid 

(vastavate põllumassiivide kogupindala oli 6000 ha), siis NAT taotlusalune pind neil 

põllumassiividel oli 5400 ha, PLK-de pind aga 2900 ha (Tabel 21). Antud pindade põhjal selgub, et 
PLK-dega vähemalt osaliselt kattuvatel NAT toetusega seotud põllumassiividel oli 2015. a NAT 

taotlemise alt väljas vaid 600 ha. Kuna PLK pind neil põllumassiividel oli 2900 ha, oli sellest 

järelikult vähemalt 2300 hektarile taotletud NAT toetust. Järelikult on taotletud põllumassiividel 

asuvast 5800 ha-st NAT toetusega katmata veel ligi 3500 ha PLK-sid, millele ka PLK toetust ei 
taotleta. 
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Tabel 21. KKM keskkonnaregistri PLK pinnaga vähemalt osaliselt kattuvate NAT toetusega 2015. a seotud 
põllumassiivide kogupindala ning NAT taotletud pind ja keskkonnaregistrisse kantud PLK pind neil 
põllumassiividel; * (PRIA 09.02.2016 andmetel); PRIA põllumassiivid (PRIA, 07.09.2015 andmetel); 
keskkonnaregistri PLK pind (EELIS, 19.02.2016d andmetel)  

Maakond 
NAT toetusega 2015. a 
seotud põllumassiivide 

pind (ha) 

2015. a NAT 
taotletud pind* neil 

massiividel (ha) 

Keskkonnaregistri 
PLK-de alune pind 

(ha) 

Harju maakond 438 412 158 

Hiiu maakond 398 335 207 

Ida-Viru maakond 3 1 3 

Jõgeva maakond 23 18 17 

Järva maakond 69 19 12 

Lääne maakond 1 129 1 002 596 

Lääne-Viru maakond 523 498 133 

Põlva maakond 618 607 436 

Pärnu maakond 679 587 481 

Rapla maakond 192 112 68 

Saare maakond 591 532 316 

Tartu maakond 19 15 15 

Valga maakond 455 428 163 

Viljandi maakond 77 70 74 

Võru maakond 837 790 263 

Kõik kokku 6 052 5 427 2 941 

Põllumajandusliku tegevuse tagamine Natura 2000 aladel 

NAT toetuse üheks eesmärgiks on säilitada Natura 2000 võrgustiku aladel põllumajanduslik tegevus 

ning aidata seal toime tulla ebasoodsate asjaoludega, mis tulenevad loodus- ja linnudirektiivi 
rakendamisest. Seda tehakse direktiivide rakendamise tõttu saamata jäänud tulu ja lisakulu 

kompenseerimisega. Seega aitab antud toetus kaasa ka ääremaastumise ja maade kasutusest 

väljajätmise ärahoidmisele kogu toetusalusel põllumajandusmaal. 2015. a määrati NAT toetus 1526-

le taotlejale ja 21 221 hektarile (PRIA, 07.03.2016 andmetel) kokku 567 697 eurot (PRIA, 
09.03.2016 andmetel), mis moodustas MAK 2014-2020 ettenähtud eelarvest (4 666 000 ehk ligi 4,7 

miljonit eurot) 12%.  

2015. a oli kogu NAT toetusõiguslikust pinnast (65 700 ha, Tabel 17) NAT või PLK toetusega 
katmata 23 800 ha (36%), millest taotletud põllumassiividel 7000 ha ning taotlemata põllumassiividel 

16 800 ha. Seega asus 71% NAT toetusõiguslikust pinnast, millele ei taotletud NAT ega ka PLK 

toetust taotlemata põllumassiividel – võimalik, et osa sellest maast ei ole enam heas 

põllumajanduslikus korras. Samas asus 2015. a NAT toetusõiguslikust pinnast, millele ei oldud NAT 
ega ka PLK toetust taotletud 29% (7000 ha) taotletud põllumassiividel. Seega oli samale alale 

taotletud küll teisi pindalatoetusi (nt ÜPT), kuid NAT toetust ei taotletud. 

Maakasutuse andmete analüüs  

Jätkusuutliku maakorralduse aspektist on oluline analüüsida NAT toetuse all oleva pinna maakasutust 

ning selle muutusi aastate jooksul. Kuna toetusaluse pinna info põldude kaupa puudub, on 
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maakasutuse analüüs samuti läbi viidud taotlusaluse pinnaga35. Analüüsil leiti, et 2015. a 

moodustasid püsirohumaad kogu NAT maakasutusest 63% ning põllukultuurid 36% (Joonis 97). 

Püsikultuuride ja mustkesa osakaal oli minimaalne, moodustades kokku 0,7%. Aastatel 2007-2014 

püsirohumaade osakaal suurenes (~6% võrra), põllukultuuride oma aga vähenes (~7% võrra). 2015. a 
selline trend muutus: võrreldes 2014. aastaga püsirohumaade osakaal vähenes ~3% ning 

põllukultuuride osakaal suurenes ~3% võrra. Sellise trendi põhjuseks on ilmselt, et osadele PLK-dele, 

millele taotleti varem NAT toetust, taotleti 2015. a hoopis PLK toetust – PLK-d on aga 

püsirohumaad. Nagu eelpool väljatoodud analüüsist selgus, oli see pind ~1800 ha. Lisaks oli aga veel 
vähemalt 900 ha püsirohumaid, millele erinevalt 2014. aastast 2015. a enam ei NAT ega ka PLK 

toeust ei taotletud.     

 
Joonis 9736. NAT taotletud pinna maakasutus aastatel 2007-2015 (PMK, 2015a); (PRIA, 09.02.2016 andmetel) 

Järgnevalt analüüsiti põllumaal kasvatatavate kultuurigruppide jaotust NAT taotlusalustel maadel. 
2015. a tehti põllukultuuride jagunemises põllukultuurigruppidesse mõned muudatused ning seega ei 

ole kõik grupid eelnevate aastatega üks-üheselt võrreldavad. Samas toimusid muutused pigem 

gruppide osas, mille osakaal oli väga väike. Seega jäid sisuliselt samaks järgmised suuremate 

osakaaludega grupid: teravili allakülviga, teravili, liblikõieline ning lühiajaline rohumaa, v.a 
liblikõieline (varemalt nimetatud heintaim, kõrreline). Varem eraldi olnud grupid raps, rüps, sinep, 

rõigas ning kiukultuurid koondati ühte gruppi – õli- ja kiukultuurid. Juurde tekkis grupp sööti jäetud 

maa, mis oli NAT taotletud pinnal vaid 17 ha. Lisaks jaotati aedviljade grupp kaheks: köögivili ning 

ravim- ja maitsetaimed. Grupp kartul asendati rühvelkultuuridega, mille alla arvati lisaks kartulile ka 
teised rühvelkultuurid, mis varasemalt oli grupis aedvili. 

Põllukultuurigruppidest moodustasid 2015. a NAT taotletud põllumaast (8225 ha) suurima osa 

teravili (40%), liblikõieline (35%) ning lühiajaline rohumaa, v.a liblikõieline (10%) (Joonis 98). 

Järgnesid õli- ja kiukultuurid (9%) ning teravili allakülviga (5%). Teiste põllukultuurigruppide 
osakaal oli väga madal (Joonis 99).   

                                                 
35 Taotlusalune pind oli NAT tootjatel 2015. a 21 681 ha (PRIA, 09.02.2016 andmetel), toetusalune pind aga 21 221 ha 
(PRIA, 07.03.2016 andmetel) 

36 Maakasutus „mustkesa“ kuulus aastani 2012 PRIA maakasutuse andmetabeli järgi nii maakasutus „mustkesa“ kui ka 
maakasutus „põllukultuurid“ alla. Seetõttu on antud analüüsis mõlema maakasutusega mustkesa pinnad kokku liidetud 
ning maakasutus „põllukultuurid“ alt on põllukultuur „mustkesa“ välja jäetud   
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Aastate 2007-2015 jooksul vähenes märgatavalt lühiajalise rohumaa, v.a liblikõieline osakaal: 27%-lt 

10%-le (Joonis 98). Liblikõieliste osakaal seevastu kasvas: 22%-lt 2007. a 35%-ni 2015. a. Kuna 

selle ajavahemiku jooksul on PRIA täpsustanud kultuuride märkimist pindalatoetuste taotlusel, 

kuulusid ilmselt ebatäpsuste tõttu osad liblikõielised gruppi lühiajaline rohumaa, v.a liblikõieline. 
Kui neid gruppe koos analüüsida, langes nende osakaal 50%-lt 2007. a 45%-le 2015. a. Seega 

vähenes lühiajaliste rohumaade osakaal perioodi 2007-2015 5% võrra. Teravilja osakaal kasvas 

seevastu 7% võrra (33%-lt 2007. a 40%-le 2015. a).  

 
Joonis 98. Peamiste kultuurigruppide struktuur NAT taotlusalusel põllumaal aastatel 2007-2015 (PMK, 2015a); 
(PRIA 09.02.2016 andmetel) 

 
Joonis 99. Väiksema osakaaluga kultuurigruppide struktuur NAT taotlusalusel põllumaal aastatel 2007-2015  
(PMK, 2015a); (PRIA 09.02.2016 andmetel) 
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NAT taotletud alade kattumine teiste MAK keskkonnaga seotud meetmetega 

NAT toetusalusele maale saab taotleda ka teisi MAK keskkonnaga seotud toetusi, mis samuti NAT 

toetusele seatud eesmärkide saavutamist mõjutavad. Seetõttu on alates 2007. a  analüüsitud, kui palju 
taotleti NAT taotlusalusele maale37 teisi 2. telje toetusi (KST/KSM, MAHE ning ESA). MAK 2007-

2013 2. telje pindalatoetustest taotleti aastatel 2007-2013 NAT taotletud maale kõige rohkem ESA 

toetust (aastate keskmisena 75%). Kuna Natura 2000 alad paiknevad looduslikult väärtuslikes, kuid 

enamasti põllumajandustegevuse jaoks ebasoodsatel aladel, oli selline tulemus arusaadav. Alates 
2014. aastast ei olnud aga võimalik enam ESA toetust taotleda, kuna vastavat meedet MAK 2014-

2020 raames ei rakendata. Seetõttu joonisel (Joonis 100) enam ESA pinda ei näidata, samuti on 

jooniselt varasemaga võrreldes jäetud välja KST toetus, kuna see läks juba 2010. a enamuses üle 
KSM toetuseks.   

MAHE toetust taotleti perioodil 2007-2015 NAT taotletud pinnast olenevalt aastast 21-23%. KSM 

toetust sai taotleda alates 2009. a, mil selle osakaal NAT taotletud pinnast oli ka kõige kõrgem – 

22%. Järgnevatel aastatel see veidi langes ja püsis 19% juures, v.a 2014. a, mil osakaal oli 16%. 
Madalama osakaalu põhjuseks 2014. a oli ilmselt MAK 2007-2013 raames võetud KSM 5-aastaste 

kohustuste lõppemine. KSM tootjatel oli võimalus kohustust küll ühe aasta võrra pikendada, aga kõik 

seda ei teinud.  

NAT taotletud pinnale taotleti teistest keskkonnaga seotud toetustest veel 1 ha keskkonnasõbraliku 
puuvilja ja marjakasvatuse toetust, 14 ha keskkonnasõbraliku köögiviljakasvatuse toetust, 20 ha 

Sangaste rukki toetust ning 3 ha ohustatud sorti taimede kasvatamise toetust. Üldiselt olid need 

pinnad väga väikesed.  

 
Joonis 100. NAT taotletud pind perioodil 2007-2015 ning samale maale taotletud keskkonnasõbraliku 
majandamise (KSM) ja mahepõllumajandusliku tootmise toetuse (MAHE) pind ja osakaal (PMK, 2015a); 
(PRIA, 09.02.2016 andmetel) 

                                                 
37 Nagu maakasutuse analüüsi puhul on ka siin kasutatud taotletud pindu, kuna toetusaluse pinna info põllu tasandil 
puudub 
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3.3.1.2. Kokkuvõte ja vastused üldistele hindamisküsimustele 

Kokkuvõte 

• 2015. a oli NAT toetuse saajate arv 1526 ja toetusalune pind 21 221 ha. MAK 2014-2020 
seab NAT toetusalusele pinnale sihttasemeks 23 440 ha, millest saavutati 2015. a 91%. 

Võrreldes aastaga 2014 vähenes NAT toetusalune pind ~3100 ha, millest ~1800 hektarile 

taotleti PLK toetust. Arvestades NAT toetusõiguslikku pinda (45 500 ha, kui jätta välja 

võimalik PLK toetuse all olev pind), on seatud sihttase ilmselt siiski liiga madal. Toetuse 
saajate arv ja pinnad olid läbi aastate kõrgeimad Võru, Valga, Lääne ja Pärnu maakonnas ning 

madalaimad Ida-Viru, Järva ja Viljandi maakonnas.   

• Eestis oli 2015. a kokku 65 700 ha potentsiaalset NAT toetusõiguslikku maad, millest:    

o 43 500 ha (66%) taotletud põllumassiividel (aktiivses põllumajanduslikus kasutuses 

olevad põllumassiivid); 

o 22 200 ha (34%) taotlemata põllumassiividel (neile ei ole vähemalt kahel eelneval 
aastal pindalatoetusi (v.a PLK toetus) taotletud). 

NAT toetusõiguslik pind oli 2015. a võrreldes 2014. aastaga 5400 ha võrra suurem – 2014. a 

oli see kokku 60 300 ha, millest 26 900 ha (45%) asus taotletud ja 33 400 ha (55%) taotlemata 

põllumassiividel. Seega toimusid NAT toetusõiguslikus pinnas suuremad muutused kui 
eelmistel aastatel. Peamiseks NAT toetusõigusliku pinna suurenemise põhjuseks oli võimalus 

taotleda enamus PLK-dele ka ÜPT toetust, milleks need tuli kanda PRIA põllumassiivide 

registrisse, muutudes seega ka NAT toetuse õiguslikuks. 

Lisaks toimusid NAT toetusõiguslikus pinnas väga suured muutused lähtuvalt põllumassiivi 
staatusest: kui varemalt asus üle poole NAT toetusõiguslikust pinnast (55%) taotlemata 

põllumassiividel, siis 2015. aastast asus taotlemata põllumassiividel vaid 34%. Selle 

põhjuseks oli ilmselt jällegi asjaolu, et kuna enamus PLK-dele sai 2015. a taotleda ka ÜPT 

toetust, suurendas see taotletud põllumassiivide pinda. 

• 2015. a moodustas NAT taotletud pind (21 681 ha) kogu NAT toetusõiguslikust pinnast ilma 

KeA PLK toetuse taotlemiseks kinnitatud PLK pinnata (PLK toetuse alusele maale ei saa 
taotleda NAT toetust) nii taotletud kui ka taotlemata põllumassiividel  (45 500 ha) 48% ning 

ainult taotletud põllumassiividel (28 700 ha) 76%. Seega oli üle poole kogu NAT 

toetusõiguslikust pinnast, kuhu ei taotletud ka PLK toetust, NAT toetusega katmata. Kokku 

oli see pind 23 800 ha (36% kogu NAT toetusõiguslikust pinnast), millest taotletud 
põllumassiividel 7000 ha ja taotlemata põllumassiividel 16 800 ha. Seega asus 71% NAT 

toetusõiguslikust pinnast, millele ei taotletud NAT ega ka PLK toetust taotlemata 

põllumassiividel – võimalik, et osa sellest maast ei ole enam heas põllumajanduslikus korras.    

• NAT toetusalustele aladele kehtestatud piirangute ulatus (ja seega ka mõju keskkonnale) 
sõltub eelkõige Natura 2000 ala rangusastmest. Kogu NAT toetusõiguslikust maast asus 2015. 

a: 

o 32 000 ha piiranguvööndis (sh 22 100 ha taotletud ja 9900 ha taotlemata 
põllumassiividel), 

o 17 600 ha hoiualal (sh 10 000 ha taotletud ja 7600 ha taotlemata põllumassiividel), 

o 15 900 ha sihtkaitsevööndis (sh 11 300 ha taotletud ja 4600 ha taotlemata 
põllumassiividel).  
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Eri rangusastmega aladega kasvõi osaliselt kattuvate NAT toetusega seotud põllumassiivide 

NAT taotletud pind oli 2015. a piiranguvööndis 16 500 ha, hoiualal 4900 ha ja 

sihtkaitsevööndis 2500 ha. Kui palju sellest taotletud pinnast tegelikult vastava rangusastmega 

vööndis asub, ei ole täpselt teada, kuna NAT taotletud maa asukoht on kaardikihina olemas 
vaid põllumassiivi tasandil.  

• NAT toetuse taotleja peab täitma taotluse esitamise kalendriaasta jooksul looduskaitseseaduse 

ning selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõudeid. Tegelikult peavad neid nõudeid 
täitma kõik maakasutajad, kuid NAT toetuse taotleja pöörab ilmselt looduskaitseseaduse 

nõuete täitmisele rõhutatud tähelepanu, sest nõuete rikkumise korral nõutakse osa 

toetussummast tagasi. Lisaks peaks looduskaitseseaduse nõuete täitmist soodustama NAT 
toetuse poolt saamatajäänud tulu ja lisakulu hüvitamine. 2015. a NAT taotlejatele määrati 

maksmiseks 567 700 eurot ehk 12% MAK 2014-2020 perioodiks ettenähtud eelarvest (1,7 

miljonit). Perioodil 2008-2015 tuvastati NAT toetuse saajatel kokku vaid viis 

looduskaitseseaduse nõuete rikkumist. 

Looduskaitselise eesmärgi saavutamine on otseselt seotud ka KKK-de järgimisega. 2015. a 

NAT toetusega seotud põllumassiividel oli KKK-de alt väljas ligi 6000 ha, mis moodustas 

27% NAT taotletud pinnast. Juhul, kui ala kohta puudub kinnitamata KKK, põhinevad 

vajalikud tegevused kohaliku regiooni maahooldusspetsialisti poolt antavatel soovitustel 
konkreetse ala karjatamiskoormuse, niitmise jm tegevuste kohta. 

Positiivse mõju osas elurikkusele võib välja tuua NAT toetuse panust põllumajandusliku 

tegevuse jätkamisel. Maade kasutusest väljajätmine mõjutaks aja jooksul koosluse liigilist 

koosseisu, mida võib põllumajandusmaale omase elurikkuse säilimise seisukohast 
negatiivseks lugeda.   

Kokku oli EELIS andmebaasis NAT toetusega 2015. a seotud põllumassiividel registreeritud 

937 kaitsealuste loomaliikide elupaika, 520 taimeliikide ning 10 seene- ja samblikuliikide 

kasvukohta. 

• Eestis loetakse hetkel kõrge loodusväärtusega põllumajandusaladeks Natura 2000 aladel 

asuvad PLK-d, millest KKM keskkonnaregistrisse kantutele saab taotleda ka PLK toetust – 
sel juhul aga ei saa samale maale taotleda enam teisi pindalapõhiseid toetusi, sh NAT toetust. 

NAT toetusõiguslikul maal asus 2015. a 34 400 ha KKM keskkonnaregistrisse kantud PLK-

sid (sellest 20 200 ha oli 2015. a KeA kinnitanud  PLK toetuse taotlemiseks), millest asus: 

o 13 800 ha taotlemata põllumassiividel (sellest 5300 ha oli KeA kinnitatud PLK toetuse 
taotlemiseks); 

o 20 700 ha taotletud põllumassiividel (sellest 14 800 ha oli KeA kinnitatud PLK 

toetuse taotlemiseks). 

• Täpset NAT toetuse all olevat PLK toetuse õiguslikku pinda ei ole võimalik leida, kuna 
kaardikihina on olemas vaid taotlusaluse maa info ning seda vaid põllumassiivi tasandil. NAT 

toetusega 2015. a seotud põllumassiividel, mis vähemalt osaliselt KKM keskkonnaregistri 

PLK-dega kattusid (vastavate põllumassiivide kogupindala oli 6100 ha), oli NAT taotletud 
pind 5400 ha, PLK-de pind aga 2900 ha. Selle põhjal leiti, et vähemalt 2300 hektarile PLK-

dele taotleti NAT toetust. Taotletud põllumassiividel on nüüd veel ligi 3500 ha PLK-sid, 

millele ei ole NAT ega ka PLK toetust taotletud.  
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Tootjad, kes taotlevad PLK-le PLK toetust, peavad osalema koolitustel, kus pööratakse 

tähelepanu PLK hooldamisega seotud spetsiifilisematele teemadele. Tootjatel, kes taotlevad 

PLK-le NAT toetust, sellist kohustust ei ole. PLK-de kvaliteetse majandamise tagamiseks on 

soovitatav ka neil tootjatel vastavatel koolitustel käia.  

• 2015. a moodustasid NAT taotletud pinnast (21 681 ha) 63% püsirohumaad ja 36% 

põllukultuurid. Kui aastate 2007-2014 jooksul püsirohumaade osakaal ~6% võrra suurenes ja 

põllukultuuride osakaal ~7% võrra vähenes, siis 2015. a muutus trend vastupidiseks. 
Võrreldes 2014. aastaga püsirohumaade osakaal vähenes ning põllumaa osakaal suurenes 

~3% võrra. Sellise trendi põhjuseks on ilmselt, et osadele PLK-dele, millele taotleti varem 

NAT toetust, taotleti 2015. a hoopis PLK toetust. 

Põllukultuurigruppidest moodustasid 2015. a NAT taotletud põllumaast (8225 ha) suurima 

osa teravili (40%), liblikõieline (35%) ning lühiajaline rohumaa, v.a liblikõieline (10%). 

Järgnesid õli- ja kiukultuurid (9%) ning teravili allakülviga (5%). Teiste 

põllukultuurigruppide osakaal oli väga madal. Aastate 2007-2015 jooksul lühiajaliste 
rohumaade (sh liblikõielised) osakaal vähenes 5% võrra, teraviljade osakaal aga kasvas 7% 

võrra.  

• MAHE toetust taotleti perioodil 2007-2015 NAT taotletud pinnast olenevalt aastast 21-23%. 
KSM toetust sai taotleda alates 2009. a ning perioodil 2009-2015 kõikus selle osakaal 

vahemikus 16-22%. Madalaim oli see 2014. a (16%), põhjuseks ilmselt MAK 2007-2013 

raames võetud KSM 5-aastaste kohustuste lõppemine. KSM tootjatel oli võimalus kohustust 

küll ühe aasta võrra pikendada, aga kõik seda ei teinud.  

• NAT toetuse üks eesmärk on kompenseerida Natura 2000 alal põllumajandusmaad 

kasutavatele põllumajandustootjatele loodus- ja linnudirektiivist tulenev saamatajäänud tulu ja 

lisakulu, aidates seeläbi tagada põllumajandustegevuse jätkumisele neil aladel. NAT toetuse 
MAK 2014-2020 perioodiks ettenähtud eelarve on 4,7 miljonit eurot, millest määrati 2015. a 

maksmiseks ligi 567 700 eurot ehk 12%. 

Vastused üldistele hindamisküsimustele 

NAT toetusega seotud üldine hindamisküsimus, sihtvaldkond 4A: kuidas on maaelu arengu 

programm toetanud elurikkuse ennistamist, säilitamist ja parandamist, sealhulgas Natura 2000 aladel 

ja looduslikust või muust eripärast tingitud piirangutega aladel, ning suure loodusliku väärtusega 
põllumajanduse ja Euroopa maastike seisundi ennistamist, säilitamist ja parandamist? 

NAT toetuse taotleja peab täitma taotluse esitamise kalendriaasta jooksul looduskaitseseaduse ning 

selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõudeid. Tegelikult peavad neid nõudeid täitma kõik 

maakasutajad, kuid NAT toetuse taotleja pöörab ilmselt looduskaitseseaduse nõuete täitmisele Natura 
2000 aladel rõhutatud tähelepanu, sest nõuete rikkumise korral nõutakse osa toetussummast tagasi. 

Lisaks peaks looduskaitseseaduse nõuete täitmist soodustama NAT toetuse poolt saamatajäänud tulu 

ja lisakulu hüvitamine. Läbi selle on NAT toetus aidanud toetusalusel maal kaasa Natura 2000 aladel 

asuva elurikkuse ennistamisele, säilitamisele ja parandamisele. Perioodil 2008-2015 tuvastati NAT 
toetuse saajatel kokku vaid viis looduskaitseseaduse nõuete rikkumist.  Positiivse mõju osas 

elurikkusele võib välja tuua NAT toetuse panust põllumajandusliku tegevuse jätkamisel. Maade 

kasutusest väljajätmine mõjutaks aja jooksul koosluse liigilist koosseisu, mida võib 

põllumajandusmaale omase elurikkuse säilimise seisukohast negatiivseks lugeda.   



 200 

2015. a oli NAT toetusalune pind 21 221 ha, mis moodustas 48% NAT toetusõiguslikust pinnast, 

millest on PLK hooldamise toetuse alused pinnad maha arvatud (NAT toetusõiguslik pind seega 

45 500 ha). Järelikult on ligi poolel NAT toetusõiguslikust pinnast hüvitatud loodus- ja 

linnudirektiivist tulenev saamata jäänud tulu ja lisakulu ning pööratud veel eraldi tähelepanu 
looduskaitseseaduse nõuete täitmisele, mis omakorda panustab sihtvaldkonda 4A. Samas ligi 

24 000 hektarile NAT toetusõiguslikule maale 2015. a NAT toetust ei taotletud, millest ligi 17 000 ha 

asus sellistel põllumassiividel, millele ei ole kahel viimasel aastal üldse pindalatoetusi (v.a PLK 

hooldamise toetus) taotletud – võimalik, et osa sellest ei ole enam heas põllumajanduslikus korras. 
2015. a NAT toetusalune pind vähenes võrreldes 2014. aastaga ~3100 ha – umbes 1800 ha sellest 

pinnast taotleti PLK hooldamise toetust, ülejäänud maale aga mitte. Toetusaluse pinna vähenemise 

põhjused ei ole teada. MAK 2014-2020 seab NAT toetuse eesmärgiks 23 440 ha, millest saavutati 

2015. a 91%. Arvestades NAT toetusõigusliku pinna suurust, on seatud sihttase ilmselt liiga madal.   

Kõrge loodusväärtusega (KLV) põllumajandusaladeks loetakse hetkel Natura 2000 aladel asuvad 

poollooduslikud kooslused (PLK-d). Samas PLK-le ei saa taotleda korraga PLK hooldamise ja NAT 

toetust. PLK-del, millele ei taotleta PLK hooldamise toetust ja asuvad NAT toetusõiguslikul maal, 
saab aga NAT toetust taotleda. Selle läbi aitab NAT toetus ka neil KLV põllumajandusaladel pöörata 

suuremat tähelepanu looduskaitseseaduse nõuete täitmisele, aidates mingil määral kaasa elurikkuse 

ennistamisele, säilitamisele ja parandamisele. Kogu NAT toetusõiguslikul maal (65 700 ha) asus 

2015. a 34 400 ha KKM keskkonnaregistrisse kantud PLK-sid, millest 20 200 hektarit kinnitati KeA 
poolt PLK hooldamise toetuse taotlemiseks ning vähemalt 2300 hektarile taotleti NAT toetust. 

3.3. MEEDE M12 – NATURA 2000 JA VEEPOLIITIKA RAAMDIREKTIIVI KOHASED 
TOETUSED (ARTIKKEL 30)  

3.3.2. NATURA 2000 TOETUS ERAMETSAMAALE 

Natura 2000 toetust erametsamaale (edaspidi ka NAM toetus) saab taotleda alates 2008. a. Eestis 
kuulub Natura 2000 võrgustikku 66 linnuala kogupindalaga 1 266 100 ha ja 542 loodusala 

kogupindalaga 1 166 800 ha (EELIS, 19.02.2016a andmetel). Kuna loodusalad ja linnualad kattuvad 

osaliselt või täielikult, on Natura 2000 alade pindala kokku umbes 1 483 000 ha, millest merele, 

Peipsi järvele ja Võrtsjärvele jääb natuke üle poole. Natura 2000 võrgustikus oli 25.03.2015 seisuga 
metsamaad Eesti Põhikaardi alusel 361 100 ha, sh. 87 800 ha erametsamaad (KKM, 25.03.2015 

andmetel).  

NAM toetusõiguslike metsaalade pindala oli 2015. aastal kokku 82 291 ha, sellest piiranguvööndisse 

(PV) ja hoiualale jäi 68 527 ha ning sihtkaitsevööndisse (SKV) 13 764 ha (EELIS, 19.02.2016e 
andmetel). Nende pindade hulgas sisaldub ka projekteeritavate alade pind, mis on samuti NAM 

toetuse õiguslikud38. NAM toetusõiguslik pind on väiksem kui kogu Natura 2000 aladel asuv 

erametsamaa pind, sest NAM toetusõiguslikele aladele kehtivad teatud tingimused (nt eraldis peab 

olema vähemalt 0,3 ha, liinialused alad, kus ei kasva metsa ja mis ei kajastu Eesti Põhikaardil, on 
välja arvatud).   

Meetme eesmärk 

                                                 
38 Projekteeritavad alad on alad, mis on Natura 2000 võrgustikus ja keskkonnaregistrisse kantud projekteeritava 
loodusobjektina, s.t, et toetust saab taotleda ka aladele, mille kaitse alla võtmine on algatatud või on esitatud ala kaitse alla 
võtmise ettepanek 
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NAM toetuse üldeesmärgiks on aidata toetuse kaudu kaasa Natura 2000 ala erametsamaa säästvale 

kasutusele ja kaitsta Natura 2000 erametsamaa piiranguvööndis, hoiualal, sihtkaitsevööndis ja 

projekteeritavatel aladel asuvaid loodusväärtusi. Toetusega hüvitatakse looduskaitseliste piirangute 

järgimine Natura 2000 erametsamaal ehk kaitsepiirangutest tulenev saamatajäänud tulu. (PM, 2015) 

NAM toetuse taotleja peab täitma taotluse esitamise kalendriaasta jooksul looduskaitseseaduse ja 

metsaseaduse ning nende alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõudeid. See peaks kaasa aitama 

Natura 2000 erametsamaa säästvale kasutusele. Seega hinnatakse NAM toetuse säästvale kasutuse 

kaasa aitamist läbi NAM toetuse aluse pinna ja toetusesaajate arvu. MAK 2014-2020 koostamise 
hetkel seati NAM toetusaluse pinna sihttasemeks 58 000 ha (sh SKV-s 11 000 ha ja PV-s ja hoiualal 

47 000 ha) – hindamise raames jälgitakse selle sihttaseme saavutamist. Lisaks analüüsitakse NAM 

toetuse õigusliku pinna suurust ning kui suure osa NAM toetus sellest katab. 

Loodusväärtuste kaitse Natura 2000 erametsamaa piiranguvööndis, hoiualal, sihtkaitsevööndis ja 
projekteeritavatel aladel peaks olema tagatud looduskaitseseadusega. Aruandes tuuakse välja eri 

rangusastmega vööndite peamised piirangud ja NAM toetusalused pinnad. Lisaks antakse ülevaade I, 

II ja III kaitsekategooria liikide esinemisest NAM toetuse alusel maal. Käsitletakse ka kõrge 
loodusväärtustega alasid ja metsa vääriselupaiga lepingutega kaetud erametsamaa pindala. 

Kaitsepiirangutest tuleneva saamatajäänud tulu hüvitamist analüüsitakse läbi NAM toetuse saajatele 

määratud toetussummade. Toetuse määr SKV-s on 110 eurot ning PV-s ja hoiualal ning 

projekteeritaval alal 60 eurot hektari kohta. MAK 2014-2020 koostamise hetkel seati NAM toetuse 
kogukuluks 28 miljonit eurot – hindamise raames jälgitakse selle sihttaseme saavutamist.  

NAM toetuse saajate tausta kirjeldamiseks antakse lühiülevaade ka nende kasutuses oleva 

põllumajandusmaa suurusest ning nende poolt taotletud teistest pindalatoetustest.  

Analüüsi tulemuste põhjal vastatakse meetmega seotud hindamisküsimusele.  

3.3.2.1. Meetme analüüs 

Toetusalused pinnad ja toetuse saajate arv 

NAM toetusaluseid pindu ja toetuse saajate arvu saab hetkel analüüsida vaid perioodi 2008-2014 

kohta. 2015. a taotlusvooru kohta teeb Sihtasutus Erametsakeskus (SA EMK) taotluse rahuldamise 
või rahuldamata jätmise otsuse hiljemalt 30. aprilliks 2016. Seetõttu on 2015. a kohta hetkel olemas 

vaid taotlemise (taotlejate arv ja taotletud pind), mitte määramise andmed nagu 2008.-2014. a kohta. 

Aruandes esitatakse sellest tulenevalt 2015. a kohta taotlemise andmed. 

Nii NAM toetuse saajate arv kui ka toetusalune pind perioodil 2008-2011 aasta-aastalt kasvas, 

seejärel aga stabiliseerus (Joonis 101, Lisa 24). Toetuse saajate arv oli 2008. a 1811, aastatel 2011-

2014 aga olenevalt aastast 4504-4738, toetusalune pind vastavalt 24 016 ha ja 54 263-56 191 ha. 

NAM toetuse saajate arv oli aastate jooksul kõrgeim Harju, Saare, Võru, Lääne ja Valga maakonnas, 
madalaim aga Ida-Viru, Jõgeva ja Põlva maakonnas39. NAM toetusalune pind oli läbi aastate kõrgeim 

Harju, Pärnu, Valga ja Võru maakonnas ning madalaim nagu toetuse saajate arvu puhul – Ida-Viru, 

Jõgeva ja Põlva maakonnas. 

                                                 
39 NAM toetusaluse pinna jaotumine maakonniti on siin kajastatud tegevusmaakonnast lähtudes (ühe tootja kõikide 
metsaalade asukoht on märgitud maakonda, mille tootja on märkinud enda peamiseks tegutsemismaakonnaks), mitte selle 
järgi, kus vastav toetusalune pind reaalselt (geograafiliselt) asub 
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MAK 2007-2013 perioodil oli seatud NAM toetuse saajate sihttasemeks 5000 ning toetusaluseks 

pinnaks 61 300 ha, sh PV-s ja hoiualal 51 292 ha ning SKV-s 10 008 ha. 2014. a toetuse saajate arv 

täitis seatud sihttasemest 94%, toetusalune pind aga 92% (sh PV ja hoiuala puhul 90% ning SKV 

puhul 99%).  

2015. a oli NAM taotlejate arv 4788 ning taotletav pind 59 517 ha. MAK 2014-2020 raames toetuse 

saajatele sihttaset ei ole seatud, kuid toetusaluse pinna osas on see 58 000 ha. Seega moodustas 

2015. a taotletud pind seatud eesmärgist 103 % ehk ületas selle. Samas asus 1648 ha taotletud pinnast 

aladel, mis ei olnud NAM toetuse õiguslikud. Seega oli 2015. a taotletud pind toetusõiguslikel 
objektidel 57 869 ha, mis moodustas seatud eesmärgist 100% (Tabel 22). MAK 2014-2020 NAM 

toetuse sihttase piiranguvööndis ja hoiualal on 47 000 ha ning sihtkaitsevööndis 11 000 ha – 

toetusõiguslikud taotletud alad moodustasid sellest vastavalt 100% ja 97%. Tegelik toetuse saajate 

arv ning toetusalune pind saavad olema taotlusinfost aga veidi väiksemad. Aastatel 2009-2014 
määrati igal aastal toetust 98-99% taotletud pinnale (Lisa 25). Võimalik siiski, et MAK 2014-2020 

raames NAM toetusalusele pinnale seatud sihttasemed on liiga madalad. Kui NAM toetust taotletakse 

rohkemale kui 58 000 hektarile, vähendatakse proportsionaalselt toetuse ühikumäära PV-s, hoiualal 
ja projekteeritaval alal. SKV ühikumäära ei vähendata, kuna seal on piirangud reeglina nagunii kõige 

rangemad. 



 203

 
 

 
Joonis 101. NAM toetust saanud tootjate arv ja toetusalune pind perioodil 2008-2014 toetuse saaja tegevusmaakonna järgi (PMK, 2015a); (SA EMK, 07.01.2016a 
andmetel) 
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Tabel 22. NAM toetuse 2008.-2014. a määratud ja 2015. a taotletud pinnad* ning nende osakaal seatud 
sihttasemest** (PMK, 2015a); (SA EMK, 07.01.2016b andmetel)  

Näitaja 

Eesmärk   

Ühik 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007-
2013 

2014-
2020 

Pind kokku 61 300 58 000 
ha 24 016 35 007 45 149 54 263 55 043 54 982 56 191 57 869 
% 39 57 74 89 90 90 92 100 

sh 
piirangu-
vööndis 
(PV) ja 

hoiualal 

51 292 47 000 

ha 19 640 28 076 36 692 44 603 45 263 45 370 46 302 47 173 

% 38 55 72 87 88 88 90 100 

sh 
sihtkaitse-

vööndis 
(SKV) 

10 008 11 000 

ha 4 376 6 932 8456 9 660 9 780 9 612 9 889 10 687 

% 44 69 84 97 98 96 99 97 

*Siin on esitatud taotletud pind, millest on välja jäetud taotletud pind mittetoetusõiguslikel objektidel 

**2008.-2014. a eesmärk on arvutatud MAK 2007-2013, 2015. a aga MAK 2014-2020 eesmärgi järgi  

NAM toetusõiguslik pind ning kaetus NAM toetusega 

NAM toetusõiguslike metsaalade pindala oli 2015. aastal kokku 82 291 ha, millest PV-sse või 
hoiualale jäi 68 527 ha ning SKV-sse 13 764 ha (EELIS, 19.02.2016e andmetel). NAM 

toetusõiguslik pind oli kõrgeim 2009. a, misjärel igal aastal veidi vähenes – aastaks 2014 koguni 

~3800 ha võrra. 2015. a oli NAM toetusõiguslik pind jälle veidi suurenenud olles 82 291 ha 

(Tabel 23). NAM toetusõiguslik pind muutub mitmel põhjusel. Näiteks uuendab Maa-amet 
põhikaarti (kasutusel uus arvutusmeetod, mis arvestab maa kumerust), mistõttu muutuvad 

metsakõlvikute piirid, mis on omakorda aluseks NAM toetusõiguslike alade kaardi koostamisel. 

Lisaks moodustatakse uusi katastriüksusi (jagatakse olemasolevaid) või muudetakse pindu (SA 

EMK välitööde käigus, taotleja avalduste alusel läbi viidud kontrollid). Ka muutuvad PRIA 
põllumassiivid ja kattuvused arvatakse välja NAM toetusõiguslike alade kihilt. Samuti 

kõrvaldatakse kattuvused keskkonnaregistri PLK-de kihiga. 

Tabel 23. NAM toetusõiguslik pind 2008.-2015. a ning 2008.-2014. a toetusaluse pinna ja 2015. a 
taotletud pinna osatähtsus toetusõiguslikust (PMK, 2015a); (EELIS, 19.02.2016e andmetel); (SA EMK, 
07.01.2016a andmetel); (SA EMK, 07.01.2016b andmetel) 

Natura 2000 toetus 
erametsamaale 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Toetusõiguslik metsamaa 
kokku (ha)  

71 265 85 174 85 007 82 555 82 279 81 728 81 338 82 291 

   sellest SKV-s (ha) 11 760 14 786 14 422 13 893 13 469 13 066 13 113 13 764 

   sellest PV-s või hoiualal 
(ha) 59 505 70 388 70 585 68 662 68 811 68 662 68 224 68 527 

2008.-2014. a toetusaluse 
pinna/ 2015. a taotletud pinna 
osakaal (%) toetusõiguslikust 
pinnast 

34 41 53 66 67 67 69 72 

   sellest SKV-s (%) 37 47 59 70 73 74 75 80 

   sellest PV-s või hoiualal (%) 33 40 52 65 66 66 68 71 
PV – piiranguvöönd, SKV - sihtkaitsevöönd 

NAM toetusaluse pinna osakaal toetusõiguslikust aastate jooksul kasvas (Tabel 23) – 2008. a oli 

see vaid 34%, 2014. a aga 69%. 2015. a taotletud pind moodustas toetusõiguslikust 72%. Eri 
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rangusastmega vöönditest oli kõigil aastatel SKV toetusõiguslikust pinnast NAM toetuse all 

suurem osa (aastate jooksul kasvas 37%-lt 75%-ni) kui PV ja hoiuala toetusõiguslikust pinnast 

(aastate jooksul kasvas 33%-lt 68%-ni). SKV mõnevõrra suurema NAM toetusaluse pinna 

osakaal NAM toetusõiguslikust pinnast võib tuleneda sellest, et SKV-s on majandustegevus 
keelatud ning seega oleks suurem ka saamata jäänud tulu kui PV ja hoiualade puhul. 

Järgnevalt analüüsiti maakonniti 2015. a NAM taotlusaluste pindade osakaalu NAM toetus-

õiguslikust pinnast eri rangusastmega vööndite kaupa. Seejuures on siin alad arvestatud 

maakonda, kus need ka tegelikult asusid (mitte tegevusmaakonna järgi nagu eespool tehtud 
analüüsis). Nagu eespool välja toodud, asus 1648 ha taotletud pinnast aladel, mis ei olnud NAM 

toetuse õiguslikud – need jäeti antud analüüsist välja. Seega oli 2015. a taotletud pind 

toetusõiguslikel objektidel 57 869 ha. NAM toetusõiguslikust SKV pinnast taotleti 2015. a peale 

Hiiu maakonna kõigis maakondades rohkem kui 70%-le NAM toetust (Joonis 102). PV ja 
hoiualade alusele metsamaale taotletav NAM toetuse pind moodustas sarnaselt eelnevate 

aastatega NAM toetusõiguslikust väiksema osa kui SKV puhul, erandiks olid Ida-Viru, Järva, 

Rapla ja Viljandi maakond. Harju, Hiiu, Jõgeva, Lääne ja Saare maakonnas taotleti NAM toetust 
PV-s ja hoiualal vähem kui 70%-le toetusõiguslikust pinnast.  

 
Joonis 102. NAM 2015. a taotlusaluse pinna osakaal NAM toetusõiguslikust pinnast piiranguvööndis ja 
hoiualal (PV) ning sihtkaitsevööndis (SKV) maakonniti metsaala tegeliku asukoha järgi (EELIS, 
19.02.2016e andmetel) (SA EMK, 07.01.2016b andmetel) 

Valdade lõikes asusid erineva NAM toetuse taotlusaktiivsusega vallad hajali üle Eesti (Joonis 
103). Sarnaselt 2014. aastale ei olnud Hiiu, Saare, Lääne, Võru ja Lääne-Viru maakonnas 

keskmine taotlusaktiivsus üheski vallas üle 85%.     
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Joonis 103. NAM toetuse 2015. a taotletud pinna osakaal NAM toetusõiguslikust pinnast valdade lõikes.  
Maakonna keskele märgitud must number – NAM toetusõiguslik pind, sinine number – NAM taotletud 
pind  (EELIS, 19.02.2016e andmetel) (SA EMK, 07.01.2016b andmetel) 

Natura 2000 erametsamaal asuvate loodusväärtuste kaitse 

NAM toetus on seotud looduskaitseseaduse täitmisega. Looduskitseseaduse alusel on Natura 

2000 alade kaitseks moodustatud kaitsealad, hoiualad, projekteeritavad alad või püsielupaigad. 

Kaitsealad ja püsielupaigad on jagatud erinevateks vöönditeks, kus kehtivad erinevad piirangud: 

• rangeimad piirangud kehtivad sihtkaitsevööndis, kus enamasti on majandustegevus 

keelatud. Kaitse-eeskirjaga võib aga nt lubada koosluste kujundamist vastavalt kaitse 

eesmärgile, marjade, seente ja muude metsa kõrvalsaaduste varumist ning jahipidamist;  

• piiranguvööndis on majandustegevus lubatud, arvestades looduskaitseseadusega 

sätestatud kitsendusi. Kui kaitse-eeskirjaga ei sätestata teisiti, on piiranguvööndis nt 

keelatud puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine, puuvõrade ja põõsaste 
kujundamine ning puittaimestiku istutamine ja raie ilma kaitseala valitseja nõusolekuta. 

Kaitse-eeskirjaga võib piiranguvööndis seada veel mitmeid tingimusi maastikuilme ning 

koosluse loodusliku tasakaalu, liikide ja vanuse mitmekesisuse säilitamiseks ning keelata 
puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnaselt; 

• hoiualadel on metsaraie keelatud, kui see võib ohustada ala kaitse-eesmärkide säilimist, 

ning kohustada võib kindlaksmääratud ajal metsaraiet tegema ning selleks 
kindlaksmääratud tehnoloogiat kasutama. Keelatud on tegevus, mis seab ohtu hoiuala 

elupaikade, kasvukohtade ja kaitstavate liikide soodsa seisundi; 

• projekteeritavad alad on alad, mis asuvad Natura 2000 võrgustikus ja on kantud 
keskkonnaregistrisse ning mille kaitse alal võtmine on algatatud või on esitatud ala 

kaitse alla võtmise ettepanek. 

Seega kaitstakse Natura 2000 erametsamaal asuvaid loodusväärtusi looduskaitseseadusega. 

Viimast peavad aga täitma kõik metsaomanikud, kelle maa on kaitstav loodusobjekt, kuid NAM 
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toetus peaks soodustama looduskaitseseaduse nõuete täimist läbi metsade majandamisel 

saamatajäänud tulu hüvitamisega.  

KKI esitab SA EMK-le nende taotlejate andmed, kellele on tehtud ettekirjutus kohustuseaasta 

jooksul toime pandud looduskaitseseadusest ja metsaseadusest tulenevate nõuete rikkumise eest. 
Lisaks kontrollib SA EMK, et taotleja kohta ei oleks karistusregistrisse kantud karistusandmeid 

kohustuseaastal toime pandud looduskaitseseadusest ja metsaseadusest tulenevate nõuete 

rikkumise eest. SA EMK teeb kohapealset kontrolli vähemalt 5% taotlejate juures, sh kontrollib 

jällegi ka looduskaitseseaduse ja metsaseaduse nõuete täitmist. Igal aastal tuvastati ka 
looduskaitse- või metsaseaduse rikkumisi: mõnel aastal vaid paar, mõnel aastal kümne ringis. 

Rikkumistest veidi üle poole olid metsaseaduse ja veidi alla poole looduskaitseseaduse 

rikkumised. (PMK, 2015a); (SA EMK, 07.03.2016 andmetel) 

2014. a oli NAM toetusalune pind 56 191 ha, millest SKV-s 9889 ha ja PV-s ja hoiualal 
46 302 ha – kogu NAM toetusõiguslikust maast moodustasid need pinnad vastavalt 69%, 75% ja 

68%. Järelikult on ligi kolmveerandil NAM toetusõiguslikust pinnast hüvitatud metsade 

majandamisel saamatajäänud tulu ning pööratud veel eraldi tähelepanu looduskaitseseaduse 
nõuete täitmisele.  

Looduskaitse oluliseks osaks on liigikaitse, mis reguleeritakse samuti looduskaitseseadusega. 

Oluline osa liigikaitses on EL linnu- ja loodusdirektiivides väljatoodud liikidel. NAM toetus on 

otseselt seotud loodus- ja linnudirektiivi rakendamisest tulenevate piirangutega, mille eesmärgiks 
on kaasa aidata elurikkuse tagamisele looduslike elupaikade, loomastiku ja taimestiku kaitse 

kaudu metsakooslustes.  

Järgnevalt analüüsiti EELIS andmebaasis registreeritud kaitsealuste liikide elupaikade ja 

kasvukohtade arvu NAM 2014. a toetusalustel pindadel (EELIS, 19.02.2016c); (SA EMK, 
07.01.2016a andmetel). Kokku oli EELIS andmebaasis NAM 2014. a toetusalustel aladel 

registreeritud 1719 kaitsealuste loomaliikide elupaika, 3665 taimeliikide ning 52 seene- ja 

samblikuliikide kasvukohta. Kaitsealused liigid jagunevad kolme kaitsekategooriasse. Kõige 

rohkem esines NAM 2014. a toetusalustel aladel III kaitsekategooria taimeliikide kasvukohti 
(2777). Kõige rangema kaitse all olevate ehk I kaitsekategooria loomaliikide elupaiku esines 

127, taimeliikide kasvukohti 13 ning seene- ja samblikuliikide kasvukohti 2 (Lisa 26). 

I kaitsekategooria loomaliikide elupaikadest oli EELIS andmebaasi kantud enim väike-

konnakotka (38), merikotka (27), must-toonekure (14) ja lendorava (12) elupaiku. II 
kaitsekategooria liikidest esines enim metsise elupaiku (144), III kategooria liikidest aga saarma 

elupaiku (82). Taimeliikide osas esines EELIS andmebaasis kõige rohkem erinevate käpaliste 

kasvukohti (nt soo-neiuvaip, kahkjaspunane sõrmkäpp, vööthuul-sõrmkäpp, harilik käoraamat, 
kaunis kuldking, kärbesõis). Kaitsealuste seene- ja samblikuliikide kasvukohti oli NAM 2014. a 

toetusalustel aladel EELIS andmebaasis registreeritud vaid 52. Neist levinum oli harilik 

kopsusamblik (24 kasvukohta).      

NAM toetusõiguslikul alal asuvale metsa vääriselupaigale (VEP) võidakse olla sõlmitud VEP 
leping. Metsa vääriselupaigad on põlismetsaliikide varjupaigad majandatud metsade vahel. 

Vääriselupaik on kuni 7 ha suuruse pindalaga kaitset vajav ala väljaspool kaitstavat 

loodusobjekti, kus kitsalt kohastunud, ohustatud, ohualdiste või haruldaste liikide esinemise 

tõenäosus on suur. VEP lepingu alusele maale NAM toetust taotleda ei saa. Samas tagab VEP 
leping samuti ala väärtuste säilimise. Vääriselupaiku oli Eesti metsades 19.02.2016 seisuga 

9142 ha, millest 405 hektarile oli sõlmitud VEP leping (EELIS, 19.02.2016f andmetel). Sellest 
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107 ha kattus NAM toetusõigusliku metsamaaga. Kui erametsaomaniku maadel kattuvad NAM 

toetusõiguslik metsaala ja vääriselupaik, on metsaomaniku valik, kas ja missugust hüvitist 

taotleda. Vääriselupaikade säilitamine on erametsaomaniku vaba tahe. VEP lepinguga 

koormatakse kinnisasi isikliku kasutusõigusega riigi kasuks tähtajaga 20 aastat.  

Metsamaa osas võib tinglikult kõrge loodusväärtusega (KLV) aladeks pidada Natura 2000 

võrgustikus asuvaid metsamaid. 2015. a oli Eesti Põhikaardi alusel Natura aladel metsamaad 

361 100 ha (KKM, 25.03.2015 andmetel), millest 82 291 ha (23%) oli toetusõiguslik 

erametsamaa (EELIS, 19.02.2016e andmetel). NAM toetuse eesmärk on kaasa aidata Natura 
2000 võrgustiku alal asuva erametsamaa säästvale kasutusele ja loodusväärtuste kaitsele – seega 

aitab see ka KLV alade säilitamisele kaasa. 2014. a oli NAM toetusalune pind 56 191 ha, mis 

moodustas 69% kogu NAM toetusõiguslikust ehk KLV metsaalade pinnast (2014. a oli see pind 

81 338 ha).  

NAM toetust ei või taotleda keskkonnaregistrisse kantud PLK-dele, mida hetkel samuti KLV 

aladeks loetakse. Samuti ei saa NAM toetust aladele, millele on taotletud KKM 

loodushoiutoetust. Loodushoiutoetust saab taotleda PLK-le, kui sellel maal toimub kaitsekorra 
või kaitsekorralduskava kohaselt vajalik PLK ilmet ja liigikoosseisu tagav tegevus. 

Keskkonnaregistrisse kantud NAM toetusõiguslike alade ja PLK-de kaardikiht ei tohiks kattuda. 

Teatud juhtudel võib NAM toetusõigusliku kihi ja keskkonnaregistri PLK-de kihi vahel esineda 

siiski mõningaid kattumisi. Nt juhul kui KeA on PLK kihti pärast NAM toetusõigusliku kihi 
valmimist mõnes kohas mingil põhjusel täiendanud. 

Riikliku keskkonnaseire programmi alamprogrammi „Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike 

seire“ allprogrammi „Ohustatud taimekoosluste (Natura 2000 kooslused) seire“ raames viiakse 

läbi ka loodusdirektiivi metsaelupaikade seiret, millega saab tutvuda riikliku keskkonnaseire 
programmi kodulehel (KAUR, 2016). 

NAM toetuse saajate ettevõtlusvorm ja määratud toetussumma 

Erametsadel on maapiirkonna majandustegevuses tähtis osa. Seejuures on elurikkuse ja 
maastikulise mitmekesisuse säilitamise seisukohast oluline EL abi, et tagada Natura 2000 alal 

asuval erametsamaal looduskaitseseadusest tulenevate kitsenduste ning Euroopa nõukogu linnu- 

ja loodus-direktiivi nõuete  täitmine, oluliselt kahjustamata metsanduse üldist tasuvusläve ja 
metsaomanike konkurentsivõimet.  

MAK 2014-2020 raames on NAM toetuse tarvis ette nähtud kogukulu 28 miljonit eurot. 

17.03.2016 seisuga oli 2015. a NAM taotlejatele määratud summa 3 984 474 eurot – see on 

summa, mis makstakse eeldatavalt välja ehk vähendamised on juba maha arvatud (SA EMK, 
17.03.2016 andmetel). Kuigi SA EMK peab 2015. a tehtud taotluse rahuldamise või rahuldamata 

jätmise otsuse tegema 30. aprilliks 2016, peaks mainitud summa olema juba küllaltki lõplik. 

Samas ei ole ühelegi määramise otsusele veel alla kirjutatud. Mainitud summa moodustas MAK 

2014-2020 raames seatud kogukulust 14%.  

Olenevalt aastast moodustasid NAM toetuse saajatest (2015. a taotlejatest) 4-6% FIE-d, 88-90% 

füüsilised isikud ja 5-6% juriidilised isikud. Ettevõtlusvormi märkis taotlusele NAM taotleja ise, 

mis tähendab, et PRIA kliendiregistris võis sama isik olla teise ettevõtlusvormiga. Füüsiliste 

isikute seas on tõenäoliselt palju neid, kelle sissetulek tuleb teistest tegevusvaldkondadest kui 
põllumajandus. 
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NAM toetuse saajate kasutuses olev põllumajandusmaa 

NAM tootjatel võib lisaks metsamaale olla kasutuses ka põllumajandusmaad. 2015. a NAM 

taotlejatest (4788) oli deklareerinud põllumajandusmaad 1164 tootjat (24%), kelle kasutuses oli 
kokku 53 013 ha (SA EMK, 07.01.2016b andmetel) (PRIA, 09.02.2016 andmetel) (PRIA, 

07.04.2016 andmetel).  Erinevaid levinumaid pindalatoetusi oli sellele taotletud järgnevalt: ÜPT 

47 731 ha (1068 taotlejat), NAT 7578 ha (564 taotlejat), KSM 21 103 ha (45 taotlejat), MAHE 

8769 ha (71 taotlejat), PLK 4538 ha (197 taotlejat). Võrreldes 2014. aastaga oli 2015. a NAM 
taotlejaid, kellel oli deklareeritud põllumajandusmaad 56 võrra rohkem ning nende 

põllumajandusmaa pind ~4100 ha võrra suurenenud. NAM taotlejate kasutuses olevast 

põllumajandusmaast (v.a PLK-d, seega kokku 48 475 ha) moodustasid 40% püsirohumaad, 58% 
põllukultuurid ja 2% muu maakasutus (püsikultuurid, mustkesa, karjatamine väljaspool 

põllumajandusmaad). Põllukultuuride  pinnast (28 190 ha) moodustasid omakorda 47% 

teraviljad, 30% liblikõielised, 12% õli- ja kiukultuurid ning 5% lühiajalised rohumaad (v.a 

liblikõieline). Teiste põllukultuurigruppide osakaal oli väga väike.  

3.3.2.2. Kokkuvõte ja vastused üldistele hindamisküsimustele 

Kokkuvõte 

• 2014. a oli NAM toetuse saajate arv 4699, mis moodustas 94% MAK 2007-2013 
sihttasemest (5000). 2015. a oli NAM taotlejate arv 4788. MAK 2014-2020 raames 

toetuse saajate arvule sihttaset ei seatud.  

• 2014. a oli NAM toetusalune pind 56 191 ha, mis moodustas MAK 2007-2013 
sihttasemest (61 300 ha) 92%. Piiranguvööndi ja hoiuala NAM toetusalune pind oli 

46 302 ha ja SKV pind 9889 ha, mis moodustasid seatud sihttasemetest vastavalt 90% ja 

99% (sihttasemed vastavalt 51 292 ha ja 10 008 ha).  

MAK 2014-2020 seab NAM toetusalusele pinnale uued sihttasemed: toetusalune pind 

kokku 58 000 ha, sh PV-s ja hoiualal 47 000 ha ning SKV-s 11 000 ha. Kui jätta 

arvestamata mittetoetusõiguslikud objektid (millele taotleti samuti NAM toetust), taotleti 

2015. a toetust 57 869 hektarile, sh PV-s ja hoiualal 47 173 ha ja SKV-s 10 696 ha. Need 
pinnad moodustasid seatud sihttasemest vastavalt 100%, 100% ja 97%. Võimalik, et 

MAK 2014-2020 raames NAM toetusalusele pinnale seatud sihttasemed on liiga 

madalad.   

• NAM toetusõiguslike metsaalade pindala oli 2015. aastal kokku 82 291 ha, sellest PV-s 
ja hoiualal 68 527 ha ning SKV-s 13 764 ha. 2015. a taotletud pind moodustas NAM 

toetusõiguslikust 72%, seejuures PV-s ja hoiualal 71% ja SKV-s 80%. NAM toetusaluse 

pinna osakaal toetusõiguslikust aastate jooksul kasvas – 2008. a oli see vaid 34%. Seega 
on läbi NAM toetuse pööratud aasta-aastalt järjest suuremal pinnal tähelepanu Natura 

2000 erametsamaa säästvale kasutusele. 

• NAM toetuse saamine on seotud looduskaitse- ja metsaseaduse täitmisega. Neid seadusi 
peavad küll järgima kõik metsaomanikud, kuid NAM toetus peaks soodustama 

looduskaitseseaduse nõuete täimist metsade majandamisel saamatajäänud tulu 

hüvitamisega. Läbi selle on NAM toetus aidanud toetusalusel maal kaasa Natura 2000 
aladel asuva erametsamaa säästvale kasutusele ning toetanud elurikkuse säilitamist ja 

parandamist. Siiski tuvastati igal aastal ka looduskaitse- või metsaseaduse rikkumisi: 
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mõnel aastal vaid paar, mõnel aastal kümne ringis. Rikkumistest veidi üle poole olid 

metsaseaduse ja veidi alla poole looduskaitseseaduse rikkumised. 

EELIS andmebaasis oli NAM 2014. a toetusalustel aladel registreeritud kokku 1669 

kaitsealuste loomaliikide elupaika, 3665 taimeliikide ning 52 seene- ja samblikuliikide 
kasvukohta.  

Metsamaa osas võib MAK 2007-2013 kontekstis tinglikult kõrge loodusväärtusega 

(KLV) aladeks pidada Natura 2000 võrgustikus asuvaid metsamaid – seega aidati NAM 

toetusalustel pindadel kaasa ka KLV alade säilitamisele. 

• MAK 2014-2020 raames on NAM toetuse tarvis ette nähtud kogukulu 28 miljonit eurot, 

millest 17.03.2016 seisuga oli 2015. a NAM toetuse saajatele määratud summa koos 
vähendamistega ligi 3 900 000 eurot, mis moodustas ettenähtud kogukulust 14%. Samas 

ei ole ühelegi määramise otsusele veel alla kirjutatud. 

Olenevalt aastast moodustasid NAM toetuse saajatest (2015. a taotlejatest) 4-6% FIE-d, 

88-90% füüsilised isikud ja 5-6% juriidilised isikud. Ettevõtlusvormi märkis taotlusele 
NAM taotleja ise, mis tähendab, et PRIA-s võis sama isik olla teise ettevõtlusvormiga. 

Füüsiliste isikute seas on tõenäoliselt palju neid, kelle sissetulek tuleb teistest 

tegevusvaldkondadest kui põllumajandus. 

• 2015. a NAM taotlejatest (4788) oli deklareerinud põllumajandusmaad 1164 tootjat 
(24%), kelle kasutuses oli kokku 53 013 ha. NAM taotlejate kasutuses olevast 

põllumajandusmaast (v.a PLK-d) oli 40% püsirohumaade ja 58% põllukultuuride all.  

Vastused üldistele hindamisküsimustele 

NAM toetusega seotud üldine hindamisküsimus, sihtvaldkond 4A: kuidas on maaelu arengu 

programm toetanud elurikkuse ennistamist, säilitamist ja parandamist, sealhulgas Natura 2000 

aladel ja looduslikust või muust eripärast tingitud piirangutega aladel, ning suure loodusliku 
väärtusega põllumajanduse ja Euroopa maastike seisundi ennistamist, säilitamist ja parandamist? 

NAM toetuse taotleja peab täitma taotluse esitamise kalendriaasta jooksul looduskaitseseaduses 

ja metsaseaduses ning nende alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõudeid. Viimaseid 
peavad täitma kõik maaomanikud, kuid NAM toetus peaks soodustama looduskaitseseaduse 

nõuete täimist läbi metsade majandamisel saamatajäänud tulu hüvitamisega. Sellega on NAM 

toetus aidanud toetusalusel maal kaasa Natura 2000 aladel asuva erametsamaa säästvale 

kasutusele ning toetanud elurikkuse säilitamist ja parandamist.     

2014. a oli NAM toetusalune pind 56 191 ha, millest SKV-s 9889 ha ja PV-s ja hoiualal 

46 302 ha – kogu NAM toetusõiguslikust maast moodustasid need pinnad vastavalt 69%, 75% ja 

68%. Järelikult on ligi kolmveerandil NAM toetusõiguslikust pinnast hüvitatud metsade 

majandamisel saamatajäänud tulu ning pööratud veel eraldi tähelepanu looduskaitseseaduse 
nõuete täitmisele, mis omakorda panustab sihtvaldkonda 4A. 17.03.2016 seisuga oli 2015. a 

NAM toetuse saajatele määratud summa koos vähendamistega ligi 3 900 000 eurot, mis 

moodustas ettenähtud kogukulust 14%.  

Metsamaa osas võib MAK 2007-2013 kontekstis tinglikult kõrge loodusväärtusega (KLV) 
aladeks pidada Natura 2000 võrgustikus asuvaid metsamaid – seega aidati NAM toetusalustel 

pindadel kaasa ka KLV alade säilitamisele. 
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3.4. MEEDE M14 – LOOMADE HEAOLU (artikkel 33)  

Meetme eesmärk 

Meetme eesmärk on tõsta loomakasvatajate teadlikkust loomade heaolust ja toetada 
põllumajandustootjaid, kes täidavad loomade heaolu kõrgemaid nõudeid, parandades sellega 

loomade heaolu ja tervist ning tagades neile loomuomasemad pidamistingimused. Loomade 

karjatamisega hoitakse ekstensiivses kasutuses rohumaad, sh poollooduslikud kooslused, mille 

väärtus elupaigana on oluline. Samuti aitab karjatamine säilitada ja suurendada rohumaade 
osakaalu põllumajandusmaastikus. 

3.4.1. Meetme analüüs 

Toetuse saajate, toetatud loomade ja loomühikute arv 

Loomade heaolu toetuse (LHT) kohustus võetakse üheks aastaks ning see hõlmab endas 

toetusõigusliku looma või loomade heaolu soodustavate tegevuste elluviimist järjepidevalt 

vähemalt ühe kalendriaasta jooksul. Kohustuseaasta on seejuures taotluse esitamise 

kalendriaasta. Erinevalt eelmise programmiperioodi loomade heaolu toetusest ei ole enam 
tegemist minimaalselt viieaastase kohustusega toetusega. Toetuse täpsemad nõuded on esitatud 

maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruses nr 56 “Loomade heaolu toetus“.  

2015. aastal taotles 2060 loomapidajat LHT kokku 238 234 loomale (106 061 loomühikut (LÜ)) 

(Lisa 27). LHT sai taotleda munakanade (LÜ arvestamise koefitsient 0,014), sigade (0,3), 
hobuste (vähemalt 6k vanune hobune 1,0), kitsede, lammaste (mõlemil 0,15) ja veiste (vasikad 

0,4; vähemalt 6k vanune veis 1,0) heaolu parandamiseks. Kuna toetuse määramise infot esitab 

PRIA loomühikutes esitab püsihindajale toetuse raames määratud loomühikud toetusesaaja kohta 

kokku (mitte loomagrupiti), on toetusaluste loomagruppide analüüs tehtud taotlusandmete alusel 
(Joonis 104).  

 
Joonis 104. LHT toetuse raames taotletud loomade arv ja loomühikud loomaliigiti 2015. aastal (PRIA, 
30.03.2016 andmetel) 
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Arvuliselt taotleti LHT kõige rohkem sigadele (üle 91 000), mis LÜ-ks arvutatuna on 26% 

taotletud loomühikutest. Teine suur grupp olid veised – 80 659 looma (67% taotlusalustest LÜ-

dest). Taotlusalused hobused ja lambad moodustasid mõlemad 3%, munakanad 0,5% ja kitsed 

0,1% taotletud loomühikutest. Suurim toetusaluste munakanade (31 633), lammaste (4228) ja 
veiste arv (10 943) oli Lääne-Virumaal, sigade arv Valgamaal (36 090), hobuste arv (555) 

Harjumaal ja kitsede arv (436) Pärnumaal. LHT taotlejate arv kokku oli suurim Saaremaal (252), 

kus on palju põllumajandusega tegelevaid väiksemaid ettevõtteid ja väikseim Hiiumaal (36), kus 

on ka maakondade lõikes kõige vähem loomakasvatajaid Eestis (Lisa 27). 

2015. aastal määrati LHT 1987 loomakasvatajale, 99 374 LÜ-le (225 517 looma eest). Toetuse 

saajate arvud (tegevusmaakonna järgi), sarnaselt taotlejate arvule, olid suuremad Saare ja Pärnu 

maakonnas (üle 200), väiksemad Ida-Viru (63) ja Hiiu maakonnas (36). Toetust määrati 

keskmiselt 96% taotlejatest, erandina võib siin välja tuua Hiiumaa, kus toetust said kõik 36 LHT 
taotlejat (2/3 määrati toetus täies ulatuses).  

Loomühikuteks arvutatuna olid nii taotletud kui määratud loomühikute arvud kõrged Valga, 

Lääne-Viru ja Viljandi maakonnas (üle 10 000 LÜ), madalaim oli see näitaja Hiiumaal (560 LÜ, 
1117 looma) (Joonis 105). Joonis 106 on esitatud 2015. a. LHT määratud loomühikud 

loomapidajate tegevusmaakondade lõikes.  

 
Joonis 105. LHT raames määratud loomühikute ja toetuse saajate arv 2015. aastal tegevusmaakondade 
lõikes (PRIA, 30.03.2016 andmetel) 
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Joonis 106. LHT määratud loomühikute arv toetuse saajate tegevusvaldade tasandil 2015. aastal (PRIA, 
30.03.2016 andmetel)  

Samuti olid nimetatud maakonnad esikolmikus toetust saanud loomade arvuga (Lääne-Viru 

51 389, Valga 41 435 ja Viljandi maakond 23 744 loomaga).  

2015. aastal oli LHT saajate seas 1286 loomakasvatajat (65%), kes said aastatel 2010-2014 LKT 

keskmiselt 72 749 LÜ-le aastas. 2015. aastal taotlesid ja said nad LHT mõnevõrra väiksemale 

loomühikute arvule (69 573 LÜ). 1427 LHT saajat (72%) olid aga LKT saanud ka 2014. aastal. 

Võrreldes  nende tootjate 2015. aasta (64 153 LÜ) toetusaluseid loomühikuid aasta varasematega 

(77 438 LÜ), on märgata toetusaluste loomühikute arvu arvestatavat vähenemist. Vaatamata 

vähenevatele toetusalustele ühikutele ja keerulisele olukorrale põllumajanduses, panustavad need 

loomakasvatajad jätkuvalt loomadele paremate pidamistingimuste võimaldamisse. 

Määratud toetussummad 

MAK 2014-2020 programmidokumendis on LHT meetme väljundiks kavandatud 2000 

toetusesaajat ja avaliku sektori kogukuludeks 40 675 000 eurot. 2015. aasta eest määrati toetust 

kogusummas 5 142 793 eurot, mis moodustab 13% kavandatud eelarvest. Vastavalt määratud 
loomühikute ja toetatud loomade arvule maakonniti jagunes ka määratud toetusumma. Valgamaa 

loomakasvatajatele määrati toetussummaks veidi rohkem kui 1 miljon eurot (Lisa 27), mis on 

20% kogusummast. Lääne-Viru ja Viljandi maakonna tootjatele määratud summa on vastavalt 

14% ja 12% ning Hiiu maakonna loomakasvatajate summa 0,4%. Ülejäänud maakondade 
tootjatele määratud LHT summa jääb 2,7% kuni 8,9% vahemikku 2015. aasta eest määratud 

LHT kogusummast. 

Loomade karjatamine ja rohumaade pindalad 

Karjatatavatele veistele, lammastele, kitsedele ja hobustele LHT saamiseks peab taotlejal olema 

vastav hulk karjatatavat pinda (kuni 1,4 LÜ karjatatavaid loomi 1 ha rohumaa kohta). 

Loomkoormuse arvestamisel võetakse arvesse ainult selle rohumaa pindala, mille kohta taotleja 
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esitab taotlemisel andmed või kohapealse kontrolli käigus kindlaks tehtud tegelik rohumaa 

pindala, mida taotlejal on õigus kasutada. Loomapidaja peab karjatamise üle arvestust, kuid tal ei 

ole kohustust märkida karjatatavaid alasid taotlusele, seega ei saa endiselt hinnata üle-eestiliselt 

karjatatavate rohumaade paiknemist geoinfosüsteemis (GIS). Eestis kasutatavad 
põllumajandusloomade registrid ei sisalda informatsiooni loomade karjatamise kohta. 

2015. aastal oli LHT saajate kasutuses 158 860 ha rohumaid, mis moodustas 32% kõikidest 

rohumaadest (ÜPT toetusega nii püsi- kui ka lühiajalistest rohumaadest ja PLK). Koos LKT 

saajate kasutuses olnud 6849 ha rohumaaga oli LKT/LHT saajate kasutuses keskmiselt 34% 
kõikidest rohumaadest. Järvamaal olid nende loomapidajate kasutuses veidi üle poolte (56%), 

Lääne-Viru 47% ning Jõgeva ja Saare 41%, Hiiu maakonnas aga 11% kõigist maakonna 

rohumaadest.  

Tootjad, kes saavad MAK poolloodusliku koosluse (PLK) hooldamise toetust, võisid taotleda ka 
LKT või LHT (arvestatud on veised, kitsed, lambad, hobused). Taotleja peab PLK-d hooldama 

viisil, mis on saanud KeA nõusoleku. KeA annab nõusoleku PLK hooldamistingimuste osas iga 

taotletava ala kohta, märkides, kas ala on hooldatav karjatamise või niitmise teel. Kui MAK 
2007-2013 alusel oli muu niidu majandamisviis KeA poolt soovituslik, siis MAK 2014-2020 

alusel on toetuse ühikumäärad vastavalt majandamisviisile, eristades karjatamist ning niitmist. 

Teatud kooslustel on lubatud ainult kindlat tüüpi majandamine (nt puiskarjamaad, rannaniidud ja 

loopealsed tuleb hooldada karjatamise teel). 

2015. aastal oli karjatamisnõudega PLK pinda Eestis 18 142 ha. Alates LKT rakendumisest 

(2009. a) on olnud 200-250 LKT saajat, kellel on olnud ka PLK hooldamise toetus (Joonis 107), 

2015. aastal oli selliseid tootjaid 192, kes said ka LKT-d (14) või LHT-d (178) (Lisa 30). Neist 

kõigist 13 tootjat jätkasid PLK 2007-2013 kohustusega (määratud PLK pind 448 ha), 179 tootjat 
said PLK 2014-2020 (määratud PLK pind 6668 ha) toetust. LKT/LHT raames määrati PLK 

toetusega loomapidajatele kokku toetust 8089 LÜ (11 596 loomale). PLK toetuse saajate 

LKT/LHT toetusalustest loomadest 70% olid veised, 24% lambad ja 3% hobused, kitsede 

osakaal vaid 0,3%.  

PLK karjatamisnõudega taotletud pind (18 142 ha jäävpinna alusel) kattus 2015. a 40% ulatuses 

LKT/LHT saajate PLK-dega, seega suure tõenäosusega neid PLK-sid hooldatakse LKT/LHT 

toetusaluste loomadega (Joonis 107).  

MAHE tootjad ei saa taotleda LKT/LHT toetust, kuid 50% PLK karjatamisnõudega pinnast 
(9048 ha) hooldati tõenäoliselt mahepõllumajanduslikult peetavate loomadega, sest nii suur PLK 

pind kattus nende tootjate PLK pinnaga, kes said MAHE toetust.  

Maakondlikult on kõige enam PLK toetuse saajaid Saare, Lääne ja Pärnu maakonnas. Saare- ja 
Läänemaal kattub üle 2000 ha karjatatavat PLK pinda LKT/LHT saajate PLK pinnaga. 

Karjatamine on sageli seotud suuremate kulutustega, seega on põhjendatud mõlema toetuse 

samaaegselt taotlemise võimalus (LKT/LHT ja PLK), mis motiveerib loomapidajaid (PLK 

toetuse taotlejad ei saa samale pinnale taotleda teisi MAK pindalatoetusi). 
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Joonis 107. Karjatatav PLK pind (PMK püsihindamisaruanded 2011-2014); (PRIA 09.02.2016 andmetel), 
PLK kui ka LKT/LHT toetust saanud loomapidajate arv, määratud PLK pind ja LKT/LHT toetust saanud 
loomühikud aastatel 2009-2015 (PRIA, 09.03.2016 andmetel); (PRIA, 30.03.2016 andmetel) 

Ravimtaimede kasvatamine kitsedele ja lammastele 

Kitsedele ja lammastele LHT toetuse taotlemisel tuleb sööda täienduseks ja loomade tervise 

tugevdamiseks kasvatada põllumajandusmaal vähemalt viit ravimtaimeks arvatud kultuuri, 

millest vähemalt üks on harilik sigur, harilik leeskputk, aedruut, harilik saialill, suur teeleht, 
harilik võilill, aedpetersell, piparmünt või harilik palderjan ning teisteks 

põllumajanduskultuurideks võivad olla harilik nõiahammas, harilik esparsett, valge mesikas, 

harilik lutsern, valge ristik, roosa ristik, suvivikk, küüslauk, harilik sibul, naeris, aedporgand, 

redis, söödakapsas ja aed-mädarõigas. Neid kultuure võib kasvatada segus või puhaskultuurina. 
Ühe lamba või kitse kohta tuleb kasvatada nimetatud põllumajanduskultuure vähemalt 5 m² 

suurusel alal puhaskultuurina või segus teiste põllumajanduskultuuridega minimaalse 

põllusuurusega 0,01 ha. Segus kasvatamise korral loetakse nõuetekohaseks 

põllumajanduskultuur, mida kasvatatakse vähemalt kümnel protsendil põllu pinnast.  

293 kitse- ja lambakasvatajat märkisid LHT taotlustel kokku 1717 ha ravimtaimede jaoks 

kasvatatavat pinda (Tabel 24). Enamasti kasvatati ravimtaimi segus, üksikjuhtudel oli rajatud 

puhaskultuure (harilik lutsern, harilik saialill, söödakapsas, aedporgand). Kõige sagedamini 

kasvatati harilikku võilille, harilikku sigurit, valget ja roosat ristikut, valget mesikat, suurt 
teelehte, harilikku lutserni. Harvem kasvatati harilikku saialille, suvivikki, harilikku leeskputke, 

redist, naerist ja aedpeterselli. Üksikutel põldudel oli soovitatavast loendist nimetatud harilik 

esparsett ja söödakapsas, aedruutu ei kasvatatud üldse. Lisaks määruses välja toodud liikidele 
olid nimetatud kultuuride seas veel kaunviljad, söödapeet, punane peet ja kaalikas. 
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Tabel 24. Loomapidajate arv, kes taotlesid LHT kitsedele ja lammastele, kitsede ja lammaste arv ning 
ravimtaimede jääv pind (ha) tegevusmaakonniti 2015. aastal 

Tegevus 
maakond 

Taotlejate arv 
(tk) 

Kitsed (tk) Lambad (tk) Kitsed, Lambad 
kokku (tk) 

Taotletud 
ravimtaimede 

pind (ha) 

Harju 13 28 783 811 74 

Hiiu 9 39 391 430 8 

Ida-Viru 9 1 858 859 60 

Jõgeva 17 34 1 003 1 037 88 

Järva 14 16 380 396 44 

Lääne 15  1 892 1 892 237 

Lääne-Viru 12 68 4 228 4 296 68 

Põlva 28 68 3 082 3 150 152 

Pärnu 37 436 1 684 2 120 304 

Rapla 24 72 1 261 1 333 124 

Saare 57 85 2 973 3 058 270 

Tartu 12 47 633 680 74 

Valga 15 21 658 679 40 

Viljandi 17 8 1 364 1 372 110 

Võru 14 79 756 835 64 

KOKKU 293 1 002 21 946 22 948 1 717 

Valitavate lisanõuete rakendamine 

LHT raames on lisaks põhitegevuse nõuete täitmise eest kõikidel taotlejatel võimalik saada 

toetust koolitusel osalemise eest. Arengukava programmiperioodi jooksul ehk ajavahemikus 

2015–2020 on võimalik toetust saada kuni kahel koolitusel osalemise eest. Nõude täitmiseks 

peab taotleja või tema esindaja osalema loomade heaolu või loomade tervishoiu koolitusel või 
infopäeval, mis on toimunud enne taotlemise aasta 15. juunit ja mitte varem kui 1. jaanuaril 

2015. 2015. aastal oli võimalik taotleda koolituse lisategevuse nõude täitmise eest toetust ainult 

neil taotlejatel, kes osalesid MTÜ Läänemaa Nõuandekeskuse korraldatud infopäeval 

(26.02.2015) lihaveisekasvatajatele teemal "Noorveiste söötmine ja pidamine võõrutusperioodil". 
Toetus määrati ühele loomapidajale, kes seal osales. Vaatamata sellele, et lisategevuse nõude 

täitmisel arvesse minevaid koolitusi oli toimunud taotlemise hetkeks vaid üksainus, taotles 2015. 

aastal LHT koolituse lisanõude eest toetust 233 loomakasvatajat. 2015. aasta novembris-

detsembris 7 maakonnas toimunud „Loomade heaolu ja tervishoid“ koolituste läbiviimist jätkati 
2016. aasta jaanuaris-veebruaris. 

Sigade lisategevuse nõude täitmiseks tuleb taotlejal tagada kohustuseaasta 1. juunist kuni 31. 

augustini sigadele pääs väliaedikusse vähemalt kõigi nende sigade osas, keda peetakse taotlusel 

kindlaksmääratud loomakasvatushoones. Seoses sigade Aafrika katku diagnoosimisega Eesti 
territooriumil 2014. aastast on seakasvatajad rakendanud erinevaid tõrjemeetmeid ja 01.09.2015. 

alates tuleb sigu pidada suletud ruumis. Seega pole hetkel selle valitava lisanõude rakendamine 

võimalik. 

Potentsiaalne toetusõiguslike loomade arv 

Statistikaameti esialgsetel andmetel vähenes 2015. aastal, võrreldes eelnenud aastaga, kõikide 

loomaliikide arv. Kõige enam (14%) vähenes sigade arv, lindude arv oli 10% väiksem. Veiste 
koguarvu vähenemine on toimunud peamiselt piimalehmade arvelt. Piimalehmade arv on 
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vähenenud madalatest tootjahindadest tingitud keerulise turuolukorra tõttu. Ka sealihasektoris on 

turuolukord endiselt keeruline - lisaks madalatele hindadele mõjutas sektorit sigade Aafrika katk. 

Esimene sigade Aafrika katku juhtum diagnoositi kodusigadel 21. juulil 2015. a. ning seejärel 

karmistati seapidamise bioohutuse nõuded veelgi.  (MEM, 2016) 
PRIA andmetel (Lisa 29) oli, võrreldes eelmise aasta lõpu seisuga, veiste arv vähenenud 

(piimalehmade arv vähenes, lihatõugu lehmade arv suurenes), lambaid ja kitsi aga rohkem kui 

2014. aasta lõpus. Mahepõllumajanduslikult peetavate karjatatavate loomade arv on võrreldes 

2014. aastaga suurenenud (v.a. hobuste arv). Mahepõllumajanduslikult peetavate loomade kohta 
LHT taotleda ei saa.  

Eeldusel, et kõik karjatatavad loomad (v.a hobused) on registreeritud PRIA 

põllumajandusloomade registris, võib öelda, et 2015. aastal karjatati (sh LKT/LHT ja 

mahepõllumajanduslikult peetavad karjatatavad loomad) kõigist Eestis peetavatest veistest 49%, 
kitsedest 57%, hobustest 53% ning lammastest 95%. Pidades loomi mahepõllumajanduslikult või 

luues neile paremaid kasvutingimusi ja pidamiskeskkonda rakendades LHT/LKT nõudeid, 

aidatakse ühtlasi ka kaasa loomakasvatuse keskkonnasõbralikule arengule. Joonis 108 on 
esitatud maakonniti nende loomade arvud (veised, kitsed, lambad, hobused, sead, munakanad), 

kelle puhul 2015. aastal täideti heaolu kõrgemaid nõudeid.  

 
Joonis 108. Mahepõllumajanduslikult peetud, LKT-d ja LHT-d saanud veiste, hobuste, kitsede, lammaste, 
munakanade ja sigade arv 2015. aastal (PMA, 12.01.2016 andmetel); (PRIA, 30.03.2016 andmetel) 

Võrreldes loomade arvu, kellele oli võimalik 2015. aastal LKT/LHT toetust taotleda, PRIA 

põllumajandusloomade registris olevate loomadega, taotleti  LKT/LHT toetust järgnevalt: 39% 

veistele, 85% lammastele, 35% kitsedele, 41% hobustele ja 28% sigadele. Munakanade puhul ei 

saa LHT toetusaluste loomade osa arvutada, kuna PRIA loomade register ei sisalda kasvatatavate 
munakanade kohta täpsemat infot.  

PRIA põllumajandusloomade registris oli 2015. aastal kanamunade turustamiseks väljastatud 

eraldusnumbreid 109 ehitisele. Nende hulgas 26 mahepõllumajanduslikuks tootmiseks, 71 vabalt 
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peetavate kanade munade tootmiseks, 7 õrrekanade munade tootmiseks ja 5 puuris peetavate 

kanade munade tootmiseks. (MEM, 2016)  

Potentsiaalsete LHT loomade arvu (kellele võiks LHT taotleda) saab olemasolevate 

registriandmete alusel prognoosida, kuid on ebareaalne, et kõikidele loomadele LHT taotlema 
tullakse. Alates LKT rakendamisest 2009. aastal on loomade heaolu toetusaluste veiste arv olnud 

langeva trendiga, lammaste ja kitsede arv tõusva trendiga, hobuste arv on olnud kõikuv. 

Olenevalt muutustest põllumajandusturul võib toetusaluste loomade hulk jääda järgmisel aastal 

samasse suurujärku või pigem väheneda. 

LHT tootjate maakasutus ja teised toetused 

Analüüsides LHT tootjate maakasutust, on näha, et üle poole kasutatavast maast on rohumaad 
(58%) (Tabel 25), mis on ootuspärane, kuna LHT üks eesmärkidest on loomade heaolu tagamine 

karjatamisega. 33% on teravilja- ja 6% õli- ja kiukultuuride all ning 3% katavad teised 

väiksemad kultuurigrupid. Kultuurigruppe on võimalik analüüsida taotlusandmete alusel, seega 

erineb siinne rohumaade pind toetuse saajate kindlaksmääratud rohumaade pinnast (u 10 000 ha 
väiksem). 

Tabel 25. LHT tootjate maakasutus 2015. aastal (PRIA 09.02.2016 andmetel) 

Kultuurigrupp Jääv pind 
(ha) 

Püsirohumaa 88 730 

Lühiajaline rohumaa, v.a. liblikõieline 12 399 

Liblikõieline, v.a. kaunvili 61 480 

Poollooduslikud kooslused 7 116 

Karjatamine väljaspool 
põllumajandusmaad 

209 

Teravili 89 914 

Teravili liblikõieliste allakülviga 7 018 

Teravili allakülviga 1 069 

Õli- ja kiukultuurid 18 568 

Muud tehnilised kultuurid 13 

Kaunvili 3 853 

Rühvelkultuur 528 

Köögivili 171 

Ravim- ja maitsetaimed 108 

Püsikultuur 115 

Mustkesa 2 557 

Sööti jäetud maa 295 

Pind kokku 294 143 

LHT saajatest 352 loomakasvatajat said KSM (2014-2020) toetust 156 873 hektarile. 
Püsirohumaad ei ole KSM põhitegevuse toetusõiguslikud, kuid neile on võimalik taotleda 

veekaitse lisategevust või piirkondlikku mullakaitsetoetust (MULD). Loomakasvatajatel on suur 

osa kasutusel olevast põllumaast rohumaadena talvise taimkatte all, mis aitab kaasa toitainete 

leostumise vältimisele. LHT saajatest 91 said toetust veekaitse lisategevuse eest (58 731 ha) ja 
piirkondlikku mullakaitsetoetust said 68 tootjat 4610 hektarile. 18 LHT saajal oli MAHE 

kohustus (1117 ha), sama paljud majandasid Natura 2000 aladele jäävatel põllumaadel (125 ha 

NAT). 
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Loomapidajatel on olnud võimalik taotleda ka erinevaid investeeringutoetusi, et parendada 

loomade pidamistingimusi ja arendada tootmist. 465 LHT saajat (23,4%) on MAK 2007-2013 

raames saanud kokku üle 69 miljoni euro järgnevaid toetusi:  põllumajandusliku tegevusega 

alustava noore ettevõtja toetust (MAK meede 1.2),  mikropõllumajandusettevõtte arendamise 
investeeringutoetust (MAK meede 1.4.1) ja loomakasvatusehitise investeeringutoetust (MAK 

meede 1.4.2). Toetust kasutati loomade, maade ja hoonete ostuks, lautade renoveerimiseks või 

ehitamiseks, sõnnikukäitlemisseadmete ostuks või sõnnikuhoidlate renoveerimiseks, samuti 

erinevate seadmete ja masinate ostuks. 

206 LHT saajat on taotlenud veidi rohkem kui 18 miljoni euro väärtuses MAK 2014-2020 

investeeringutoetusi: uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetust 

(meetme 16 alaliik), väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetust (meede 6.3) ja 

põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetust (meetme 4 tegevuse 
alaliik) (PRIA, 08.04.2016 andmetel). Sagedamini teostatavad tegevused on 

loomakasvatusehitiste ehitamine või renoveerimine, sõnnikuhoidla ehitamine ja 

sõnnikukäitlemise seadmed, farmiseadmete ostmine, söötmisplatsi ehitamine ja söötmisega 
seotud tehnika soetamine, kergaedade ostmine, masina- ja seadmepargi ostmine. Kõige enam 

teevad investeeringuid veisekasvatajad, oluliselt vähem sea- ja teised loomakasvatajad. 

MAK 2007-2013 meede 2.4 - Loomade heaolu: loomade karjatamise toetus (215) (LKT) 

2015. aastal sai MAK 2007-2013 perioodi LKT taotleda kehtiva kohustuse alusel, toetuse 

täpsemad nõuded on esitatud Põllumajandusministri 23. aprilli 2010. a määruses nr 47 

“Loomade karjatamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise 

täpsem kord“. Toetust taotles 173 loomakasvatajat 3468 loomühikule (LÜ; 4683 loomale). 
Loomad, kellele LKT taotleti, jagunesid järgmiselt: veised 63%, lambad 31%, hobused 5% ja 

kitsed alla 1% (0,8%). Toetus määrati 168 loomakasvatajale 3129 LÜ (4452 looma) eest. LKT 

taotlemise ja määramise info maakonniti aastatel 2009-2015 on esitatud Lisa 28. LKT taotlejate 

seas oli 2 loomapidajat (60-70 LÜ), kes on LKT taotlejad olnud meetme avanemisest saati 
(2009). 12 LKT saajat said KSM 2014-2020 toetust 2715 hektarile ja 14 said toetust PLK 

hooldamise eest (662 ha). 

2156 loomakasvatajat said 2015. aastal kokku loomade heaolu toetusi (LKT, LHT) veidi rohkem 
kui 100 000 LÜ-le kogusummas 6 319 242 eurot (Tabel 26). 
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Tabel 26. LHT(MAK 2014-2020) ja LKT (MAK 2007-2013) saajate arv, toetatud loomühikud ja määratud 
toetussumma kokku 2015. aastal (PRIA, 30.03.2016 andmetel)  

Tegevus 
maakond 

LHT ja LKT 
saajate arv 
kokku (tk) 

LHT ja LKT 
määratud LÜ 

kokku 

LHT ja LKT 
määratud 

summa kokku 
(eurot) 

Harju 141 5 573 285 163 

Hiiu 49 730 35 504 

Ida-Viru 69 2 868 169 622 

Jõgeva 137 4 070 227 921 

Järva 145 7 134 441 573 

Lääne 123 4 665 243 597 

Lääne-Viru 170 13 790 856 510 

Põlva 99 5 539 371 990 

Pärnu 245 8 862 495 443 

Rapla 204 7 503 401 999 

Saare 257 9 639 559 333 

Tartu 98 3 879 259 466 

Valga 130 14 835 1 092 772 

Viljandi 163 10 249 673 141 

Võru 126 3 167 205 208 

KOKKU 2 156 102 503 6 319 242 
 

3.4.2. Kokkuvõte ja vastused üldistele hindamisküsimustele 

• 2015. aastal taotles 2060 loomapidajat LHT kokku 238 234 loomale (106 061 loomühikut 

(LÜ)). Arvuliselt taotleti LHT kõige rohkem sigadele (üle 91 000 looma; 26% taotletud 
loomühikutest (LÜ)) ja veistele (80 659 looma; 67% taotlusalustest LÜ-dest). Taotlusalused 

hobused (3203) ja lambad (21 946) moodustasid mõlemad 3%, munakanad 0,5% (40 338 isendit) 

ja kitsed 0,1% (1002 looma) taotletud loomühikutest.  

• 2015. aastal määrati LHT 1987 loomakasvatajale 225 517 looma eest (99 374 LÜ) 
kogusummas 6 161 707 eurot. Toetuse saajate arvud olid suuremad Saare ja Pärnu maakonnas 

(üle 200), väiksemad Ida-Viru (63) ja Hiiu maakonnas (36). Toetust määrati keskmiselt 96% 

taotlejatest, erandina võib siin välja tuua Hiiumaa, kus toetust said kõik 36 LHT taotlejat. 
Loomühikuteks arvutatuna olid nii taotletud kui määratud loomühikute arvud kõrged Valga, 

Lääne-Viru ja Viljandi maakonnas (üle 10 000 LÜ), madalaimad Hiiumaal (560 LÜ, 1117 

looma). 

• 2015. aastal oli LHT saajate seas 1286 loomakasvatajat (65%), kes said LKT viimasel viiel 

aastal (2010-2014). 1427 LHT saajat (72%) olid saanud LKT 2014. aastal. Need numbrid 

kinnitavad, et loomakasvatajad panustavad järjepidevalt loomadele paremate pidamistingimuste 
nimel.  

• 2015. aastal oli LHT saajate kasutuses 158 860 ha rohumaid, mis moodustas 32% (koos 

LKTga 34%) kõikidest ÜPT toetusega nii püsi- kui ka lühiajalistest rohumaadest ja PLK.  

• 2015. aastal oli neid PLK hooldamise toetuse kohustusega loomapidajaid 192, kes said ka 

LKT (14) või LHT (178) (määratud PLK pind kokku 7116 ha) toetust. LKT/LHT raames määrati 

PLK toetusega loomapidajatele kokku toetust 8089 LÜ (11 596 loomale). PLK toetuse 
kogupinnast, mille hooldamistingimuseks on karjatamine (18 142 ha), kattus 40% hektarite 
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arvult LKT/LHT saajate PLK määratud pinnaga, mistõttu võib oletada, et neid alasid 

hooldatakse nende toetusaluste loomadega. 

• Kitse- ja lambakasvatajatel oli kokku 1717 ha pinda, millel kasvatati looma söödavaliku 
rikastamiseks ravimtaimi. Enamasti kasvatati ravimtaimi segus, üksikjuhtudel oli rajatud 

puhaskultuure. Kõige sagedamini kasvatati harilikku võilille, harilikku sigurit, valget ja roosat 

ristikut, valget mesikat, suurt teelehte, harilikku lutserni. Harvem kasvatati harilikku saialille, 

suvivikki, harilikku leeskputke, redist, naerist ja aedpeterselli. 

• Sigade lisategevuse nõude täitmine (tagada kohustuseaasta 1. juunist kuni 31. augustini 

sigadele pääs väliaedikusse) pole sigade Aafrika katku tõttu võimalik. Koolituse lisanõude 
täitmise eest määrati toetus ühele loomapidajale. 

• Võrreldes loomade arvu, kellele oli võimalik 2015. aastal LKT/LHT toetust taotleda, PRIA 

põllumajandusloomade registris olevate loomade arvuga, taotleti  LKT/LHT toetust järgnevalt: 
39% veistele, 85% lammastele, 35% kitsedele, 41% hobustele ja 28% sigadele. Alates LKT 

rakendamisest 2009. aastal on loomade heaolu toetusaluste veiste arv olnud langeva trendiga, 

lammaste ja kitsede arv tõusva trendiga, hobuste arv on olnud kõikuv.  

• LKT 2007-2013 toetust määrati 168 loomakasvatajale 3129 LÜ (4452 looma) eest. 2015. 
aastal said kokku 2156 loomakasvatajat loomade heaolu toetusi (LKT, LHT) veidi rohkem kui 

100 000 LÜ-le kogusummas 5 142 793 eurot. 

Vastused üldistele hindamisküsimustele  

Üldised hindamisküsimused  loomade heaolu:  

Sihtvaldkond 3A: kuidas on maaelu arengu programm toetanud toormetootjate konkurentsivõime 
parandamist nende parema integreerimise abil põllumajanduslike toiduainete tarneahelasse 

põllumajandustoodetele lisandväärtust andvate kvaliteedikavade, kohalike turgude edendamise ja 

lühikeste tarneahelate, tootjarühmade ja tootmisharudevaheliste organisatsioonide kaudu? 

Loomade heaolu on mõjutatud keskkonnast, milles nad asuvad. Järjest rohkem pöörab ühiskond 
tähelepanu  keskkonnale, kus toit on toodetud. Propageeritakse ja eelistatakse kohalikku toitu. 

Heades pidamistingimustes kasvatatud loomade liha ja muid loomakasvatussaadusi peab teadlik 

tarbija kvaliteetsemaks (loomad on tervemad ja stressivabamad, kasutatakse vähem ravimeid 

jms) ja selle eest ollakse valmis maksma pisut kõrgemat hinda, mis annab neile tootjatele 
konkurentsivõimet juurde. 

Sihtvaldkond 4A: kuidas on maaelu arengu programm toetanud elurikkuse ennistamist, 

säilitamist ja parandamist, sealhulgas Natura 2000 aladel ja looduslikust või muust eripärast 

tingitud piirangutega aladel, ning suure loodusliku väärtusega põllumajanduse ja Euroopa 
maastike seisundi ennistamist, säilitamist ja parandamist? 

Loomade heaolu toetus panustab elurikkuse säilitamisse ja parandamisse eelkõige just läbi 

rohumaadel karjatamise. Karjatamine aitab kaasa poollooduslike koosluste ja avatud 

maastikuvaadete säilimisel. Soodustab taimede liigirikkuse kasvu, putukate ja põllulindude 
arvukuse tõusu. Rohusööjatele põllumajandusloomadele võimaldab karjatamine loomuomast 

keskkonda ja käitumist, soodustab noorloomade arengut ja tugevdab loomade tervist. 

Karjatamine aitab säilitada ja suurendada rohumaade osakaalu põllumajandusmaastikus. LHT 
taotlejate kasutuses olevast maast üle poole (58%) olid rohumaad, sealhulgas üle 7000 ha 

poollooduslikke kooslusi.  Kogu Eestis oli LHT saajate kasutuses 32% kõikidest ÜPT toetusega 
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püsi- kui ka lühiajalistest rohumaadest ja PLK. 2015. aastal karjatati kõigist Eestis peetavatest 

veistest 49%, kitsedest 57%, hobustest 53% ning lammastest 95%. Võidakse karjatada rohkemgi 

loomi, kuid neile ei taotleta toetust ja registrites puudub info karjatamise kohta. Poollooduslike 

koosluste toetuse kogupinnast, mille hooldamistingimuseks on karjatamine (18 142 ha), kattus 
40% hektarite arvult LKT/LHT saajate PLK määratud pinnaga, mistõttu võib oletada, et neid 

alasid hooldatakse just LKT/LHT toetusaluste loomadega. LHT toetus aitab kaasa PLKde 

hooldamisele just läbi karjatamise. 
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