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KASUTATUD LÜHENDID JA MÕISTED 

Kasutatud lühendid 

EELIS Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister  
ETAK Eesti topograafia andmekogu 
KeA Keskkonnaamet 
KKI Keskkonnainspektsioon 
KKM Keskkonnaministeerium 
KLV  Kõrge loodusväärtus 
KN Kadakatega niit 
MAK Maaelu arengukava 
MEM Maaeluministeerium 
MN Muu niit 
NTA Nitraaditundlik ala 
PLK Poollooduslik kooslus 
PMK Põllumajandusuuringute Keskus 
PRIA Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 
PK Puiskarjamaa 
PN Puisniit 
PV Piiranguvöönd 
SA EMK Sihtasutus Erametsakeskus 
SKV Sihtkaitsevöönd 
VEP Vääriselupaik 
VTA Veterinaar- ja Toiduamet 
 
TOETUSTE LÜHENDID 
ESA Ebasoodsamate piirkondade toetus 
KSA Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus 

KSK 
Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse 
ning maasikakasvatuse toetus 

KSM Keskkonnasõbraliku majandamise toetus 
LHT Loomade heaolu toetus 

MAHE 
Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAK 2007-2013) ja 
mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega 
jätkamise toetus (MAK 2014-2020)  

MAHE 2007+ Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAK 2007-2013)  

MAHE 2014+ 
Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega 
jätkamise toetus (MAK 2014-2020) 

MES Mesilaste korjealade rajamise lisategevus 
MULD Piirkondlik mullakaitse toetus 
NAM Natura 2000 toetus erametsamaale  
NAT Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus 
NPT Noore põllumajandustootja toetus 
OTL Ohustatud tõugu looma pidamise toetus 
OTE Eesti tõugu hobuse pidamise eest ohustatud tõugu looma pidamise toetus 

OTM 
Eesti maakarja tõugu veiste pidamise eest ohustatud tõugu looma 
pidamise toetus 
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OTR 
Eesti raskeveo hobuste pidamise eest ohustatud tõugu looma pidamise 
toetus 

OTT Tori tõugu hobuste pidamise eest ohustatud tõugu looma pidamise toetus 
OTV Eesti vuti pidamise eest ohustatud tõugu looma pidamise toetus 
PKT Põllumajanduslik keskkonnatoetus 
PKV Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus 
PLK Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus 

ROH 
Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade ehk rohestamise 
toetus 

SORT Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020) 

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

ÜPT Ühtne pindalatoetus 
 

Kasutatud mõisted 

Elurikkust toetavad elemendid - bioloogilist mitmekesisust toetavad elemendid. 

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

PMK tegevusmaakond – ühe tootja põldude asukoht on märgitud maakonda, kus toetusalune 
põld reaalselt (geograafiliselt) asub. Ühe tootja põllud võivad asuda mitmes maakonnas. 

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. 

Põllumaa – viljelusmaa ehk taotletud maakasutuses on märgitud põllukultuurid või mustkesa, st 
püsirohumaad ja püsikultuurid pole kaasa arvatud. 
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SISSEJUHATUS 

Aruanne annab ülevaate Eesti maaelu arengukava 2007-2013 2. telje ning Eesti maaelu 

arengukava 2014-2020 4. ja 5. prioriteediga seotud meetmete, 3. prioriteedi „Loomade heaolu“ 
meetme ja 2. prioriteedi tegevuse „Kiviaia taastamine“ püsihindamisest, mis on teostatud 
Põllumajandusuuringute Keskuses. 

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 kokkulepitud 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 2016. 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 4 peatükist ja 42 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 keskendutakse meetmete detailsele analüüsile. Neljandas 

peatükis vastatakse kohustuslikele 4. ja 5. prioriteediga seotud sihtvaldkondadele kehtestatud 
hindamisküsimustele, esitatakse sihtvaldkonna põhised hindamiskriteeriumid ning indikaatorid. 

Täiendavat informatsiooni Põllumajandusuuringute Keskuse poolt teostatud maaelu 
arengukavade püsihindamistegevuste kohta ning lühikokkuvõtted kõikidest uuringutest on 
võimalik leida PMK kodulehelt. 
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LÜHIKOKKUVÕTE 4. JA 5. PRIORITEEDI MEETMETE; 3. PRIORITEEDI 
LOOMADE HEAOLU MEETME JA 2. PRIORITEEDI TEGEVUSE 
„KIVIAIA TAASTAMINE“ ANALÜÜSIST 

Pindalatoetuste alune põllumajanduslik maakasutus ja selle muutused aastatel 2007-2016 

Maakasutuse analüüsil on aluseks võetud PRIA andmestik pindalatoetuste taotletud pinna alusel 
(17.01.2017 seisuga). 2016. aastal oli ÜPT taotletud pind 953 699 ha, NAT 20 326, KSM 454 
054 ha, MAHE 153 901 ha ja PKT pind 492 054 ha. Kõikide meetmete pindalatoetuste (va 
NAT) pindalad suurenesid 2016. aastal võrreldes 2015. aastaga, kõige rohkem MAHE pind 
(7,7% ehk 11 608 ha). ÜPT pind ning taotlejate arv vähenesid võrreldes 2015. aastaga, vastavalt 
0,11% (1 085 ha) ning 9,9% (1 693 taotlejat). ÜPT pinna vähenemine on tingitud püsirohumaade 
vähenemise arvelt ning muutused taotlejate arvus tõstsid keskmist taotleja maad 6,1 ha võrra 

61,97 ha-ni. Meetmete pindalataotlusi on 2016 a. esitatud 67% ÜPT pinnale. KSM pinna 
osatähtsus ÜPT pinnast tõusis 1,5% võrra võrreldes 2015. aastaga, MAHE pinna osatähtsus ÜPT 
pinnast suurenes 1,2% võrra 16,1%-ni. Taotlejate arv suurenes 2016. a meetmete 
pindalataotlustes, va NAT.  

ÜPT taotlejad on peamiselt väiketootjad, kelle keskmine maa suurus on 62 ha (suurenemine 
võrreldes 2015 a. 6,1 ha e 11%), MAHE taotlejatel 97 ha (suurenemine 1,2 ha ehk 1,3%) ja KSM 
taotlejatel 302 ha (vähenemine 5,6 ha ehk 1,8%).  

Toetuste maakasutusstruktuur on järgmine: ÜPT taotlusalusest maast on 2016 a. u 30% 

püsirohumaade ja u 70% põllumaa all, KSM taotlusalusest maast u 100% põllumaa all 
(püsirohumaale ei saa taotleda KSM toetust), aga arvestades kogu KSM tootjate maafondi siis u 
11% püsirohumaade ja ülejäänud põllumaa all; MAHE püsirohumaad 54%, põllumaa 45% ja u 
1% püsikultuurid. Ka 2016. aastal jätkus põllumaa pinna suurenemine. 
Põllumajanduskultuuridest on oluline muutus toimunud seoses lühiajaliste rohumaadega. 
Võrreldes 2009-2013 a. keskmist 2014-2016 a. keskmisega on lühiajaliste rohumaade osatähtsus 
kogu ÜPT pinnast vähenenud 23%-lt 19%-ni, MAHE toetuse puhul 25%-lt 23%-ni ning KSM 
28%-lt 23%-ni. Seejuures on toimunud vähenemine kõrreliste heintaimede arvelt, liblikõieliste 

heintaimede pindala ei ole vähenenud. Liblikõieliste taimede pindala on jätkuvas tõusutrendis nii 
ÜPT, MAHE kui KSM puhul (suurenemine vastavalt 13 660 ha (6,7%), 6 050  ha (14%), 10 722 
ha (8,3%)) ning siinkohal tasub rõhutada, et liblikõieliste heintaimede pinna jätkuv suurenemine 
ei pruugi mulla aspektist olla alati jätkusuutlik. Liblikõielistes on suurima tõusu teinud läbi 
kaunviljad, kus võrreldes 2015. a. on kaunviljade pind suurenenud 2016 a. peaaegu kahekordselt 
nii ÜPT, MAHE kui KSM taotlusalusel põllumaal. 2016. aastal pole erinevalt 2015. aastast 
mustkesa taotlusaluse pinna kasv jätkunud ning pind vähenes ÜPT 2 527 ha võrra (22%), KSM 
431 ha (10%), MAHE 252 ha (28%). Loodetavasti on selle vähenemise taga taotlejate suurem 
teadlikkus mustkesa negatiivsest mõjust muldadele. Õli- ja kiukultuuride taotlusalune pind on 

suurenenud 2016. a. nii ÜPT, KSM kui MAHE taotlejatel võrreldes 2015 a vastavalt 3,7% (2 654 
ha), 0,2% (137 ha) ja 43% (1 695 ha). Suurenemine on toimunud peamiselt muude õli- ja 
kiukultuuride ning just kanepi kasvatamise arvelt.  

Võrreldes 2015. aastaga ei ole alamvesikondades ning NTA alal ÜPT taotlusalusel pinnal suuri 
muutuseid toimunud. Alamvesikondadest on ÜPT taotletud pind kõige suurem ja ühtlasi kõige 
suurema põllumajanduskoormusega Peipsi järve (270 714 ha), Pärnu (188 709 ha) ja Harju (115 
336 ha) alamvesikonnas. PKT toetuste osatähtsus ÜPT pinnast on enamikes alamvesikondades 
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ning NTA alal vähemalt 50%, suurim ehk 71% on see NTA alal. Nimetatud alamvesikondades 
moodustab KSM toetust PKT toetustest enamiku ning seetõttu on tegelikkuses 50% 
taotlusalusest ÜPT maast KSM toetuse all. Läänesaarte ja Mustjõe alamvesikondades on PKT ja 

MAHE pindalad võrdsemalt jagunenud nii et PKT ei domineeri nagu teiste alamvesikondade 
puhul. Samuti eristub Läänesaarte ka Matsaluga suure PLK osatähtsusega PKT toetustest (79%). 
Alamvesikondade ning NTA ala põllumaa kultuuride struktuuris domineerib ÜPT ja KSM 
taotlusalusel maal teraviljade kasvupind (u 50% põllumaa pinnast), teised suured grupid on 
lühiajalised rohumaad ja õli- ning kiukultuurid vastavalt u 20% ja 10%. MAHE taotlusaluse 
põllumaa struktuur on võrreldes KSM ja ÜPT-ga oluliselt mitmekesisemad, domineerivad 
lühiajalised rohumaad moodustades u 50% põllumaast, va Viru alamvesikonnas. 

Meede M10.1 Keskkonnasõbraliku majandamise toetus 

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

2016. aastaks määrati KSM toetust 1480 tootjale, toetatava pinnaga 447 065 ha. Planeeritud 
eesmärgist (toetusalust pinda 475 000 ha) täideti 94%. KSM toetusalune pind hõlmas Eesti 
kasutatavast põllumajandusmaast 44,9%. 

Võrreldes 2015. aastaga suurenes taotlejate arv enamikes maakondades, vähenedes minimaalselt 
vaid Hiiu- ja Ida-Viru maakonnas. Ka toetatav pind suurenes enamikes maakondades, kuid siiski 

ainult 14 052 ha ehk 3,2% võrra. 

Pindalaliselt taotleti toetust kõige rohkem Jõgeva-, Järva-, Lääne-Viru-, Tartu- ja Viljandimaal. 
Põllumaa pind neis maakondades oli Eesti Statistikaameti andmetel 360 880 ha, KSM toetustega 
oli kaetud 253 796 ha, mis moodustas 70% kogu põllumaast. Seega väga suur hulk Eesti 
viljakamate muldade ja seega ka intensiivse põllumajanduse piirkonna tootjaid on võtnud endale 
kohustusi keskkonna säästmiseks. 

KSM toetuse taotlejate arvu ja ettevõtete suuruse analüüsimisel selgus, et valdava enamuse 
moodustasid taotlejad, kelle käsutada 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 93% 
kogu toetusalusest maast. 

KSM toetuse taotlejate külvipinna struktuuris prevaleerib teravili, mille osatähtsus koos 
allakülvidega ulatub 56%. Ida-Virumaal on aga teraviljade osakaal endiselt kõige kõrgem 
ulatudes 68%. Positiivse nihkena võib nimetada seal allakülvide osakaalu suurenemist 9%-ni 
teraviljapinnast. 2016. aastal on liblikõieliste kultuuride seas suurenenud kaunviljade osatähtsus. 
Kaunviljade külvipind on suurenenud 25 000 hektarilt 42 000 hektarini. 

Liblikõieliste ja liblikõieliste ning kõrreliste segu kasvatamise 15% kohustust täideti Eesti 
keskmisena kahekordselt. Liblikõieliste ja liblikõieliste/kõrreliste segu all olev kogupind kasvas 
ligikaudu 10 000 ha võrra ulatudes 138 703 hektarini. Liblikõieliste külvipind suurenes just 
kaunviljade külvipinna suurenemise tõttu. 

2016. aasta KSM kohustusperioodil ulatus talvise taimkatte kogupind 213 523 hektarini. 
Kõikides maakondades oli täidetud ka 30% talvise taimkatte nõue. Kogu KSM toetusalusest 
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pinnast moodustas talvine taimkate keskmisena 47%, seega veekaitseline eesmärk 
taimetoiteelementide leostumisriski vähendamiseks täideti. 

Veekaitse lisategevuse mõju jäi madalaks, sest võrreldes 2009-2014. aasta keskmisega suurenes 

talvise taimkatte osakaal KSM toetusalusest pinnast Eestis kokku vaid 1%. 

Lisategevuse toetust mesilaste korjealade rajamise eest määrati kaheksas maakonnas 11 tootjale 
112 ha-le 247 mesilasperega, millest 122 mesilasperet olid renditud mesinikelt. 

Korjetaimede struktuuri analüüsil selgus, et 32-st nimekirja kantud korjetaimede liigist kasutati 
vaid kuut. Suuremal pinnal kasvatati keerispead (22%) ja valget ristikut (20%). Küllaltki suure 
osa (14%) 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.  

2015. aastal oli KSM põllumajandusettevõtete lämmastiku taluvärava bilanss 37 kg/ha, fosfori 
bilanss -1 kg/ha ja kaaliumi bilanss 9 kg/ha.  

Peamise osa KSM ettevõtete NPK- sisendist moodustasid 2015. aastal mineraalväetised (75%) ja 
ettevõttesse sisse ostetud loomasööt (17%). Ülejäänud osa sisendist moodustasid sisseostetud 
orgaanilised väetised, seemned ja põllumajandusloomad. 

KSM ettevõtete lämmastiku ja kaaliumi kasutamise efektiivsus jäi 2015. aastal madalaks (N- 
66% ja K- 71%). Sellise lämmastiku efektiivsuse tasemel majandamisega võivad kaasneda 
lämmastikukaod vette, mulda ja õhku. Fosfori kasutamise efektiivsus oli 107%, mis tähendab, et 

seda elementi viidi ettevõtetest suuremas koguses välja kui seda põllumajandussaaduste 
tootmiseks sisse toodi ehk majandati fosfori puudujäägiga. Seega võib KSM seireettevõtete 
taluvärava bilansi 2015. aasta tulemuste põhjal väita, et ilmnes risk keskkonna-, vee- ja 
mullareostusele toiteelementide võimaliku leostumisohu ja põllumajandustootmisega kaasneda 
võivate lämmastikukadude tõttu.  

Uuringust „Pestitsiidide kasutuskoormus“ selgus, et KSM ettevõtete pritsitud pind moodustas 
2015. aastal kogu KSM seirealusest põllumajandusmaast 65%. Aastate 2010-2013. keskmisega 
võrreldes suurenes pritsitud pind 2015. aastal 15%. 

KSM seireettevõtete keskmine kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinna kohta oli 

2015. aastal 0,693 kg/ha ja aastate 2010-2013 keskmisena 0,748 kg/ha. Seega pestitsiidide 
kasutamine pritsitud pinna kohta vähenes 8%. 

Keskmine kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus põllumajandusmaa kohta KSM ettevõtetes oli 
2015. aastal 0,448 kg/ha ja aastate 2010-2013 keskmisena 0,371 kg/ha. Seega pestitsiidide 
kasutamine põllumajandusmaa kohta suurenes 17%.  

Dreenivee seire uuringust selgus, et nitraatiooni sisaldus KSM seirepõldudel jäi samale tasemele 
kui 2007-2013 keskmine. Seevastu ÜPT põllul dreenivee nitraatiooni suurenes järsult ja jäi halba 
kvaliteediklassi. Fosfori sisalduse järgi jäi kõikidest kogutud veeproovidest 38% väga heasse ja 

heasse, 26% kesisesse ning 36% halba ja väga halba vooluveekogude seisundiklassi. 

Lämmastiku leostus kõige vähe mahepõllult nii eelmise perioodi keskmisena kui ka 
aruandeaastal (4,1 kg/ha). KSM põldudelt leostus lämmastikku vähem (18,3 kg/ha) kui ÜPT 
põllult (53,4 kg/ha). 
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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. 

Üldise trendina olid keskkonnatoetustega mitteliitunud ettevõtetes kimalaste arvukus, liikide arv 
ja mitmekesisuse indeks madalamad. Seejuures ilmnesid olulised erinevused pigem alates 
kolmandast seireaastast (2011), mis viitab, et KSM ja MAHE alad muutusid kimalastele 
seireaastate jooksul atraktiivsemaks. 

Põllulindude seire tulemused näitasid, et 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. 

KSM toetuse rohumaaribade nõudega seotud taimestiku seire näitas, et kõigis uuritud seitsmes 
taimenäitajas toimus seireaastate jooksul oluline muutus, mis oli pigem positiivne.  

Meede M10.3 Piirkondlik mullakaitse toetus 

Piirkondliku mullakaitse (MULD) toetus on suunatud ainult KSM tootjatele, kellel on olemas 
kehtiv KSM kohustus. Toetuse eesmärgiks on tagada jätkusuutlik turvas- ja erodeeritud 
muldadega põllumajandusmaade kasutamine ning muldade degradatsiooni minimeerimine. 
Toetusega soodustatakse nii senist maakasutuse jätkamist püsirohumaa või viljapuu- ja 
marjaaiana ning haritava maana kasutusel olnud püsirohumaa või viljapuu- ja marjaaia alla 
viimist. Toetusõigusliku maa moodustavad põllumassiivid, mille pinnast vähemalt 90% on 

turvasmullad või erodeeritud- ja deluviaalmuldade kompleksid.  

Kokku said 2016. aastal MULD toetust 202 tootjat 10 634 ha-le pinnale, mis moodustas 29% 
toetusesaajate sihttasemest (700 toetusesaajat) ja 52% toetusaluse pinna sihtalast (20 000 ha). 
KSM tootjatel oli 2016. aastal toetusõiguslikku pinda kokku 20 502 ha, millest turvasmullad 
moodustasid 90% (18 404 ha) ja erodeeritud mullad 10% (2098 ha). Potentsiaalsest 
toetusõiguslikku MULD pinda ehk põllumassiive, mille pind oli vähemalt 90% ulatuses turvas- 
või erodeeritud muld, oli kokku 46 202 ha, millest 77% (35 568 ha) moodustavas turvasmuld ja 
23% (10 634 ha) erodeeritud muld. Potentsiaalselt toetusõiguslikke põllumassiive jäi MAHE 

taotletud maadele 9930 ha ja ÜPT taotletud pinnale 15 770 ha. 

MULD toetusesaajate jagamisel suurusgruppidesse määratud pinna järgi oli kõige suurema 
osakaaluga 59% (120 tootjat) suurusgrupp 10-99,9 ha ja deklareeritud pinna järgi oli 84 toetuse 
saajat suurusgrupis 500-999,9 ha, mis moodustas 42% toetusesaajate koguarvust (202 tootjat). 
Erinevus suurusgruppidesse kuuluvate MULD tootjate vahel tulenes sellest, et ühele KSM 
tootjale MULD toetuse määratud pind on tunduvalt väiksem, kui selle tootja kõik deklareeritud 
maad kokku. Maakondade lõikes analüüsituna on märgatav, et mida vähem on maakonnas 
toetusesaajaid kokku, seda enam mõjutab üksik tootja suurusgrupi osakaalu maakonnas.  

MULD toetust on võimalik taotleda koos SORT toetusega, kuid samasuguselt 2015. aastaga ei 
olnud 2016. aastal ühtegi sellist taotlejat. Otsetoetustest oli ÜPT ja ROH toetusega kaetud kogu 
MULD taotletud pind, 10 544 ha. MULD ja NPT (noore põllumajandustootja toetus) toetust 
taotleti koos 694 ha-le. Ökoalasid jagus MULD taotletud pinnale 291 ha suurusel pinnal. LHT 
toetuse taotlejatel oli 2016. aastal MULD taotletud pinda 5525 ha (52% kogu MULD taotletud 
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pinnast). Võib eeldada, et osasid neist rohumaadest kasutavad LHT taotlejad loomade 
karjatamiseks. 

Aastal 2016 valmis uuring „Mulla orgaanilise süsiniku varu muutus ja CO2 emissioon erinevate 

toetusmeetmete ning maakasutuse puhul“. Uuringu tulemused näitasid mulla orgaanilise süsiniku 
(Corg) varu suurenemist MULD rohumaadel 0,30 t/ha. Meetmele taotletud pinnalt kokku seoti 
2016. aastal süsinikku mulda 3 Mt ning CO2 12 kt. MULD toetuse pinnaühiku kohta suurenes 
Corg varu 0,30 t/ha kohta ja CO2 seoti mulda 1,10 t CO2 ha aastas. MULD toetusalune maa on 
süsiniku sidumise seisukohast oluline, sest turvasmuldade harimise käigus turvas ajapikku 
mineraliseerub ja orgaanilise süsiniku hulk mullas kahaneb. Rohumaade rajamine 
turvasmuldadele viib pikemaajaliselt mulla orgaanilise süsiniku säilitamise ja sidumiseni. 

MULD toetuse taotlemine on jätkuvalt madala aktiivsusega. Kuigi pisut on MULD toetusalune 

pind suurenenud 2016. aastal 10 347 ha võrreldes 2015. aastaga 8843 ha, jätkub taotlemisruumi 
endiselt. 

Meede M10.4 Keskkonnasõbraliku aianduse toetus 

Keskkonnasõbraliku aianduse toetuse raames sai 2016. aastal taotleda toetust 
keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse (edaspidi KSA) eest ja keskkonnasõbraliku 
köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse (edaspidi KSK) eest.  

KSA toetust määrati 2016. aastal kümnes maakonnas 22 tootjale kogupinnaga 63,3 hektarit. 
Maakondade lõikes määrati toetust suurimale pinnale Tartumaal, kolmele tootjale kokku 27,8 ha 
eest, teistes maakondades varieerus toetusalune pind 1 - 9 ha ning taotlejate arv ühe ja nelja 

tootja vahel. 2016. aastal lisandusid maakondadest Jõgeva-, Harju- ja Raplamaa, kus määrati 
toetust puuvilja ja marjakuultuuride kasvatamise eest kokku neljale tootjale 9,5 ha suurusel 
pinnal. 

KSA toetust taotleti kaheksale kultuurile (õunapuu, must sõstar, vaarikas, ploomipuu, astelpaju, 
mustikas, pirnipuu, viinapuu). Toetust taotleti enam õunapuudele (25,5 ha); mustale sõstrale (10 
ha) ja vaarikale (8,2 ha), teiste taotletud kultuuride pind jäi väiksemaks.  

KSA toetuse saajate suurusgrupiti jagunemisel tootjate arvu järgi oli kõige enam tootjaid 
suurusgrupis 1-3 ha ja 0,3-1 ha, vastavalt 11 ja 7 tootjat (50%; 32%). Grupis 3-10 ha oli kolm 

(14%) ja suurima pinnaga grupis (>10 ha) üks tootja (4%). Enamus tootjaid (95%) omasid KSA 
puuvilja- ja marjakasvatuse toetusalust pinda >10 ha, 1-3 ha või 3-10 ha. 

Kahekümne neljast KSA toetuse taotlejast 13 tootjal moodustas püsikultuuride kasvupind 
ettevõtte kohta ühtse pindalatoetuse taotlusel deklareeritud maakasutusest alla 10%, kuuel tootjal 
10%-50% ja viiel tootjal 50%-100%.  

2016. aastal määrati keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning 
maasikakasvatuse toetust kokku 55 tootjale, määratud toetusalune pind oli 943,4 ha. 
Maakondade lõikes määrati 2016. aastal suurimale pinnale KSK toetust kokku Harjumaal (470,2 

ha; 4 tootjat), mis moodustas kogu KSK toetusalusest pinnast (943,4 ha) 50%. Ülejäänud 
maakondades oli KSK toetusalune pind vahemikus 0,31-142,8 ha, tootjate arv varieerus 
olenevalt maakonnast 1-14 tootja vahel. 2016. aastal lisandusid maakondadest Saare-, Järva-, 
Rapla- ja Läänemaa kus 2015. aastal KSK toetust ei taotletud.  

Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse toetust määrati 2016. 
aastal kolmeteistkümnes maakonnas 38 tootjale 836-le hektarile. 
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Kultuuride lõikes taotleti KSK köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse toetust 28 
kultuurile. Kõige enam taotleti toetust porgandile (269 ha; 15 taotlejat), valgele peakapsale (207 
ha; 16 taotlejat) ja söögipeedile (189 ha;18 taotlejat), teiste kultuuride taotlusalune pind oli 

väiksem.  

Ravim- ja maitsetaimi kasvatati 2016. aastal kokku 11,3 hektaril, mis moodustas 1% kogu KSK 
köögivilja-, ravim- ja maitsetaimede taotlusalusest pindalast. 49%-l ravim- ja maitsetaimede 
pinnast kasvatati aedtilli (5,4 ha), 42%-l aedkoriandrit (4,7 ha), 9% pinnast jagunes aed-
apteegitilli, piparmündi ja saialille vahel.  

KSK köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse toetuse saajate suurusgrupiti jagunemisel 
tootjate arvu järgi oli kõige enam tootjaid suurusgrupis 3-10 ha, vastavalt 10 tootjat (26%). 
Suurusgrupis 1-3 ha ja 10-50 ha oli mõlemal juhul toetuse saajaid üheksa (kokku 48%). 

Suurusgrupis > 100 ha oli üks tootja (3%). Suurem osa tootjaid (78%) omasid KSK köögivilja-, 
ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse toetusalust pinda 1-3; 3-10 ja 10-50 ha. 

28-l tootjal moodustas köögivilja, maitse- ja ravimtaimede kasvupind ettevõtte kogu ÜPT 
taotlusalusest pinnast 1-30%; kuuel tootjal 30-50% ja neljal tootjal 50-100%. 

Keskkonnasõbraliku maasikakasvatuse toetust määrati 2016. aastal kaheksas maakonnas 24 
tootjale 107-le hektarile. Suurimale pinnale määrati maasikakasvatuse toetust 2016. aastal 
Valgamaal (36,7 ha, 3 tootjat), Tartumaal (34,2 ha, 9 tootjat) ja Põlvamaal (21,9 ha, 5 tootjat). 
Kolme maakonna kohta kokku kasvatati maasikaid 92,8 ha-l, mis moodustas kogu KSK 

maasikakasvatuse toetusalusest pinnast 87% ja kõikide tootjate arvust 71%. Ülejäänud 
maakondades kasvatati maasikaid tunduvalt väiksemal pinnal. Maakondadest lisandus Harjumaa, 
kus kaks tootjat kasvatasid maasikaid kokku 7,3 ha-l.  

KSK maasikakasvatuse ettevõtete suurusgrupiti jagunemisel tootjate arvu põhjal oli kõige enam 
tootjaid suurusgrupis 0,3-1 ja 3-10 ha, vastavalt 8 tootjat (33%) ja 7 tootjat (29%), grupis 1-3 ha 
oli kuus ja grupis 10-20 ha kolm toetuse saajat (25%; 13%). Suurem osa tootjaid (87%) omasid 
KSK maasikakasvatuse toetusalust pinda 10-20 ja 3-10 ha. 

20 tootjal moodustas maasikakasvatuse kasvupind ettevõtte kogu ÜPT pinnast 1-30%; kahel 30-
50% ja viiel 50-100%. 

MAK 2014-2020 programmdokumendis on kogu keskkonnasõbraliku aianduse toetusaluse pinna 
sihttasemeks seatud 1700 ha. 2016. aastal oli keskkonnasõbraliku aianduse toetusalune pind 
kokku 1007 ha, sihttasemest täideti 59%.  

Meede M10.5 Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus 

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. Perioodil 2014–2020 on laiendatud 
toetuse maksmist ka teiste sortide eest peale talirukki 'Sangaste'. Kohalikku sorti taimede 

nimekirjas on 5 põllukultuuri ning 43 puuvilja- ja  12 marjakultuuri. Kohalikku sorti taimede 
kasvatamise toetust saab MAK 2014-2020 perioodil taotleda olenevalt kultuurist kas pinna- või 
taimepõhiselt. 

Perioodi 2009-2013 jooksul oli MAK 2007-2013 kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse 
(SRT) osas väga väike tootjatepoolne huvi (toetusalune pind keskmiselt 715 ha, 28 
toetusesaajat). 2016. aastal määrati SRT 50 hektari eest seitsmele tootjale kogusummaga 1547 
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eurot. Ida-Viru- ja Saaremaal oli SRT kogupindala 13 ha, Järva-, Pärnu-, Valga- ja Võrumaal 5-7 
ha. SRT toetust ei ole ühelgi aastal taotletud Hiiumaal. 

Kogueelarve MAK 2014-2020 kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (SORT) puhul on 593 

000 eurot ja kogupindala 1700 hektarit. Määratud toetussumma kokku oli 2016. aastal  36 181 
eurot, seega on kasutatud 6% eelarvest ja pindalale seatud eesmärgist täidetud 23%. SORT 
toetust määrati 2016. aastal viljapuude- ja marjapõõsaste kasvatamise eest 13 tootjale (1930 
taimele, 19 744 eurot). Puuvilja- ja marjakultuuride lõikes taotleti enim toetust õunapuudele 
(43% taotletud taimede koguarvust), ploomipuudele (28%) ja mustale sõstrale (19%). Enamusele 
SORT määruse lisas loetletud sortidele taotleti 2016. aastal ka SORT toetust. 

Põllukultuuride kasvatamise eest said SORT toetust 26 tootjat 387 hektarile (16 438 eurot). 
Kõige rohkem (68% kogu taotletud SORT pinnast) taotleti toetust 'Sangaste' rukkile.  Põlduba 

'Jõgeva' moodustas taotletud pinnast 28% (111 ha), valge ristik 'Jõgeva 4' 3% (10 ha) ja 
põldhernes 'Mehis' 3% (10 ha). Kartulile 'Ando' pole SORT toetust taotletud 2015. ega ka 2016. 
aastal. 

Meede M10.6 Ohustatud tõugu looma pidamise toetus 

2016. aastal sai OTL toetust 654 tootjat ning toetust maksti 778 eesti maakarja tõugu veise, 247 
eesti raskeveohobuse, 1718 eesti tõugu hobuse ja 454 tori tõugu hobuse eest (kokku  3197 
karjatatava ohustatud tõugu looma eest). Eesti vuttide pidamise eest maksti toetust 10 735 vutile. 
OTL toetust määrati kokku 13 932 loomale kogusummas 828 216 eurot. Võrreldes 2015. aastaga 
olid toetatud loomade arv suurenenud 572 looma võrra (vuttide arv 544, maatõugu veiste arv 55 

ja eesti raskeveo hobuste arv 4 looma võrra). Eesti (19 looma) ja tori tõugu (12 looma) 
toetusaluste hobuste arv aga vähenenud. 2016. aastal jätkus 79 toetusesaajal (12%) MAK 2007-
2013 OTL ja 575 toetusesaajal (88%) oli MAK 2014-2020 OTL kohustus. 2016. aastal oli 
suurim OTL toetatud loomade arvuga Tartumaa (10 404), kuna sealsetes valdades (Tähtvere ja 
Vara vald) peetakse toetusaluseid eesti vutte. Karjatatavaid toetusaluseid OTL loomi oli kõige 
rohkem Saare (911 looma), Harju (365) ja Pärnu (340) maakonnas, kõige vähem Põlvamaal (43 
looma). OTL karjatatavatest toetusalustest loomadest (va vutid), sarnaselt 2015. aastale, olid 
41% mahepõllumajanduslikult peetavad. PLK hooldamise kohustus oli 65 OTL toetuse saajal, 

neil oli 865 OTL toetusalust looma. Loomade heaolu toetust (LHT) said 303 OTL toetuse saajat 
kokku 9424 loomale, neist 16% kattus OTL toetusaluste loomade arvuga. 

Meede M10.7 Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus 

PLK toetus määrati 820 tootjale kokku 26 394 hektarile, mis on 5% enam kui 2015. aastal. PLK 
hooldamise meetme toetusaluse pinna sihttase on 40 000 ha, millest 2016. aastal saavutati 66%. 
Toetusaluse pinna suurendamiseks on väga olulised eelnevad PLK taastamistegevused.  

2016. a taotletud PLK hooldamise pind hooldati 72% karjatamise ja 28% niitmise teel. Kõigist 
taotletud PLK-dest (26 570 ha) on 84% muu niit, 11% kadakatega niit, 3% puiskarjamaa ja 2,5% 

puisniit. 

PLK toetusalusele maale ei saa taotleda teisi MAK pindalatoetusi, kuid MAK 2014-2020 alusel 
saab puisniidule ja muule niidule lisaks taotleda ka ühtset pindalatoetust. Taotletavatest PLK 
aladest 62%-l oli ühisosa ka taotletud ÜPT põldudega ning selliseid alasid taotles 478 taotlejat. 

PLK meetme jaoks mõjunäitajate kohta andmeid eraldi ei koguta, mistõttu kasutatakse üldiste 
poollooduslike kooslustega seotud muutuste hindamiseks peamiselt KKM koordineeritud riikliku 
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keskkonnaseire tulemusi, millest erinevate seirete seirealade ühisosa PLK toetuse taotletavate 
aladega on kohati hea, kuid valdav osa seirealadest ei ole seotud toetust saanud aladega. Riikliku 
seire tulemused annavad siiski üldise ülevaate elupaigatüüpide ja liikide käekäigust kaitstavatel 

loodusobjektidel ning näitlustavad väga selgelt, majandatud koosluste parema käekäigu ja 
vajaduse ka spetsiifilisemaks majandamiseks. Käesolevas aruandes on ülevaade antud nii 
koosluste kui ka liikide kohta. Samuti on püütud leida seirealade/seirepunktide ülekate PLK 
toetuse taotlemisega. 

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 

MAHE toetusealune kogupind (MAHE toetus MAK 2007-2013 ja MAK 2014-2020) oli 2016. 
aastal 141 153 hektarit, mis moodustas 92% MAHE taotlusalusest pinnast (76% 
mahepõllumajanduse registris olevast mahepõllumajanduslikust pinnast). See pind suurenes 
2015. a võrreldes 9,5% (12 218 ha). MAHE toetuse saajaid oli 2016. aastal 1516 (88% 
mahepõllumajanduse registris olevatest mahetootjatest). 2015. aastaga võrreldes suurenes 
MAHE toetusesaajate arv 5,5% (79 võrra). MAHE toetusalune keskmine pind toetuse saaja 
kohta oli 2016. a 93 ha.  

2016. a määrati MAHE 2007+ toetust (MAK 2007-2013) 167 taotlejale (11% MAHE toetuse 

saajatest) ja kokku 20 062 ha (14% MAHE pinnast). MAHE 2007+ toetust määrati kõige rohkem 
taotlejatele Saare maakonnas (28 e 17% MAHE 2007+ toetuse saajatest). Kõige vähem määrati 
seda toetust Hiiu ja Ida-Viru (mõlemas 3 e 1,8%) maakonnas. Suurim MAHE 2007+ pind oli 
Saare maakonnas (3600 ha e 18% MAHE 2007+ pinnast). Kõige vähem oli seda pinda Põlva 
maakonnas (198 ha e 1,0%). 

MAHE 2014+ toetust (MAK 2014-2020) määrati 1349 taotlejale (89% MAHE toetuse saajatest) 
ja kokku 121 091 ha (86% MAHE pinnast). MAHE 2014+ toetust määrati kõige rohkem Võru 
maakonnas (182 e 13% MAHE 2014+ saajatest). Kõige vähem määrati seda toetust Ida-Viru 

maakonnas (34 e 2,5%). Suurim MAHE 2014+ pind olid Tartu maakonnas (18 850 ha e 16% 
MAHE 2014+ pinnast). Kõige vähem oli seda pinda Järva maakonnas (3752 ha e 3,1%). 

Liblikõielisi (heintaimed, nende allakülvid, kaunviljad) kasvatati MAHE 2014+ taotlusalusel 
põllumaa pinnal 2015. ja 2016. aastal Eesti keskmisena üle 60% (2009-2013 MAHE 2007+ 
keskmisena 53%). Suur rohumaade pind (2016. a 67%) võimaldab Eesti mahepõldudel tervikuna 
säilitada ja tõsta mulla orgaanilise aine sisaldust, parandada mullastruktuuri ja takistada 
toiteelementide leostumist. Samas on rohumaade pind aastate jooksul märkimisväärselt 
vähenenud ning tera- jm kultuuride osakaal tõusnud. Eesti keskmisena oli lühiajalisi rohumaid 

põllumaal 41%. Kuna rohumaade osakaal põllumaal on veel üldiselt piisavalt kõrge, tuleks tera- 
jm kultuuride osakaalu tõusu praegusel perioodil lugeda mahetootmises pigem positiivseks, sest 
see mitmekesistab mahetoodangut ja tõstab selle turuväärtust. Hiiu maakonnas oli põllumaal 
lühiajalisi rohumaid 2016. a kõige rohkem 71%, kuid Ida-Viru maakonnas siiski vaid 20% 
(2015. a 32%). Selline madal rohumaade osakaal põllumaal võib hakata juba negatiivselt 
mõjutama mulla orgaanilise aine sisaldust ja mullastruktuuri. Vähenema on hakanud 
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püsirohumaade osakaal, mis kajastub ka nende kasutusotstarbe muutuses ja osutab nende 
osalisele ülesharimisele. 

Põllumaa all olevast pinnast moodustas mustkesa 2014. a 3,1% ja 2015. a MAHE 2007+ 

põllumaast 3,3% ning 2016. a 1,9%. Kuid MAHE 2014+ põllumaast moodustas mustkesa nii 
2015. kui 2016. a vaid 0,6%. Sellise mustkesa osakaalu järsu languse üheks põhjuseks on ilmselt 
see, et MAHE 2014+ alusele mustkesa pinnale MAHE toetust enam eraldi ei määrata, samas kui 
MAHE 2007+ mustkesa pinnale määratakse. Samuti piiratakse selle kasutamist MAHE 2014+ 
viljavaheldusnõuetes sellega, et ta ei katkesta külvikorras samasse liiki või sugukonda kuuluvate 
põllukultuuride ja köögiviljade järjestust. 

Seire alusel olid põllulindude näitajad MAHE toetuse saajate põldudel märgatavalt kõrgemad kui 
KSM ja 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. 2015. ja 2016. a toimus MAHE alade keskmistes linnunäitajates transekti kohta 
oluline langus. Samas on ka MAHE rohumaade osakaal MAHE kultuuride kogupinnas just 
viimastel aastatel märkimisväärselt vähenenud.  

Kimalasenäitajad olid MAHE ettevõtete põldudel märgatavalt kõrgemad kui ÜPT ettevõtete 
põldudel. 2016. a tõusis kimalaste mitmekesisuse ühe näitajana Lõuna-Eestis Shannoni indeks 

eriti MAHE aladel hüppeliselt. Samuti saavutas sellel aastal selles piirkonnas maksimumi 
kimalaseliikide arv, mida võib seostada ka selle aasta suurima õite tihedusega uuringu aastate 
kestel. 

PMK poolt teostatavate põllumajanduse mõju pinnavee kvaliteedile selgitavate uuringute alusel 
võib öelda, et suhteliselt vähese hulga sisendite kasutamise tõttu MAHE ettevõtetes, negatiivse 
PK bilansi, kuid madala lämmastiku kasutamise efektiivsuse (2016. a 58%) ja vähese 
toiteelementide leostumise tõttu on risk veekvaliteedi halvenemiseks MAHE ettevõtete tegevuse 
tõttu väike kuni keskmine. Mullaviljakuse säilitamiseks ja parandamiseks tuleks aga suuremat 
tähelepanu pöörata fosfori ja kaaliumi tasakaalustatud kasutamisele. 

Meede M12. Natura 2000 toetus põllumajandusmaale 

2016. a oli Natura 2000 toetus põllumajandusmaale (edaspidi NAT) toetuse saajate arv 1331 ja 
toetusalune pind 20 048 ha. Mõlemad näitajad olid perioodi 2007-2016 madalaimad. Suurem 
langus toimus juba 2015. a, mil toetusalune pind vähenes võrreldes 2014. aastaga 4000 ha ning 
2016. a vähenes veel ligi 300 ha võrra. Sellest vähenenud pinnast ~1700 ha kooskõlastati 2016. a 
KeA-s PLK toetuse taotlemiseks. Ülejäänud pinnale ei taotletud 2016. a NAT ega ka PLK 
toetust, kusjuures ~750 ha sellest moodustasid keskkonnaregistri PLK-d. Toetusaluse pinna 
vähenemise põhjused ei ole teada. MAK 2014-2020 seab NAT toetuse eesmärgiks 23 440 ha, 

millest saavutati 2015. a 90% ja 2016. a 86%.  

Eestis oli 2016. a 66 300 ha potentsiaalset NAT toetusõiguslikku pinda, millest 35 200 hektarit 
oli ka PLK toetuse õiguslik – mõlemat toetust aga samale maale taotleda ei saa. 2016. a kinnitas 
KeA PLK toetuse taotlemiseks sellest 22 000 hektarit – seega jäi NAT toetuse taotlemiseks 
potentsiaalselt vabaks veel 44 300 ha. NAT toetusalune pind moodustas 2016. a sellest 46% – 
seega oli üle poole kogu NAT toetusõiguslikust pinnast, kuhu ei taotletud ka PLK toetust, NAT 
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toetusega katmata – kokku oli see pind 2016. a 24 000 ha, mis moodustas kogu NAT 
toetusõiguslikust pinnast 36%. 

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. Perioodil 2008-2016 tuvastati NAT 
toetuse saajatel kokku vaid kuus looduskaitseseaduse nõuete rikkumist.  

Positiivse mõju osas elurikkusele võib välja tuua NAT toetuse panust põllumajandusliku 
tegevuse jätkamisel. NAT taotletud pinnale on iseloomulik püsirohumaade suur osakaal: 

perioodil 2007-2016 olenevalt aastast 60-66%. Põllukultuuride osakaal jäi sel perioodil 
vahemikku 32-40%. Maade kasutusest väljajätmine mõjutaks aja jooksul koosluse liigilist 
koosseisu, mida võib põllumajandusmaale omase elurikkuse säilimise seisukohast negatiivseks 
lugeda. Kokku oli EELIS andmebaasis NAT toetusega 2016. a seotud põllumassiividel 
registreeritud 850 kaitsealuste loomaliikide elupaika, 444 taimeliikide ning 5 seene- ja 
samblikuliikide kasvukohta. 

Meede M12. Natura 2000 toetus erametsamaale 

2015. a NAM toetuse saajate arv oli 4651 ning toetusalune pind 57 863 ha, sh piiranguvööndis ja 
hoiualal (edaspidi PV ja hoiuala) 47 166 ha ja sihtkaitsevööndis (SKV) 10 697 ha. MAK 2014-

2020 raames toetuse saajatele sihttaset ei ole seatud, kuid toetusaluse pinna osas on see 58 000 
ha, sh PV-s ja hoiualal 47 000 ha ning SKV-s 11 000 ha – 2015. a määratud pinnad täitsid seatud 
eesmärgid vastavalt 100%, 100% ja 97%. 2016. a kohta on hetkel teada taotlemise andmed: 4634 
taotlejat ja 60 119 ha. Ilmselt on MAK 2014-2020 raames NAM toetusalusele pinnale seatud 
sihttasemed liiga madalad.  

NAM toetusõiguslike metsaalade pindala oli 2016. aastal kokku 82 661 ha, sellest PV-s ja 
hoiualal 68 902 ha ning SKV-s 13 759 ha. 2016. a taotletud pind moodustas NAM 
toetusõiguslikust 73%, seejuures PV-s ja hoiualal 71% ja SKV-s 81%. NAM toetusaluse pinna 

osakaal toetusõiguslikust on aastate jooksul kasvanud. Seega on läbi NAM toetuse pööratud 
aasta-aastalt järjest suuremal pinnal tähelepanu Natura 2000 erametsamaa säästvale kasutusele. 
Metsamaa osas võib tinglikult kõrge loodusväärtusega (KLV) aladeks pidada Natura 2000 
võrgustikus asuvaid metsamaid – seega aidati NAM toetusalustel pindadel kaasa ka KLV alade 
säilitamisele. 

NAM toetus 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. EELIS andmebaasis oli NAM 2015. a 
toetusalustel aladel registreeritud kokku 1843 kaitsealuste loomaliikide elupaika, 3782 
taimeliikide ning 53 seene- ja samblikuliikide kasvukohta. Perioodil 2008-2014 tuvastati igal 
aastal siiski ka looduskaitse- või metsaseaduse rikkumisi: mõnel aastal vaid paar, mõnel aastal 
kümne ringis. 2015. a taotlejate osas tuvastati metsaseaduse rikkumine kahel ja 
looduskaitseseaduse rikkumine kuuel juhul.  
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2016. a NAM taotlejate seas viidi läbi e-küsitlus, millele vastas 1469 ehk 41% küsitluse saajatest 
(32% kõigist taotlejatest). Vastanutest koguni 53%-l kuulub erametsamaast Natura 2000 alale 
75-100%. Kõige levinumad infoallikad võimalusest NAM toetust taotleda olid PRIA koduleht, 

ajakirjandus ja meedia ning tuttavad – kõigi puhul said veidi üle veerandi vastajatest nende 
allikate kaudu infot. Küllaltki populaarne oli NAM toetuse infoallikana ka Erametsakeskus, mida 
minis 20% vastanutest. Oma erametsamaal paiknevate Natura 2000 loodusväärtuste kohta on 
saadud kõige sagedamini infot kaitsekohustuse teatisest (40%) ja Maa-ameti kaardirakendusest 
(21%). Samas 21% vastajatest ei ole nende erametsamaal paiknevatest loodusväärtustest 
teadlikud. 

Erametsamaa Natura 2000 alal asumisega on rahul või mingil määral rahul 68%. Rahul olid 
rohkem need, kelle metsamaa asus vaid PV-s ja hoiualal (mitte aga rangemate piirangutega 

SKV-s). Tegevuse jätkamist praeguses asukohas mõjutab NAM toetus vähemalt mingil määral 
65% arvates. Vähem on mõjutatud need, kellel asub vähem kui 10% erametsamaast Natura 2000 
alal, rohkem aga need, kelle erametsamaa asub nii SKV-s kui ka PV-s ja hoiualal. 32% arvates ei 
kompenseeri NAM toetus looduskaitselisi piiranguid, 9% arust kompenseerib ning 50% arvates 
kompenseerib mingil määral. Kompensatsiooni määraga on kõige rohkem rahul need vastanud, 
kelle erametsamaa asub vaid PV-s ja hoiualal. 

14% vastajatest ei teadnud, millises kaitsevööndis nende metsamaa asub, 43%-il asub metsamaa 
SKV-s ning 60%-il PV-s ja hoiualal. SKV-s asuva erametsamaa omanikest arvas 56%, et 

kehtestatud piirangud on vähemalt mingil määral liiga ranged. PV ja hoiualal jääb piirangute 
tõttu vähemalt midagi tegemata 62% arvates. Neid, kelle arvates SKV piirangud ei ole liiga 
ranged oli 18% ning neid, kelle arvates PV-s ja hoiualal ei jää piirangute tõttu midagi tegemata 
23%. 

Oma erametsamaal (sh ka väljaspool Natura 2000 alasid) kuulub kõige sagedamini 
tavapraktikasse metsa majandamise hea tava järgimine (72%) ja kehtiva metsamajandamiskava 
olemasolu (47%). Üllatavalt vähe mainiti metsa inventeerimisandmete olemasolu (17%). NAM 
küsitlusele vastanutest 19%-il kuulub tavapraktikasse metsaühistu, 32%-il metsanduskonsulendi 
abi kasutamine ning 13%-l erinevatel rühmaõppustel, õppepäevadel ja koolitustel osalemine. 

Selgitati ka paljude erinevate metsaga seotud tegevuste kuulumist NAM taotlejate 
tavapraktikasse. Levinuimad neist olid Natura 2000 metsaalal asuva kaitstava loodusobjekti 
kaitse-eeskirja, kaitsekorralduskava või kaitstava liigi tegevuskavaga tutvumine (39%), 
tormimurru ja tuuleheite kiire koristamine kahjurite leviku vältimiseks (36%) ning metsa 
tagavara juurdekasvu suurendamine õigeaegse uuendamise kaudu (25%). Teisi tegevusi toodi 
vähem välja. Kõigist vastanutest 9% ehk 134 vastajat märkis, et nende tavapraktikasse ei kuulu 
mitte ükski loetletud tegevustest. Tulemuste põhjal võib järeldada, et NAM taotlejate seas ei ole 
erinevad metsaga seotud võimalikud tegevused väga populaarsed. Võimalik, et erametsaomanike 

seas on vaja suuremat teavitustööd. 

Meede M14 Loomade heaolu 

Loomade heaolu toetuse (LHT) kohustus võetakse üheks aastaks. LHT saab taotleda 
munakanade, sigade, hobuste, kitsede, lammaste ja veiste heaolu parandamiseks. LHT määrati 
2058 loomakasvatajale 237 844 looma eest (111 334 LÜ) kogusummaga 6 380 001 eurot. 2016. 
aastal oli LHT saajate seas 1650 loomapidajat (80%), kes said LHT ka 2015. aastal. Toetuse 
saajaid oli kõige rohkem Pärnu- ja Saaremaal, üle 240 tootja mõlemas maakonnas. Hiiu- (43), 
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Ida-Viru- (78) ja Põlvamaal (93) oli toetuse saajaid kõige vähem. Arvuliselt taotleti ja määrati 
LHT kõige rohkem sigadele (127 220 looma), mis LÜ-ks arvutatuna on 36% määratud 
loomühikutest. Teine suur grupp olid veised – 72 916 looma, mis on 58% toetatud 

loomühikutest. Toetusalused hobused moodustasid 2,8%, lambad 3%, kitsed ja munakanad 
mõlemad 0,1% määratud loomühikutest. 

2016. aastal oli LHT saajate kasutuses 207 811 ha rohumaid, mis moodustas 34% kõikidest 
rohumaadest (ÜPT toetusega nii püsi- kui ka lühiajalistest rohumaadest ja PLK). 2016. aastal oli 
185 LHT saajat, kes said ka PLK toetust, neile määrati LHT 12 569 loomale. PLK 
karjatamisnõudega taotletud pinnast moodustas 40% LHT saajate toetatud PLK pind, võib 
oletada, et neid PLK-sid hooldatakse LHT toetusaluste loomadega. PLK toetuse taotlejad ei saa 
samale pinnale taotleda teisi MAK pindalatoetusi, seega on LHT taotlemise võimalus väga 

oluline motiveerimaks loomapidajaid oma loomi karjatama. 

Kõrvutades LHT toetuse saajate PRIA loomade registris olevate veiste, lammaste, kitsede ja 
sigade arvu nende LHT taotletud loomade arvuga, nähtub, et LHT taotleti u pooltele veistest, 
95% sigadele, 83% kitsedele ja peaaegu kõikidele lammastele. 

Esmakordselt analüüsiti näitajat „veterinaarkulu“ LHT taotlenud ja mittetaotlenud tootjate 
hulgas. Piimatootmisettevõtete ja ka lihaveisekasvatuse ettevõtete puhul ilmnes trend - mida 
suurem ettevõte, seda suuremad on veterinaarkulud loomühiku kohta. Võrreldes LHT taotlejate 
ning LHT mittetaotlejate piima- ja lihaveisekasvatuse ettevõtete veterinaarkulusid loomühiku 

kohta, selgus et LHT taotlejatel olid need kulud oluliselt suuremad võrreldes LHT 
mittetaotlejatega ning seda kõikides suurusgruppides v.a suurusgrupis üle 500 veise. Võrreldes 
LHT taotlejate ning LHT mittetaotlejate lamba- ja kitsekasvatuse ettevõtete veterinaarkulusid 
loomühiku kohta, selgus et LHT taotlejatel olid need kulud oluliselt madalamad võrreldes LHT 
mittetaotlejatega ning seda kõikides suurusgruppides. Loomühiku kohta arvestatuna olid LHT 
taotlejate hulgas veterinaarkulud 2015. aastal kõige suuremad piimatootjatel (38 €/LÜ), järgnesid 
lamba- ja kitsekasvatajad ning lihaveisekasvatajad (vastavalt 7 ja 5 €/LÜ). 

Meede M04. Investeeringud materiaalsesse varasse (artikkel 17), Kiviaia taastamise toetus 

Toetuse taotlusi võeti vastu perioodil 15.02 – 19.02.2016. Toetust sai taotleda ainult kiviaedade 

taastamiseks. 2014–2020 programmperioodiks kavandatud eelarve meetmele „Kiviaia taastamise 
toetus“ on 2,5 miljonit eurot, millest 1,5 miljonit eurot oli planeeritud 2016. aasta taotlusvooruks. 

2016. aastal avanenud voorus esitati toetuse saamiseks kokku 484 taotlust ja taotletud toetuse 
kogusumma oli 3 633 850 eurot, mis ületas planeeritud mahtu 2,4 korda. Taotletud taastatavate 
kiviaedade kogupikkus oli 165 463 meetrit, mis jagunes vastavalt: 60-90 cm kõrgune kiviaed 
55 526 m ja üle 90 cm kõrgune kiviaed 109 937 m. 

Kokku esitati taotlusi 11 maakonnas. Taotlusi ei esitatud Põlva-, Tartu-, Valga- ja Võru 
maakonnas. Taotletud meetritest on suurima osatähtsusega Saare maakond, mis moodustab 

70,2% taotletud meetrite kogusummast, Pärnu maakond 12,8 % ja Harju maakond 4,5%. 
Määratud meetrite kogusumma on 69 990,89, mis on 95 471,5 meetri võrra väiksem kui taotletud 
meetrite kogusumma, moodustades 42,3 % taotletutest. Määratud meetritest on samuti suurima 
osatähtsusega Saare maakond 67,5%, Pärnu maakond 13,2%, Rapla maakond 6% ja Harju 
maakond 5,5%. 
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Määratud toetuse kogusummast eurodes suurima osatähtsusega on Saare maakond 1 068 102 
eurot, mis moodustab vastavalt 71% tervikust. Järgnevad Pärnu maakond 157 288 eurot, ehk 
10,5%, Rapla maakond 91 998 eurot, ehk 6,1% ja Harju maakond 75 018 eurot ehk 5%. 
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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 (rakendamise aastaaruande) ning 2017. ja 2019. a esitatavate põhjalikemate 
aruannete 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 taust-, 
sisend- ja väljundnäitajate alusel, mida on kirjeldatud MAKis, hindamine põhineb 
seiretulemustel. Lisaks MAKis kirjeldatud kohustuslikele näitajatele pakutakse välja ka 
riigisisesed näitajad, mida võivad välja töötada nii Maaeluministeerium kui ka erinevad hindajad.   

Seire ja hindamine programmiperioodi jooksul toimub pidevalt ja püsivalt, et tagada andmete 
aegrea olemasolu ja kvaliteet järgnevateks hindamisteks. Hindamissüsteem 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. 

Hindamiste 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.  

Hindamise kavandamisel ja läbiviimisel kasutatakse ka erinevaid Euroopa Komisjoni poolt 
heaks kiidetud MAK hindamise juhiseid ja tugimaterjale ning arvestatakse riigisisese 
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seadusandluse ja kehtestatud seire ja hindamise korraga (Eesti maaelu arengukava 2014–2020 
seire ja hindamise kord). 

Vastavalt MAK-le on hindamissüsteemis osalevad asutused: Maaeluministeerium, PRIA, 

Maamajanduse Infokeskus, kohalikud tegevusgrupid ja hindajad, 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.  

Keskkonnaalaste näitajate kogumise ja analüüsimisega ehk eelkõige 4. ja 5. prioriteedi 
valdkondade püsihindaja on Põllumajandusuuringute Keskus (PMK). PMK on maaelu 
arengukavade erinevate näitajate (eelkõige keskkonnanäitajate) kogumise ja analüüsimisega 
tegelenud juba alates MAK 2004–2006 rakendamisest. MAK 4. prioriteet on põllumajanduse ja 

metsandusega seotud ökosüsteemide taastamine, kaitse ja edendamine, 5. prioriteet panustab 
loodusvarade tõhusama kasutamise edendamisse ning vähese CO2-heitega ja kliimamuutuste 
suhtes vastupidavale majandusele ülemineku toetamisse põllumajandus-, toidu- ja 
metsandussektoris. Lisaks on hinnatavad ka MAK meetmed loomade heaolu ja kiviaia 
taastamine. 

1.2. MEETMETE RAKENDUMINE 

13. veebruaril 2015. aastal kiitis Euroopa Komisjon heaks Eesti maaelu arengukava 2014-2020. 
Maaeluministri 08.03.2016 määrus nr 15 2016. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–2013ˮ ja 

„Eesti maaelu arengukava 2014–2020ˮ alusel antavad Euroopa Liidu ühise 
põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused“ alusel sai taotleda nii MAK 2014-2020 
toetusi kui ka jätkata juba võetud viieaastasi MAK 2007-2013 kohustusi nende lõppemiseni. 

MAK 2014-2020 KIVIAIA TAASTAMISE, PINDALA- JA LOOMAPÕHISED TOETUSED 
2016. AASTAL: 

• M04 Investeeringud materiaalsesse varasse 

o M4.4 Kiviaia taastamise toetus 

• M10 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 (MAHE): 
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o M11.1 Mahepõllumajandusele üleminek, 

o M11.2 Mahepõllumajandusega jätkamine, 

• M14 Loomade heaolu: 

o M14.1 Loomade heaolu toetus (LHT). 

MAK 2007-2013 PINDALA- JA LOOMAPÕHISED TOETUSED 2016. AASTAL: 

• Meede 2.3 – Põllumajanduslik keskkonnatoetus (214) (PKT):  

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), 

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

Pindalatoetuste taotlusi võeti vastu 2. maist kuni 23. maini 2016. a. Hilinenud taotluste 
vastuvõtmise aeg oli 24. maist kuni 17. juunini 2016, 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  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. 

MAK 2007-2013 toetuse kohustusi võis taotleja soovi korral ja sarnase toetusskeemi jätkumisel 
asendada 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. 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 või keskmiselt 
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vähemalt 350 eesti vutti. MAK 2014-2020 alusel sai OTL toetust 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. 

SORT, KSM, KSA, KSK, MULD ja MAHE 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 kiviaia taastamise, 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 

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. 

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

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1303/2013, 1305/2013 ja komisjoni 
rakendusmääruses (EL) nr 808/2014 sätestatud hindamisele kohalduvate nõuetega. 

MAKi hindamine toimub meetmete, sihtvaldkondade ja prioriteetide tasandil. Vastavalt ühisele 
seire- ja hindamissüsteemile on seatud meetmete tasandil väljund-, sihtvaldkondade tasandil 
tulemus- ja prioriteetide tasandil mõjunäitajad. Lisaks kohustuslikele näitajatele võivad vajadusel 
nii MAK korraldusasutus kui ka hindajad välja pakkuda hindamisel lisanäitajaid.  

Püsihindamise käigus keskendutatakse kohustuslikele 4. ja 5. prioriteedi sihtvaldkondade 
hindamisküsimuste vastamisele, milleks kasutatakse hindamiskriteeriume ning kvantitatiivseid ja 

kvalitatiivseid indikaatoreid. 

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 
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ekspertidega, PMK initsiatiivil on loodud ka MAK keskkonnamõjuga meetmete hindamise 
ekspertgrupp.  

Arengukava tasandil toimuva hindamistegevuse täiendamiseks puuduvate andmetega 

planeeritakse vajalikke valdkonnauuringuid ja -analüüse. Uuringud on teostatud sihtvaldkondade 
ja meetmete hindamiseks vajaliku täiendava info kogumiseks, meetmete kvaliteetsemaks 
analüüsiks ning samuti taustaandmete kogumiseks meetmete kujundamisel tulevikus. Kuivõrd 
PMK teostatav püsihindamine hõlmab eeskätt keskkonna- ja kliimamõju omavaid 
pindalameetmeid, on alates 2005. aastast uuringuid tehtud neljas valdkonnas: mullastik, vesi, 
elurikkus ja majandus (Lisa 2).  

2016. 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 2016. aastal läbiviidud 
uuringute aruandes“. 

Sihtvaldkondade ja meetmete eesmärkide saavutamise ning mõju hindamisel vee kvaliteedile sh 
väetiste ja pestitsiidide kasutamisele, mullaviljakusele, mullaerosiooni tõkestamisele ning 
põllumajanduses CO2 säilitamisele ja sidumisele lähtuti PMK seire ja hindamise käigus teostatud 
järgnevate uuringute tulemustest: 

• „Taluvärava toiteelementide bilansi ja kasutuse uuring“, 
• „Pestitsiidide kasutuskoormus“, 

• „Veekvaliteedi uuring“, 
• „Mullaviljakuse ja orgaanilise aine 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“, 

• „Mulla orgaanilise süsiniku varu muutus ja CO2 emissioon erinevate toetusmeetmete ning 
maakasutuse puhul“. 

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

• „Kimalaste mitmekesisuse ja arvukuse uuring“, 
• „Pesitsevate lindude liigirikkuse, arvukuse ja asustustiheduse uuring“, 
• „Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse rohumaaribade nõudega seotud taimestiku 

uuring“. 

Käesolevas aruandes on uuringute analüüsidest tulenevaid järeldusi kasutatud sünteesivalt koos 
administratiivsete andmetega Eesti maaelu arengukava 2014-2020 4. ja 5. prioriteedi meetmete, 
loomade heaolu ja kiviaia taastamise hindamisel. 
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Hindamaks MAK keskkonnatoetuste jaotumist maakonniti, suurusgrupiti ja tootmistüübiti ning 
erinevate meetmete mõju meedet taotlenud põllumajandustootjate tulutasemele on alates 2010. 
aastast läbiviidud majandusuuringuid, sh „Ettevõtjatulu“ uuringut. 

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, maakasutust, potentsiaalseid toetusaluseid ühikute arve, meetmete koosmõju 
teiste 4. ja 5. prioriteedi meetmetega ning valdkondade uuringutest saadud järeldusi meetmete 
võimalike mõjude kohta mullale, veele, elurikkusele ja kliimale. 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 Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) 
hindamisalaseid tegevusi. See on tähtis nii põllumajandustootjatele, ametnikele kui ka teistele 
huvigruppidele nende tulevaste tegevuste planeerimisel ja käesolevatele tegevustele hinnangu 
saamiseks. 2016. aastal toimus hindamisalane teavitamine sarnaselt eelnevatele aastatele. 
Jooksvalt uuendati infot Eesti maaelu arengukava keskkonnaalaste tegevuste püsihindamist 
tutvustaval kodulehel. 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 2016. aastal tagasiside elurikkuse seirevalimis olevale  
66-le tootjale. 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. Tagasisidet saanud tootjatele jagati ka üldist infot PMK poolt läbi viidud 
keskkonnatoetuste hindamise ning muude PMK poolt läbiviidavate tegevuste kohta. Lisaks juhiti 
tähelepanu PMK trükiste „Eesti levinumad põllulinnud“ ja „Eesti kimalased“ olemasolule ning 
juhendati, kust seda PMK hindamise kodulehel leida.  

1.4.2. PÕLLUMAJANDUSUURINGUTE KESKUSE POOLT KORRALDATUD KOOLITUSED 
JA INFOPÄEVAD  

4. veebruaril 2016. a toimus PMK direktori käskkirjaga moodustatud Eesti maaelu arengukava 

(MAK) keskkonnamõjuga meetmete ekspertgrupi sissejuhatav koosolek Sakus. Ekspertgruppi on 
kaasatud erinevate ministeeriumite (Maaeluministeeriumi ja KKM) ja nende allasutuste (nt 
PRIA, KAUR) töötajaid ning erialaeksperte teistest organisatsioonidest (nt EMÜ, TÜ, TTÜ jt.).  

Ekspertgrupi tegevuse peamisteks eesmärkideks on PMK nõustamine maaelu arengukava 
püsihindamisega seotud tööde planeerimisel, läbiviimisel ja tulemuste tõlgendamisel, osalemine 
püsihindamist puudutavas info- ja andmevahetuses ning teadlikkuse tõstmises MAK 
keskkonnamõjust ja püsihindamisest.  

Iiri Raa andis ülevaate senisest MAK keskkonnameetmete arengust ja nende hindamisest, MAK 
ühisest seire ja hindamise üleeuroopalisest süsteemist ning tutvustas MAK keskkonnamõjuga 

meetmete ekspertgrupi eesmärke ja ülesandeid. Ere Ploomipuu andis ülevaate tehtud ja 
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planeeritavatest PMK MAK keskkonnaalaste tegevuste püsihindamisest MAK 2014-2020 
perioodil. 

Stella Vogt tutvustas Eesti MAK 2014-2020 seire- ja hindamise süsteemi ning Katrin Rannik 

Eesti MAK 2014-2020 põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetme eesmärke ja põhimõtteid 
(mõlemad Maaeluministeeriumist). 

2016. a novembris toimusid PMK koordineeritud keskkonnasõbraliku majandamise toetuse 
kohustuslikud algkoolitused. Algkoolitused toimusid kolmes maakonnas (Pärnu, Tartu ja Lääne-
Viru), igas üks koolitus ja kokku osales 106 põllumajandustootjat. Koolituste korraldamiseks 
viidi 2015. aastal läbi riigihange, mille võitis MTÜ Eesti Maaelu Nõuandeteenistus. 2016. aastal 
täitis KSM algkoolituse läbimise nõude 99 ja 2015. aastal 1462 KSM toetuse kohustusega 
ettevõtet.   

1.4.3. HINDAMISEGA SEOTUD INFO JAGAMINE TEISTEL ÜRITUSTEL  

2016. aastal osalesid PMK põllumajandusseire ja uuringute osakonna töötajad mitmetel üritustel 
nii Eestis kui välismaal, kus jagati MAK 2007-2013 2. telje ning MAK 2014-2020 4. ja 5. 
prioriteediga seotud meetmete ja 3. prioriteedi loomade heaolu meetme hindamisega seotud ja 

muud erialast teavet. 

17. veebruaril Tartus aset leidnud Agri Partner OÜ teabepäeval „Tagasi juurte juurde“ esines 
Karli Sepp suulise ettekandega (kaasautor Marje Särekanno) „Kaaliumväetiste vajadusest ja 
tõhususest maheviljeluses PMK uuringu ja katsete põhjal“. 

19. aprillil Viinis toimunud rahvusvahelisel konverentsil European Geosciences Union General 

Assembly 2016 esines Elsa Putku suulise ettekandega „Prediction of soil organic carbon 

concentration and soil bulk density of mineral soils for soil organic carbon stock estimation“. 

5. mail Tartus Maaülikooli Mahekeskuse korraldatud seminaril "Elukeskkonna ja toidu 
kvaliteet" esines Priit Penu suulise ettekandega „Pestitsiidijäägid põllumuldades 2014-2015“. 

2. juunil toimus Tallinnas Eesti maaelu arengukava 2014-2020 seirekomisjoni IX istung, kus 
esines Livi Rooma suulise ettekandega „MAK 2014-2020 4. ja 5. prioriteedi püsihindamise 
uuringute tutvustus“.  

7.-8. juunil toimus Saksamaal Bonnis rahvusvaheline õpikoda GOOD PRACTISE – Preparing 

the assessment of High Nature Value Farming in Rural Development Programmes 2014-2020 

Practises and Solutions, kus PMK esindaja Tambet Kikas esines suulise ettekandega „Defining 

high nature value farming areas in Estonia“. Ürituse korraldajateks olid Euroopa maaelu 
hindamise tugiüksus (The European Evaluation Helpdesk for Rural Development) ja Saksamaa 

Föderaalne Looduskaitseagentuur (German Federal Agency for Nature Conservation). 

2. juulil esines Raplamaal Kuusiku katsekeskuses Eesti Rohumaade Ühingu põllupäeval Karli 
Sepp suulise ettekandega „Mahe- ja tavaviljeluse rohumaa kultuuride võrdlus Kuusiku katsete 
põhjal“.  

25. augustil toimus Tartus infoseminar Maaeluministeeriumi võõrustatavale Türgi 
Põllumajandusministeeriumi delegatsioonile. Suulise ettekandega mulla seirest ja hindamisest 
põllumajanduskeskkonna ja kliimameetme kontekstis ning piirkondliku mullakaitse meetme 
alade valiku kohta „Monitoring and evaluation of the agri-environment measures. Mapping the 

areas eligible to the regional soil protection support“ esines Kadri Allik (kaasautor Priit Penu).  
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5. ja 27. septembril pidasid Tartus Eesti Maaülikoolis loengud PMK esindajad Kadri Allik ja 
Priit Penu teemal „Mullaproovide võtmine ja mulla analüüsid“. 

8.-9. septembril osales Eneli Viik Prantsusmaal Pariisis Prantsusmaa 

põllumajandusministeeriumi (French Ministry of Agriculture, Agrifood and Forestry) poolt 
korraldatud põllumajanduse keskkonna ja kliimameetmete alasel seminaril European seminar on 

Agri-environment-climate measures (AECM), kus esines suulise ettekandega „Monitoring and 

evaluation of the environmental impact of the AECM in Estonia“. 

4-6. oktoobril toimus Leedus Kaunases Aleksandras Stulginskis Ülikoolis rahvusvaheline 
teaduskonverents AgroEco 2016: Long-term Agroecosystem Sustainability. Links between 

Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change, kus kaasautorina (koos  K. 
Tammik`u, K. Kauer`i, A. Astover`iga) esines Priit Penu posterettekandega „The status, 

dynamics and modelling of organic carbon stock in Estonian arable soils“. 

22. novembril esines Priit Penu Türil Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumi koostöös 
veekaitset käsitleval teabepäeval põllumajandustootjatele suulise ettekandega „Põllumuldade 
seirest veekaitse kontekstis“. 

05. detsembril Tartus toimunud Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi ja 
Eesti Mullateaduse Seltsi koostöös korraldatud VII Mullapäeval esinesid PMK esindajad Kadri 
Allik suulise ettekandega „Mullakaitse meetme rakendamine maaelu arengukavas“ ning Elsa 
Putku suulise ettekandega „Mullaseire ja mullastikukaardi andmetest otsusteni“.  

1.4.4. OSALEMINE PROJEKTIDES, TÖÖGRUPPIDES JA VÕRGUSTIKES  

2016. aastal jätkas PMK osalemist Euroopa Komisjoni (EK) Põllumajanduse Peadirektoraadi 
Euroopa Innovatsioonipartnerluse „Põllumajanduse tootlikkus ja jätkusuutlikkus” (EIP-AGRI) 
võrgustiku teeninduspunkti (EIP-AGRI Service Point) töös. EIP-AGRI võrgustiku eesmärgiks on 
koguda ja vahendada informatsiooni ning hõlbustada andmevahetuse protsessi eelkõige tootjate, 

nõustajate ja teadlaste vahel põllumajandusinnovatsiooni teemade osas. Täpsema infoga EIP-
AGRI kohta on võimalik tutvuda koduleheküljel. 

2016. aastal osales PMK mestimisprojektis Makedoonias. Projekti juhib Holland ning Eesti ja 
Sloveenia osalevad juuniorpartneritena. Projekti konsortsiumis osalevad kõigi kolme riigi MAK 
makseagentuurid (sh PRIA) ning Eesti poolelt oli Põllumajandusuuringute Keskusest pikaajaline 
mestimisnõunik Pille Koorberg. 

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 ülevaatamisel ja lihtsustamisel. Lisaks tuleb välja töötada akrediteerimisepakett ka 

uutele planeeritavatele IPARD meetmetele (põllumajanduslik keskkonnatoetus ja 
mahepõllumajandus, Leader-meede, nõuandetoetus ning maapiirkonna infrastruktuuri meetmed). 

Jana Adari osales PMK esindajana Eesti maaeluvõrgustiku koostöökoja töös. 2016. aastal 
korraldas maaeluvõrgustik koostöös Maaeluministeeriumi ja PMK-ga põllumajanduslikke 
keskkonnatoetusi saanud (MAK 2007-2013 2. telje raames saadud toetused) 
põllumajandustootjate edulugude kogumise konkursi "Märka keskkonnahoidlikku 
põllumajandust!". Edulugusid koguti viies erinevas kategoorias: looduslik elurikkus, mullakaitse, 
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veekaitse, ohustatud liigid ja maastikud. Laekunud edulugudest valis maaeluvõrgustiku 
koostöökoja liikmetest moodustatud hindamiskomisjon välja parimad, kes said trükisesse ning 
iga kategooria parimat edulugu esindavat põllumajandustootjat premeeriti kogemusreisiga 

Rumeeniasse (toimus oktoobris). 

Kadri Allik osales septembris projekti "Kliimateadlik maaviljelus soomuldadel" ekspertgrupi 
ümarlaual. Ekspertgrupi ümarlaua kutsus kokku Eesti projektipartner Tartu Ülikool. Ümarlaual 
arutleti kliimateadliku maaviljeluse teemadel. Koos lahati järgmisi teemasid: milline on 
orgaaniliste muldade peamine kasutusviis Eestis, millised probleemid on seotud orgaaniliste 
muldade kasutamisega põllumajanduses, kuidas on kliimamuutused orgaaniliste muldade 
põllumajanduslikku kasutust muutnud, kuidas vähendada kasvuhoonegaaside emissioone 
orgaanilistelt muldadelt ja kuidas säilitada tasakaal põllumajandusliku tootmise ja mõistliku 

keskkonnahoiu vahel.  

Karli Sepp osales mahepõllumajanduse teadmussiirde programmi nõukogu liikmena 
töökoosolekul 27. septembril 2016 Tartus, EMÜ mahekeskuses. 

Kadri Allik osales oktoobris Taanis Euroopa keskkonnainfo- ja keskkonnavaatlusvõrgu 
(European Environment Information and Observation Network, EIONET) riikliku teemakeskuse 
(inglise keeles National Reference Centre, NRC) mulla valdkonna töökoosolekul, kus anti 
ülevaade mulla valdkonnaga seotud tegevustest möödunud aasta jooksul ning arutati 2017. 
aastaks planeeritavaid tegevusi. Erandina toimus kohtumine maakasutuse ja ruumilise 

planeerimise valdkonna spetsialistidega, et arutleda seoseid ruumilise planeerimise ja mulla 
vahel. 

Karli Sepp osales mahepõllumajanduse arengukava ekspert- ja hindamisgrupi liikmena 
hindamisalasel töökoosolekul 21. oktoobril  Tallinnas, Maaeluministeeriumis. 

1.4.5. HINDAMISEGA SEOTUD INFO AVALDAMINE ERINEVATES ALLIKATES  

Eesti maaeluvõrgustiku kodulehel blogipostituste sarjas ilmus 2016. aastal kaheksa postitust 
MAK 2007-2013 toetusmeetme kohta teemal „Märka keskkonnahoidlikku põllumajandust!“: 

• Sangaste rukkis on sajandite vanust energiat!, Jana Adari 

• Poollooduslikud kooslused hoiavad ja hoiatavad meid!, Iiri Raa 

• Lehmad karjamaal tänu toetusele, Ere Ploomipuu 

• Üle-euroopaline võrgustik kaitseb ohustatud liike ja elupaiku, Eneli Viik 

• Maade hooldamine ebasoodsamas piirkonnas aitab säilitada sealset paikkonda, Kadri 
Allik 

• Geneetiline mitmekesisus põllumajanduses, Ere Ploomipuu 

• Mahepõllumajandus – kõige keskkonnasõbralikum tootmisviis, Karli Sepp 

• Kiviaiad kui killuke meie agrikultuurist, Tambet Kikas 

2016. aastal avaldas  Maamajanduse Infokeskus trükise „Märka keskkonnahoidlikku 
põllumajandust. Eesti maaelu arengukava 2007-2013 põllumajanduslike keskkonnameetmete 
edulood“, kus lisaks eelpool loetletud blogipostitustele ilmus lugu KSM toetusmeetme hindajalt: 

• Tegelikult majandasid juba meie esivanemad keskkonnasõbralikult, Marje Särekanno. 
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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 2009- 2013; 2014-2016 

Maakasutuse analüüsil on aluseks võetud PRIA andmestik pindalatoetuste taotletud pinna alusel 
(17.01.2017 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 2009-2016. Ametlik eelmine periood oli 2007-2014, kuid enamuse 
keskkonnatoetuste seisukohast oli perioodi vahetus (st uued nõuded) 2009. a. alates. Seetõttu 
oleme eelmise perioodi näitajad koondanud aastatest 2009-2013 ja esitame keskmise nende 
aastate kohta jääva pinna alusel. Kuna 2014. aasta oli nn vaheaasta siis oleme ka selle aasta 

näitajad jätnud taotletud jääva pinna alusel aruandesse. Alates 2015. aastast on kõik 
pindalatoetused maakasutus analüüsis esitatud taotletud pinna järgi (st 2015 a. andmed ei kattu 
PMK 2016 aasta maakasutuse aruande osaga (PMK, 2016a). Võrdlusi tekstis esitame enamasti 
2009.-2013. a. keskmise, 2015. ja 2016. aasta vahel. Teatud maakasutusparameetrite võrdlemisel 
käsitletakse vaid suuremaid pindalatoetusi. KSM toetuse puhul on alates 2009. a toetusõiguslik 
ainult põllumaa, kuid põllukultuuride struktuuri analüüsil oleme kaasanud ka KSM tootjate 
püsirohumaad. 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. 
Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetme ehk põllumajandusliku keskkonnatoetuse (PKT) 
hulka kuuluvad MAK 2014-2020 perioodil toetused KSM, MULD, KSK, KSA, SORT, PLK. 
Seetõttu on PKT taotletud pind ja taotlejate arv esitatud ainult 2015 ja 2016 a. kohta, et hinnata 
muutuseid kehtiva MAK perioodi sees, varasemates aruannetes on ka MAHE toetus PKT sees. 

Kõikide meetmete pindalataotluste pindala on 2016 a. võrreldes 2015. a. kasvanud, va NAT. 
2016. a taotleti NAT toetust 20 326 ha (vähenemine võrreldes 2015. a. 1 488 ha ehk 6,8%), 
MAHE toetust 153 901 ha (suurenemine 11 608 ha ehk 7,7%), PKT toetuseid 492 054 ha 

(suurenemine 16 740 ha ehk 3,5%), millest KSM toetust 454 573 ha (suurenemine 13 749 ha ehk 
3,1%) (Joonis 1); (Lisa 4). 

 
Joonis 1. Pindalatoetuste ja ESA alade taotletud jääv pind aastatel 2009-2014 (PMK, 2015a) ja taotletud 
pind aastatel 2015-2016 (PRIA, 09.02.2016 andmetel), (PRIA, 27.01.2017 andmetel); numbriga on 
esitatud tulemused 2016. aastal 
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ESA aladel on toetuseid taotletud 432 783 ha, mis on võrreldes 2009-2013. a. keskmisega 17,7% 
(65 112 ha) suurem ning seega jätkub ESA aladel aktiivne põllumajandustegevus sõltumata 
lisatoetuse puudumisest. Järelikult kompenseerivad olemasolevad toetused kulutused, mis 

tekivad ESA aladel majandades. Samas kehtib osadel ESA aladel kindlasti ka nõue tegeleda viis 
järjestikust aastat ebasoodsamas piirkonnas põllumajandusega, mis kaasnes toetuse võtmisega 
(alates esimesest toetuse väljamaksest toetuse esmakordsel taotlemisel). 45% ÜPT taotletud 
pinnast asub 2016. a. ESA aladel.  

ÜPT taotlusalune pindala oli 2016. a. 953 669 ha vähenedes võrreldes 2015. aastaga 1 085 ha 
ehk 0,11%. ÜPT taotlusalusest pinnast moodustavad kõige suurema osa ehk 48,8% (465 464 ha) 
PKT taotlusalune pind, järgmisena MAHE moodustades 16,1% (153 603 ha) ning NAT 2,1% 
(20 209 ha) (Joonis 2). Seega pole ÜPT taotlusalusest pinnast ca 33%-le taotletud MAK 

meetmete pindalapõhiseid toetusi. Kuna PKT-st moodustab 92% KSM taotlusalune pind, siis 
järelikult kõige suurema osatähtsuse ÜPT taotlusalusest pinnast moodustab KSM pind (47,7%). 
KSM ja PLK taotlusalune pind kokku moodustab 98% (481 143 ha) PKT taotlusalusest pinnast. 
MAHE taotlusaluse pinna osatähtsus ÜPT taotlusalusest pinnast on suurenenud 14,9 %-lt 2015. a 
16,1%-ni 2016. a. jätkates seega pidevat tõusutrendi nii ÜPT pinna osatähtsuse kui kogu 
taotlusaluse pinna osas.  

 
Joonis 2. Erinevate pindalapõhiste toetuste ja ESA alade aluse maa osatähtsus ÜPT pinnast aastatel 
2009-2016 (PRIA, 09.02.2016 andmetel), (PRIA, 27.01.2017 andmetel), (PMK, 2015a) 

Sarnaselt taotletud ÜPT pinnale on vähenenud ka ÜPT taotlejate arv võrreldes 2015. a. 9,9% ehk 
17 080 taotlejast 15 387 taotlejani (Joonis 3). Võrreldes 2009-2013. a keskmisega on toimunud 
taotlejate arvu vähenemine 924 taotleja võrra (5,7%). Vaadates taotleja keskmist pinda on ÜPT 
taotlejatel see võrreldes 2015. a tõusnud 10,9% (6,1 ha) (Joonis 4) viidates sellele, et taotlejad on 
koondunud suuremate maafondiga tootjateks. Kõikides maakondades suurenesid ÜPT taotlejate 

keskmised pinnad, kõige rohkem Valga (18% ehk 6,6 ha) ja Võru maakonnas (14,8% ehk 4 ha). 
Meetmete pindalatoetustest vähenes ainult NAT taotlejate arv, 13% ehk 202 taotleja võrra 
võrreldes 2015.a. Seega võiks järeldada, et enamik ÜPT taotlejate arvu vähenemisest on tulnud 
pigem nende taotlejate arvelt, kes ei taotle meetmete pindalapõhised toetuseid vaid ainult ÜPT 
otsetoetust. Seda kinnitab ka see, et nii MAHE, KSM ja teiste PKT toetuste taotlejate arv on 
võrreldes 2015. aastaga suurenenud. Samuti on vähesel määral suurenenud MAHE taotlejate 
keskmine taotletud pindala (1,3% ehk 1,2 ha), kuid siin on maakonniti suured erinevused. 
Näiteks on kõige rohkem suurenenud Viljandi maakonna MAHE taotlejate keskmine pind (22% 
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ehk 18,6 ha) ning kõige rohkem vähenenud Ida-Viru maakonna taotlejate keskmine pind (-12,8% 
ehk 22 ha). Ida-Viru maakonnas on suurenenud MAHE taotlejate arv 10 võrra, mis viitab, et 
suurenenud on väiketootjate arv. Sama tendentsi on näha ka teistes maakondades. Kõige rohkem 

suurenes MAHE taotlejate arv Saare maakonnas, vastavalt 19 võrra ehk 12%, samal ajal vähenes 
MAHE keskmine taotletud pind 9,2 ha ehk 19%. 

 
Joonis 3. Erinevate pindalapõhiste toetuste ja ESA aladel taotlejate arv aastatel 2009-2016 (PRIA 
09.02.2016 andmetel), (PRIA, 27.01.2017 andmetel), (PMK, 2015a); numbritega on esitatud tulemused 
2016. aastal 

Kuigi KSM taotlejate arv suurenes 2016. aastal 72 taotleja võrra (5%) 1507 taotlejani, siis 

keskmine taotletud pind vähenes 1,8% (5,6 ha). Enamikes maakondades vähenes taotleja 
keskmine pind, va Ida-Viru, Pärnu, Põlva, Saare ja Valga maakonnas. Seejuures Valga 
maakonnas toimus oluline KSM taotleja keskmise pinna suurenemine 16,2% ehk 35,5 ha. 
Taotleja keskmise suuruse analüüsil on lähtutud taotleja tegevusmaakonnast, mis seega ei kajasta 
reaalselt seda, kus maakonnas taotleja massiivid võivad paikneda. 

 
Joonis 4. Taotleja keskmine taotletud pindala maakondade ja toetuste lõikes 2016. aastal taotleja 
tegevusmaakonna järgi (PRIA, 27.01.2017 andmetel) 

ÜPT taotlusaluse pinna vähenemine 2016. a võrreldes 2015.a toimus püsirohumaade arvelt, sest 
põllumaa (põllukultuurid, sh mustkesa + lühiajaline rohumaa) pind suurenes 7271 ha võrra 
(1,1%) samal ajal kui püsirohumaa pind vähenes 8560 ha võrra (3%) (Joonis 5). ÜPT põllumaa 
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pind on suurenenud aasta aastalt ning on 2016. aastal 7,9% (49 307 ha) suurem võrreldes eelmise 
MAK perioodi 2009-2013. a. keskmise põllumaa pindalaga. Üldiselt on kõigis suuremates 
toetustüüpides tõusnud just põllumaa pind, va NAT, sest nii põllu- kui püsirohumaa pind on 

vähenenud (vastavalt 9% ja 3,6%). Ka endistesse ESA valdadesse jääv taotletud püsirohumaa 
pind on vähenenud 4,1%. Kõige rohkem on suurenenud põllumaa pindala MAHE taotlejatel 
72 672 ha-lt 82 537 ha-ni ehk 13,6%. Toetuste maakasutusstruktuur on järgmine: ÜPT 
taotlusalusest maast on 2016 a. u 30% püsirohumaade ja u 70% põllumaa all, KSM taotlusalusest 
maast u 100% põllumaa all (püsirohumaale ei saa KSM toetust taotleda), aga arvestades kogu 
KSM tootjate maafondi siis u 11% püsirohumaade ja ülejäänud põllumaa all. MAHE 
taotlusalune maa jaguneb peaaegu võrdselt põllu- ja püsirohumaa vahel kuigi püsirohumaid on 
veidi rohkem (54%).  

 
Joonis 5. Püsirohumaade (sh mittetoetusõiguslik maa KSM-il; va tundlik püsirohumaa) ja põllumaa 
(põllukultuurid, sh mustkesa + lühiajalised rohumaad) pindala (alumine horisontaaltelg) aastatel 2009-
2016 ning 2016. a pindala muutus (kollane tulp, ülemine horisontaaltelg) võrreldes 2015. a peamiste 
toetustüüpide ja ESA alade lõikes (PRIA, 09.02.2016 andmetel), (PRIA, 27.01.2017 andmetel), (PMK, 
2015a) 

Oluline näitaja erinevate toetustüüpide maakasutuse struktuuri hindamiseks on põllumaa 
(põllukultuurid, sh mustkesa + lühiajalised rohumaad) ja püsirohumaade (tootjate kogu 
püsirohumaade sh mittetoetusõiguslik pind; va tundlik püsirohumaa) pinna omavaheline suhe. 

Nimetatud suhe on suurim ehk suhteliselt kõige vähem püsirohumaid võrreldes põllumaaga on 
2016. a KSM tootjatel ning vastav indeks on võrreldes 2015. a suurenenud 7,9-lt 8,3-le (Joonis 
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6). MAHE ja ÜPT taotlejate indeks suurenes mõlemal juhul 0,1 ühiku võrra ehk põllumaid on 
veidi rohkem kui püsirohumaid.  

 
Joonis 6. Põllumaa (põllukultuurid, sh mustkesa + lühiajalised rohumaad) ja püsirohumaa (sh 
mittetoetusõiguslik maa KSM-il; va tundlik püsirohumaa) suhe erinevatel toetustüüpidel ja ESA aladel 
aastatel 2009-2016 (PRIA, 09.02.2016 andmetel), (PRIA, 27.01.2017 andmetel), (PMK, 2015a)  

Lisaks põllumaale ja püsirohumaadele taotletakse toetusi ka püsikultuuridele. Seejuures on 

püsikultuuride osatähtsus kogu toetustaotluse alusest maast väike võrreldes põllumaa või 
püsirohumaadega jäädes 0,3% piiresse ÜPT ja 1,2% piiresse MAHE taotlusaluse maa puhul 
(Joonis 7). Meetmetepõhistest toetustest on MAHE taotlusalune püsikultuuride pind suurim ehk 
1 957 ha ning taotlusalune pind on aasta aastalt suurenenud. Seevastu PKT toetuste puhul on 
püsikultuuride pind väga väike moodustades vaid 0,01% kogu PKT taotlusalusest maast. 

 
Joonis 7. Püsikultuuride pind ja osatähtsus taotlusalusel maal ÜPT, MAHE ja PKT toetuste puhul aastatel 
2009-2016 (PRIA, 09.02.2016 andmetel), (PRIA, 27.01.2017 andmetel), (PMK, 2015a) 

Alates 2015. aastast saab PRIA toetustaotlusel märkida maakasutuseks ka tundlik püsirohumaa, 

mis on määratletud kui püsirohumaa, mis asub Natura 2000 võrgustiku alal ning mille muld on 
100 protsendi ulatuses turvasmuld (RT I, 22.04.2016, 4). Keskkonnatundlikele püsirohumaadele 
kehtib püsirohumaa säilitamise tava ning rohukamarat on lubatud uuendada üksnes pealtkülvi 
teel. Selliseid keskkonnatundlikke püsirohumaid on PRIA massiivide kihi järgi Eestis 686,97 ha 
(PRIA, 17.03.2017 andmetel). 2016. aastal taotleti toetusi 1623,3 ha tundlikule püsirohumaale 
ning sellest kattus tegelike tundlike püsirohumaadega 32% (524 ha), mistõttu ei kaasatud neid 
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maakasutusanalüüsi püsirohumaa osana. Seejuures taotleti 380 ha ulatuses toetusi 
keskkonnatundlikke püsirohumaadele Hiiu maakonnas, kus pole ühtegi tingimustele vastavat 
põllumassiivi. Seega peaks taotlejale muutma selgemaks, millistel tingimustel sobivad 

püsirohumaad tundlikuks püsirohumaaks, sest tundub, et taotlejad ei tea või ei oska vajalikku 
informatsiooni leida. 

2.2. PÕLLUKULTUURIDE STRUKTUUR PÕLLUMAAL 

Põllumaa põllukultuuride struktuur on muutunud võrreldes kahte erinevat MAK perioodi. Kõige 
suurem muutus võrreldes käesolevat perioodi 2009-2013 a. keskmisega on lühiajaliste 
rohumaade vähenemine ning kaunviljade taotlusaluse pindala suurenemine (Joonis 8; Lisa 5). 
Võrreldes 2009-2013 a. keskmist 2014-2016 a. keskmisega on lühiajaliste rohumaade osatähtsus 
kogu ÜPT pinnast vähenenud 23%-lt 19%-ni, MAHE toetuse puhul 25%-lt 23%-ni ning KSM 

28%-lt 23%-ni. Seejuures on vähenenud kõrreliste heintaimede pindala võrreldes liblikõieliste 
rohumaa taimedega. Näiteks vähenes 2016. a. ÜPT taotlusalusel maal kõrreliste heintaimede 
pindala 11 300 ha ehk 30% võrreldes 2015. a. Mis on sellise vähenemise taga on raske öelda, 
võib-olla vahepealsed head teravilja saagiaastad, lühiajaliste rohumaade kasvuaja täissaamine 
või hoopis kaunviljade kasvatamine (lühiajaliste rohumaade ja kaunviljadel on sarnane mõju 
lämmastiku fikseerimisele). Kaunviljade taotlusalune pind on järjepidevalt kasvanud ning seda 
üsna kiires tempos. Võrreldes 2015. a. on kaunviljade pind suurenenud 2016 a. peaaegu 
kahekordselt nii ÜPT, MAHE kui KSM taotlusalusel põllumaal moodustades 2016 a. vastavalt 

54 767 ha (8,1%) ÜPT, 41 919 ha (9,2%) KSM ja 6875 ha (8,3%) MAHE põllumaal. 
Konkreetsetest kaunvilja kultuuridest oli 2016 a. suurima taotlusaluse pinnaga põldhernes (va 
sort „Mehis“): 66% (27 817 ha) KSM ja 60% (4 113 ha) MAHE kaunviljade pinnast. Teine 
enimkasvatatud kaunvili on põlduba (va sort „Jõgeva“), vastavalt 30% (12 417 ha) KSM ja 33% 
(2293 ha) MAHE taotlusalusel kaunviljade pinnal. 

 
Joonis 8. Põllumaa peamiste kultuurigruppide ÜPT, KSM ja MAHE toetustüüpide lõikes 2009-2016. a 
(PRIA, 09.02.2016 andmetel), (PRIA, 27.01.2017 andmetel), (PMK, 2015a)  

Teraviljade taotlusalune pind on veidi tõusnud võrreldes 2015. a. olles 56% kogu KSM ja 42% 
MAHE põllumaast. KSM teravilja taotlusalusest pinnast on vähenenud allakülvidega (sh 
liblikõieliste allakülvidega) teraviljade pind ning üldine pinna tõus on toimunud teravilja 
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puhaskultuuride pinna arvelt. MAHE taotlusalusel maal on seevastu suurenenud nii ilma 
allakülvideta kui ka liblikõieliste allakülvidega teravilja pind. 

Õli- ja kiukultuuride taotlusalune pind on suurenenud 2016. a. nii ÜPT, KSM kui MAHE 

taotlejatel võrreldes 2015 a vastavalt 3,7% (2654 ha), 0,2% (137 ha) ja 43% (1695 ha). Kuid 
vaadates eraldi ristõielisi õlikultuure raps, rüps, sinep ja rõigas, siis nende taotlusalune pind on 
nii ÜPT kui KSM taotlejatel vähenenud, vaid MAHE taotlejatel on see tõusnud 464 ha (13%) 
2016. a. võrreldes 2015. a (Joonis 9). Nii ÜPT kui MAHE taotlusalusest põllumaast on õli-ja 
kiukultuuride osatähtsus tõusnud olles ÜPT puhul 11% ja MAHE 6,8%, KSM puhul on 
osatähtsus vähenenud 12,8%-lt 12,5%-ni. Muude õli- ja kiukultuuride pind on võrreldes 2015. a. 
tõusnud 2016. a KSM põllumaal kuuekordselt, ÜPT-l viiekordselt ja MAHE pinnal neljakordselt 
ning seda peamiselt tänu kanepi (sort Finola) kasvatamisele. 

Alates 2015. aastast saab toetust taotleda ka ravim- ja maitsetaimedele. 2016. aastal on MAHE 
toetust taotletud 540 ha ravim- ja maitsetaimedele, mis on 316 ha rohkem võrreldes 2015. 
aastaga. KSM taotlusalusel maal vähenes ravim- ja maitsetaimede taotlusalune pind 53 ha võrra 
96 ha-lt 43 ha-ni. 

 
Joonis 9. Väiksemate kultuurigruppide struktuur ÜPT, KSM ja MAHE toetustüüpide lõikes 2009-2016. a 
(PRIA, 09.02.2016 andmetel), (PRIA, 27.01.2017 andmetel), (PMK, 2015a) 

2.3. LIBLIKÕIELISTE KULTUURIDE PIND JA OSATÄHTSUS 

Liblikõieliste kultuuride pindala (sh allakülvid ja kaunviljad) on kõikide toetustüüpide lõikes 
2016. aastal võrreldes 2009-2013 a. keskmisega suurenenud (Joonis 10). Pidev kasvutrend on 

liblikõielistel alates 2014. aastast nii ÜPT, KSM kui MAHE taotlusalusel maal. Võrreldes 2015. 
a on liblikõieliste pindala 2016. aastaks kasvanud ÜPT puhul 13 660 ha (6,7%), KSM puhul 10 
722 ha (8,3%) ja MAHE taotlejatel 6 050  ha (14%) võrra. Liblikõieliste pindalast moodustavad 
enamiku liblikõielised heintaimed, 66% (134 560 ha) ÜPT, 58% (85 501 ha) KSM ja 63% (30 
715 ha) MAHE toetuse puhul (Joonis 11). Sellegipoolest on liblikõieliste kultuuride pindala tõus 
otseselt seotud kaunviljade pinna suurenemisega nagu eelmises peatükis juba tutvustati. MAHE 
taotlusalusel põllumaal moodustavad liblikõielised kultuurid 59%. Nii KSM kui ÜPT taotlejatel 
on liblikõieliste kultuuride osatähtsus kogu põllumaast tõusnud ühe protsendi võrra olles ÜPT 

32% ja KSM-il 31%. 
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Veelkord tuleb rõhutada, et liblikõieliste heintaimede pinna jätkuv suurenemine ei pruugi mulla 
aspektist olla alati jätkusuutlik kuna eriti mitmeaastaste 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, 
N fikseerimise ja mulla orgaanilise aine taastootmise seisukohast. 

 
Joonis 10. Liblikõieliste (sh allakülvid ja kaunviljad) kultuuride pindala ja pinna osatähtsus põllukultuuride 
kogupindalast toetustüüpide lõikes aastatel 2009-2016 (PRIA 09.02.2016 andmetel), (PRIA, 27.01.2017 
andmetel), (PMK, 2015a) 

Tasub välja tuua, et ÜPT ja KSM taotlejate puhul on 2016. a. liblikõielistes kultuurides 
kaunviljade osatähtsus suurem kui liblikõieliste allakülvidega teraviljade taotlusalune pindala. 
Ainult MAHE taotlusalusel põllumaal on suurenenud liblikõieliste allakülvidega teraviljade 

pindala võrreldes 2015. a. 2489 ha (29%).  

 
Joonis 11. Liblikõieliste kultuurigruppide pindala liblikõieliste pinnast toetustüüpide lõikes 2015. ja 2016. a 
(PRIA 09.02.2016 andmetel), (PRIA, 27.01.2017 andmetel) 

2.4. MUSTKESA PIND JA SELLE MUUTUMINE 

MAK 2014-2020 perioodil on erinevalt MAK 2007-2013 perioodist võimalik KSM ja MAHE 
taotlejatel küll mustkesa taotlusele märkida, kuid toetust selle eest ei maksta. Samas on ÜPT 
taotlejatel tänu ROH nõuetele õigustatud mustkesa rajamine kuna see toetab kultuuride 

mitmekesistamist. Mullakaitse seisukohast on mustkesa kasutamise soodustamine negatiivne. 
Tulenevalt käesoleva perioodi erisusest mustkesa osas tänu ROH nõuetele kasvas 2015. a. 
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mustkesa pind oluliselt, mis mullakaitse seisukohast muutis ettevaatlikuks. 2016. aastal pole 
mustkesa pinna kasv jätkunud ning loodetavasti on selle taga taotlejate suurem teadlikkus 
mustkesa negatiivsest mõjust muldadele. ÜPT mustkesa pind vähenes 2016 a. võrreldes 2015. 

aastaga 25 27 ha võrra (22%), KSM 431 ha (10%), MAHE 252 ha (28%) (Joonis 12). Mustkesa 
osatähtsus põllumaast on 2015 ja 2016 aasta võrdluses vähenenud toetustüüpide lõikes ning ka 
võrreldes 2016. a. 2009-2013 a. keskmisega, va KSM. 

 
Joonis 12. Mustkesa ja sööti jäetud maa taotletud pind ja osatähtsus põllumaast toetustüüpide lõikes 
perioodil 2009-2016 (PRIA 09.02.2016 andmetel), (PRIA, 27.01.2017 andmetel), (PMK, 2015a) 

Mustkesa pinna vähenemine ÜPT, KSM ja MAHE taotlejatel väljendub ka suhtelises muutuses 

võrreldes 2009-2013 a. keskmisega (Joonis 13). MAHE taotlejate mustkesa pind on 2016. aastal 
vaid 5% (636 ha) 2009-2013 a. keskmisest pinnast (3 720 ha-st). KSM taotlejate mustkesa pind 
küll vähenes võrreldes 2015 aastaga, aga 2009-2013. a keskmisest mustkesa pinnast on 2016. a. 
mustkesa pind 172% ehk oluliselt suurem. 

 
Joonis 13. Mustkesa pinna suhteline muutus aastatel 2009-2016 (2009-2013 a. keskmine on 100%) 
toetustüüpide lõikes (PRIA, 09.02.2016 andmetel), (PRIA, 27.01.2017 andmetel), (PMK, 2015a) 
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2.5. NITRAADITUNDLIKU ALA JA ALAMVESIKONDADE MAAKASUTUS 

ÜPT taotlusalune pind on kõige suurem Peipsi, Pärnu, Harju ning Matsalu alamvesikondades, 
vastavalt 270 714 ha, 188 709 ha, 115 336 ha ja 110 382 ha ning NTA alal 134 250 ha (Joonis 

14, Lisa 6). Võrreldes 2015. aastaga ei ole alamvesikondade ning NTA alal ÜPT taotlusalusel 
pinnal suuri muutuseid toimunud. Üldiselt taotletakse alamvesikondades enim PKT toetuseid, va 
Läänesaarte ja Mustjõe alamvesikonnas, kus on PKT taotlusalune pind võrdne või väiksem 
MAHE taotlusaluse pinnaga. Läänesaarte alamvesikonnas on PKT toetustest taotletud 45% (9 
238 ha) ulatuses KSM toetust ning 49% (10 189 ha) PLK toetust. Seega on Läänesaarte 
alamvesikonnas kõige mitmekesisem maakasutus PRIA pindalatoetuste mõttes, kus pole 
ülekaalus ükski konkreetne toetus. Üldiselt moodustab alamvesikondade PKT toetusest üle 90% 
KSM toetus ning NTA alal koguni 99%. Lisaks Läänesaarte alamvesikonnale on ka Matsalu 

alamvesikonnas PLK pindala suurem võrreldes teiste alamvesikondadega ning osatähtust PKT-st 
on 79% (9 137 ha). 

 
Joonis 14. Alamvesikondade pindalatoetuste jagunemine 2016 a (PRIA, 27.01.2017 andmetel) 

Võrreldes 2015. aastaga on MAHE ja PKT, sh KSM taotlusalune pind suurenenud kõikides 
alamvesikondades ning NTA alal. Nii PKT kui KSM pind on suurenenud 2-4% ulatuses 
vesikondade ja NTA ala lõikes, vaid Läänesaarte alamvesikonnas on PKT pind suurenenud 8%. 
PLK taotlusalune pind on võrreldes 2015 a. suurenenud 10-15% Läänesaarte, Pärnu ja 
Võrtsjärve alamvesikondades ning NTA alal. Peipsi alamvesikonnas on toimunud PLK 
taotlusaluse pinna 26%-line vähenemine 311 ha ulatuses. MAHE taotlusalune pind on kõikides 

alamvesikondades ning NTA alal tõusnud. Valdavalt on pinna suurenemine MAHE toetuse 
puhul alla 9%, kuid Viru alamvesikonnas on muutus võrreldes 2015 a. 32% ehk 3 115 ha. NAT 
taotlusalune pind on kõikides alamvesikondades ning NTA alal vähenenud. 
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PKT toetuste osatähtsus ÜPT pinnast on enamikes alamvesikondades ning NTA alal vähemalt 
50%, suurim ehk 71% on see NTA alal (Joonis 15). Sellistes alamvesikondades moodustab KSM 
toetus PKT toetustest enamiku ning seetõttu on tegelikkuses 50% taotlusalusest ÜPT maast KSM 

toetuse all. Erandiks on Läänesaarte, Matsalu ja Mustjõe alamvesikonnad. Läänesaarte ja 
Mustjõe alamvesikonnas on MAHE taotlusaluse maa osatähtsus ÜPT pinnast suurem kui PKT 
toetustel ning Mustjõe puhul on ka NAT taotlusalune pinna osatähtust ÜPT pinnast suurim ehk 
8%. 

 
Joonis 15. Erinevate pindalapõhiste toetustaotlusaluste maade osatähtsus ÜPT pinnast aastatel 2015-
2016 alamvesikondades ja NTA alal (PRIA 09.02.2016 andmetel), (PRIA, 17.01.2017 andmetel) 

Põllumaa ja püsirohumaa taotlusaluses pindalas ei ole üldiselt väga suuri muutuseid võrreldes 
2015. aastaga toimunud (Joonis 16). Erandina tuleb välja tuua MAHE taotlusalune põllumaa, mis 
on kõikides alamvesikondades (va Harju) ning NTA alal suurenenud, kõige rohkem Viru 
alamvesikonnas 66% (3 397 ha). Harju alamvesikonnas on küll vähenenud MAHE põllumaa 
pind, kuid suurenenud on MAHE püsirohumaa alune pind (11% e 666 ha). NTA alal on nii 
MAHE kui KSM taotlusalune põllumaa ja püsirohumaade pind tõusnud, kuid ÜPT pind 

püsirohumaade osas vähenenud. 
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Joonis 16. Põllumaa (põllukultuurid, sh mustkesa + lühiajaline rohumaa) ja püsirohumaa (sh 
mittetoetusõiguslik KSM püsirohumaa) pindala alamvesikondade kaupa ja NTA alal aastatel 2015-2016 
(PRIA, 09.02.2016 andmetel), (PRIA, 27.01.2017 andmetel) 
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Põllumaa suurt osatähtsust kogupinnast KSM toetuse puhul iseloomustab põllumaa ja 
püsirohumaa suhe (Joonis 17), kus põllumaa pind võrreldes püsirohumaaga on üle 10 korra 
suurem Võrtsjärve ja Peipsi alamvesikonnas ning ka NTA alal. Nimetatud alamvesikondades 

kasvatatakse üle 50% põllumajandusmaast teravilja (vastavalt 56% ehk 24 094 ha, 58% ehk 85 
508 ha ja 57% ehk 53 838 ha) (Lisa 7). NAT alasid iseloomustab oluliselt suurem 
püsirohumaade pind võrreldes põllumaaga. MAHE toetuse taotlejatel on kuues alamvesikonnas 
põllumaade pindala püsirohumaadest väiksem, Peipsi alamvesikonnas on pind võrdne ja Pärnu 
alamvesikonnas ning NTA alal on põllumaade pind oluliselt suurem. 

 
Joonis 17. Põllumaa (põllukultuurid, sh mustkesa + lühiajalised rohumaad) ja püsirohumaa (sh 
mittetoetusõiguslik maa KSM-il; va tundlik püsirohumaa) suhe erinevatel toetustüüpidel aastatel 2015-
2016 vesikondade ja NTA alal (PRIA, 09.02.2016 andmetel), (PRIA, 27.01.2017 andmetel) 

Põllumaa kultuuride struktuuris domineerivad ÜPT ja KSM taotlusalusel maal teraviljade 
kasvupind (u 50% põllumaa pinnast), teine suurem grupp on lühiajalised rohumaad (Joonis 18). 
Teravilja taotlusalune pind on võrreldes 2015. a. suurenenud NTA alal, Harju, Läänesaarte, 
Matsalu ja Peipsi alamvesikonnas nii ÜPT kui KSM pinnal, Pärnu alamvesikonnas ainult ÜPT 
maal. Teistes alamvesikondades on teravilja puhaskultuuride osatähtsus põllumaast vähenenud, 
kuid sellegipoolest on suurim osatähtsus põllumaast teraviljade all Viru alamvesikonnas 56,6 % 

(vähenemine 0,5%). Nagu eelmises peatükis juba tutvustati on lühiajaliste rohumaade pind 
võrreldes 2015 a vähenenud ning see on nii ka kõikide alamvesikondade kaupa. Lühiajaliste 
rohumaade osatähtsus põllumaast on suurem ÜPT maal võrreldes KSM maaga. Kõige suurem on 
lühiajaliste rohumaade osatähtsus Läänesaarte (37%), Pärnu (31%) ja Matsalu (30%) ning 
madalaim Viru (17%) alamvesikonnas ÜPT alal. Kolmas suurem kultuurigrupp on õli- ja 
kiukultuuride taotlusalune pind. Seejuures on rapsi jt ristõieliste pind u 10% taotlusalusest maast 
ning muude õli- ja kiukultuuride pind 2,7-7,3% ÜPT ja KSM puhul. Kui rapsi jt ristõieliste 
osatähtsus põllumaast on kahe aasta võrdluses kõikides alamvesikondades ja NTA alal 
vähenenud siis muu õli- ja kiukultuuride puhul on toimunud suurenemine nii osatähtsuses kui 

pindalas. Kõige rohkem on suurenenud muu õli- ja kiukultuuride pind Viru alamvesikonnas, kus 
pind on tõusnud 1,9 ha-lt 1 554 ha-ni ÜPT pinnal ja 1,86 ha-lt 423 ha-ni KSM pinnal ning 
tõusnud on just kanepi kasvupind. Kaunviljade taotlusalune pind on samuti suurenenud võrreldes 
2015.a  ning on ÜPT alal keskmisena 7,6% ja KSM alal 8,8% 2016. aastal. Kõige 
tagasihoidlikum on kaunviljade osatähtsus põllumaal Läänesaarte alamvesikonnas, ÜPT alal 
2,3% (445 ha) ning KSM alal 3,9% (357 ha). Seevastu on seal lühiajalisi rohumaid rohkem 
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võrreldes teiste alamvesikondadega, nii et liblikõieliste osakaal põllumaa struktuuris on 
võrdväärne teiste alamvesikondadega. 

 
Joonis 18. Põllumaa peamiste kultuurigruppide struktuur ÜPT, KSM toetustüüpide lõikes 
alamvesikondades ja NTA alal 2015-2016. a (PRIA, 09.02.2016 andmetel), (PRIA, 27.01.2017 andmetel) 

ÜPT ja KSM taotlusalusel põllumaal on kõige suurem osatähtsus väiksemate kultuurigruppide 
lõikes mustkesal (Joonis 19). Eriti suure osatähtsusega on KSM pinnal mustkesa just Harju, 
Mustjõe, Viru ja Matsalu alamvesikondades, vastavalt 1,7%, 1%, 1,1% ja 1,1%. Võrreldes 2015. 

aastaga on KSM mustkesa pind kõikides alamvesikondades vähenenud, va Viru. Harju 
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alamvesikonnas on köögivilja ja rühvelkultuuride pinna osatähtsus mõlemal grupil u 0,8% ( u 
516 ha) 2016 a ÜPT ja KSM taotlusaluselmaal, mis on suurim võrreldes teiste 
alamvesikondadega. Pindalaliselt on 2016. a suurim köögivilja ja rühvelkultuuride taotlusalune 

pindala ÜPT ala Peipsi alamvesikonnas vastavalt 794 ha ja 1472 ha. Sööti jäetud maa osatähtsus 
põllumaast on võrreldes 2015 a vähenenud ja moodustab nüüd u 0,2% põllumaa pinnast ÜPT ja 
KSM aladel. 

 
Joonis 19. Väiksemate kultuurigruppide struktuur ÜPT ja KSM toetustüüpide lõikes alamvesikondades ja 
NTA alal 2015-2016. a (PRIA, 09.02.2016 andmetel), (PRIA, 27.01.2017 andmetel) 

MAHE taotlusaluse maa struktuur on võrreldes KSM ja ÜPT-ga oluliselt mitmekesisem, 

domineerivad lühiajalised rohumaad moodustades u 50% põllumaast, va Viru alamvesikonnas 
(Joonis 20). Viru alamvesikonnas on 2016 a. teraviljade ja lühiajaliste rohumaade pinna 
osatähtsus põllumaast sarnane ning võrreldes 2015. a on toimunud oluline muu õli- ja 
kiukultuuride pinna tõus (kanepi kasvatamise arvelt). Kõikides alamvesikondades on lühiajaliste 
rohumaade MAHE taotlusalune pind vähenenud, kuid NTA alal on see suurenenud 52%-ni. Ka 
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MAHE taotlusalusel maal on suurenenud kaunviljade pind, kuid alamvesikondade kaupa on see 
erinev. Suurim tõus on toimunud Viru, Mustjõe ja Matsalu alavesikonnas, kuid Läänesaarte 
alamvesikonnas on toimund hoopis vähenemine. 

 
Joonis 20. Põllumaa peamiste kultuurigruppide struktuur MAHE toetustüübi lõikes alamvesikondades ja 
NTA alal 2015-2016. a (PRIA, 27.01.2017 andmetel) 

Väiksemate kultuurigruppide osas on MAHE NTA alal suur osatähtsus põllumaast 
rühvelkultuuridel ning mustkesal ning mõlemad on ka võrreldes 2015. a. suurenenud (Joonis 21). 

Harju alamvesikonnas on väiksemate kultuurigruppide osatähtsus kahekordistunud võrreldes 
2015. a ning seda rühvelkultuuride pinna suurenemise arvelt. Harju alamvesikonnas on MAHE 
taotlusaluseid rühvelkultuure enim, so 135 ha. Matsalu ja Viru alamvesikonnas on MAHE 
taotlusaluse mustkesa pind ja osatähtsus põllumaast oluliselt vähenenud, vastavalt 2,5% (198 ha) 
ja 2,9% (112 ha) ulatuses. Mustjõe alamvesikonnas on suurenenud köögiviljade MAHE 
taotlusalune pind 16 ha-lt 193 ha-ni moodustades 6,4% põllumaast. Ravim- ja maitsetaimede 
MAHE taotlusalune pind on suurim Võrtsjärve ja Pärnu alamvesikondades, seejuures on Pärnu 
puhul võrreldes 2015. aastaga toimunud suurenemine 280 ha võrra ehk u 11 korda. 

 
Joonis 21. Väiksemate kultuurigruppide struktuur MAHE toetustüübi lõikes alamvesikondades ja NTA alal 
2015-2016. a (PRIA, 09.02.2016 andmetel), (PRIA, 27.01.2017 andmetel) 
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2.7. KOKKUVÕTE  

• MAK perioodi 2014-2020 4. ja 5. prioriteedi meetmete maakasutusanalüüs on tehtud 

taotletud pinna alusel alates 2016. aastast, tagasi ulatudes alates 2015. aastast. 

• Pindalapõhiste meetmete taotletud pinnad suurenesid 2016 a. võrreldes 2015 a., va NAT. 
Kõige rohkem suurenes võrreldes 2015 aastaga MAHE taotlusalune pind (7,7% ehk 11 

608 ha) ning moodustab nüüd 16,1% ÜPT taotlusalusest pinnast. 

• ÜPT taotletud pind ning taotlejate arv on võrreldes 2015. aastaga vähenenud, vastavalt 
0,11% (1 085 ha) ning 9,9% (1 693). Meetmete pindalataotlusi on 2016 a. esitatud 67% 
ÜPT pinnale. 

• Taotlejate arv suurenes kõigis meetmete pindalataotlustes, va NAT. 

• ÜPT taotlejad on peamiselt väiketootjad, kelle keskmine maa suurus on 62 ha 

(suurenemine võrreldes 2015 a. 6,1 ha e 11%), MAHE taotlejatel 97 ha (suurenemine 1,2 
ha ehk 1,3%) ja KSM taotlejatel 302 ha (vähenemine 5,6 ha ehk 1,8%). 

• ÜPT põllumaa pind (põllukultuurid, sh mustkesa + lühiajalised rohumaad) on suurenenud 

aasta aastalt ning on 2016. aastal 7,9% (49 307 ha) suurem võrreldes eelmise MAK 
perioodi 2009-2013. a. keskmise põllumaa pindalaga. ÜPT taotlusaluse pinna 
vähenemine 2016 a võrreldes 2015 a. toimus püsirohumaade arvelt, sest need vähenesid  
8 560 ha (3%) võrra. 

• Meetmete pindalataotlustest on KSM taotlusalune maa u 100% põllumaa, MAHE 

taotlusalune maa 54% püsirohumaad, 45% põllumaa ja u 1% püsikultuurid; NAT 
taotlusalune maa 61% püsirohumaa ja 39% põllumaa. Põllumaa pind on MAHE ja KSM 
taotlusalusel maal võrreldes 2015. a. tõusnud. 

• Keskkonnatundlike rohumaade taotletud pindala oli 2016 a 1623,3 ha ehk 2,4 korda 

rohkem kui on tegelikke keskkonnatundlikke püsirohumaid. Niivõrd suur vahe taotletud 
ja tegelike keskonnatundlike püsirohumaade vahele viitab taotleja ebaselgusele 
keskkonnatundliku püsirohumaa määratlemisel. Seda tuleks arusaadavamaks muuta 

taotlemisperioodil. 

• Põllukultuuride struktuuris on toimunud võrreldes 2014-2020 MAK perioodi 2007-2013 
perioodiga oluline muutus, lühiajaliste rohumaade pind on vähenenud nii ÜPT, MAHE 

kui KSM taotlusalusel maal, vastavalt 4%, 2% ja 5%. Lühiajaliste rohumaade 
vähenemine võib olla seotud rohumaa aja täissaamisega ning need on asendatud nüüd 
näiteks kaunviljadega, mille kasvupind on võrreldes 2015. a. suurenenud kahekordselt. 

• Õli- ja kiukultuuride osas on põllumaa osatähtsuse osas vähenenud rapsi jt ristõieliste 

pind, kuid muude õli- ja kiukultuuride osatähtsus ning pind on suurenenud. Muude õli- ja 
kiukultuuride pind on võrreldes 2015. a. tõusnud 2016. a KSM põllumaal kuuekordselt, 
ÜPT-l viiekordselt ja MAHE pinnal neljakordselt ning seda peamiselt tänu kanepi (sort 
Finola) kasvatamisele. 

• Liblikõieliste kultuuride pindala (sh allakülvid ja kaunviljad) on 2016. a kõikide 

toetustüüpide lõikes võrreldes 2015. a suurenenud vastavalt 13 660 ha (6,7%) ÜPT 
pinnal, 10 722 ha (8,3%) KSM pinnal ja 6050 ha (14%) MAHE taotletud maal. Enamiku 
liblikõieliste pindalast moodustavad liblikõielised heintaimed, kuid liblikõieliste pinna 
tõusu taga on kõige rohkem kaunviljad. 
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• ÜPT mustkesa pind vähenes 2016 a. võrreldes 2015. aastaga 2527 ha võrra (22%), KSM 

431 ha (10%), MAHE 252 ha (28%), mis on mullakaitse aspektist positiivne. 2015. a 
mustkesa pinna oluline suurenemine seos ROH nõuetega oli hoiatav, kuid õnneks 2016. 
aastal on mustkesa pind vähenenud.  

• Võrreldes 2015. aastaga ei ole alamvesikondade ning NTA alal ÜPT taotlusalusel pinnal 

suuri muutuseid toimunud. Üldiselt taotletakse alamvesikondades enim PKT toetuseid. 
Üldisest pildist eristuvad Läänesaarte ja Mustjõe alamvesikonnad, kus toetuste struktuur 
on mitmekesisem. Kui tavaliselt moodustab PKT toetusest enamiku KSM toetus, siis 
Läänesaarte ja Matsalu alamvesikonnas on suurima osatähtsusega hoopis PLK (u 79%). 

• Võrreldes 2015. aastaga on MAHE ja PKT, sh KSM taotlusalune pind suurenenud 
kõikides alamvesikondades ning NTA alal. Nii PKT kui KSM pind on suurenenud 
valdavalt 2-4% ulatuses vesikondade ja NTA ala lõikes. PLK taotlusalune pind on 
võrreldes 2015 a. suurenenud 10-15% Läänesaarte, Pärnu ja Võrtsjärve 

alamvesikondades ning NTA alal. 

• Põllumaa kultuuride struktuuris alamvesikondades ning NTA alal domineerib ÜPT ja 
KSM taotlusalusel maal teraviljade kasvupind (u 50% põllumaa pinnast), teised suured 

grupid on lühiajalised rohumaad ja õli- ning kiukultuurid vastavalt u 20% ja 10%. MAHE 
taotlusaluse põllumaa struktuur on võrreldes KSM ja ÜPT-ga oluliselt mitmekesisemad, 
domineerivad lühiajalised rohumaad moodustades u 50% põllumaast, va Viru 
alamvesikonnas. 
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3. MAK 2014-2020 PERIOODI  4., 5. PRIORITEEDI MEETMETE, JA 3. 
PRIORITEEDI LOOMADE HEAOLU MEETME JA 2. PRIORITEEDI 
TEGEVUSE „KIVIAIA TAASTAMINE“ ANALÜÜS 

2016. aastal MAK 2007-2013 toetuste kohustusi alustada ega suurendada ei saanud. Jätkata sai 
olemasolevat MAK 2007-2013 põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohustust (PKT: sh. 
MAHE, SRT (Sangaste), OTL ja PLK). Taotleja võis soovi korral ja sarnase toetusskeemi 
jätkumisel asendada MAK 2007-2013 kohustuse MAK 2014-2020 kohustusega. MAK 2014-
2020 keskkonnatoetustest sai 2016. aastal taotleda põllumajanduslikku keskkonnatoetust ehk 
keskkonna- ja kliimameedet (sh. KSM, KSK, MULD, KSA, SORT, OTL, PLK), 
mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAHE), 

loomade heaolu toetust (LHT), Natura 2000 toetusi (NAM, NAT) ja kiviaia taastamise toetust 
(KIA). Ühel taotlejal saab sama toetuse kohta olla vaid üks kohustus. Ülevaate eelpool loetletud 
toetuste saajate arvudest ja määratud ühikutest 2015-2016. a kohta annab Tabel 1. 

Tabel 1. 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) 2015.-
2016. aasta kohta (PRIA, 10.03.2017 andmetel) 

Meede 
2015 2016 Eesmärk 

Toetuse 
saajad 

Pindala, 
ha 

Toetuse 
saajad 

Pindala, ha Pindala, ha Täitmine, 
% 

KSM 2007-2013 4 54 - - x
KSM 2014-2020 1 419 433 013 1 480 447 065 475 000 94
sealhulgas 
veekaitse 
lisategevus 

317 134 258 331 130 883 
x

sealhulgas 
mesilaste 
lisategevus 

8 85 11 112 
x

KSK 44 858 55 943 
1 700 59

KSA 2014-2020 16 49 22 63 
MULD 2014-2020 168 8 842 202 10 347 20 000 52
SRT 2007-2013 20 246 7 50 x
SORT 2014-2020 

29 
486 

39 
387 1 700 23

SORT 2014-
2020, tk 1 260 tk 1 930 x
OTL 2007-2013 172*  79  x
OTL 2014-2020 494* 12 901 tk 575 13 773 x
PLK 2007-2013 117 2 459   x
PLK 2014-2020 698 22 485 762 25 197 40 000 63
PKT 2014-2020 
kokku 2 868 465 733 3 135 484 002 x
MAHE 2007-2013 374 37 319 167 20 062 x
MAHE 2014-2020 1 063 90 775 1 349 121 091 133 000 91
NAT 2014-2020 1 526 21 143 1 331 20 048 x
NAM 2014-2020 4 651 57 863 4 634** 60 119** 58 000 103
LHT 2014-2020 1 983 225 476 2 058 237 844 x
LKT 2007-2013 169 4 452   x
* - OTL puhul kehtib iga tõu kohta eraldi viieaastane kohustus. OTL saajate koguarvud on esitatud summana 
tõugude kaupa toetuse saajate arvust: 2016. a toetuse saajaid: MAK 2007-2013 OTE 35, OTM 20, OTR 3, OTT 25; 
MAK 2014-2020 OTE 323, OTM 131, OTR 65, OTT 172, OTV 3 
** - 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. Meetmega 
hõlmatakse uusi kultuure – avamaa köögivilju, ravim- ja maitsetaimi, puuvilju ja marju. 
Lisandunud on piirkondlik mulla- ja veekaitsetoetus. 

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 M10.1.1 - 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, 10.03.2017 
andmetel). Kuna täpsem jaotus kultuuride lõikes nendes andmetes puudub, siis analüüs 
kultuuride kaupa tehti maakasutuse päringutest taotletud pinna alusel, mis on põllu pindala 

taotlusel ja mis ei ole läbinud administratiivset ja kohapealset kontrolli. Seetõttu võib see olla 
mõnevõrra suurem määratud pinnast (PRIA, 27.01.2017 andmetel). 

MAK 2014-2020 KSM meetme taotlusi hakati vastu võtma 2015. aasta mais, seega meede 
käivitus 2015. aastal. 2016. aastaks määrati KSM toetust 1480 tootjale, toetatava pinnaga 
447 065 ha. Võrreldes 2015. aastaga suurenes taotlejate arv 61 ja KSM toetusalune pind 14 052 
ha võrra. Seega planeeritud eesmärgini (toetusalust pinda 475 000 ha) ei jõutud ka teisel 
toetusaastal. KSM toetusalune pind hõlmas Eesti kasutatavast põllumajandusmaast 44,9%. 

Võrreldes 2015. aastaga suurenes taotlejate arv enamikes maakondades, vähenedes minimaalselt 

vaid Hiiu- ja Ida-Viru maakonnas. Ka toetatav pind suurenes enamikes maakondades. Võrreldes 
2015. aastaga suurenes KSM toetusalune pind kokku 14 052 ha võrra ehk ainult 3,2%. Ettevõtte 
keskmine suurus ulatus 302 ha. (Joonis 22, Lisa 8). Analüüsist selgus, et 16% KSM toetuse 
saajatest majandasid 59% toetusalusest pinnast. 

Pindalaliselt taotleti toetust kõige rohkem Jõgeva-, Järva-, Lääne-Viru-, Tartu- ja Viljandimaal. 
Põllumaa pind neis maakondades oli Eesti Statistikaameti andmetel (Statistikaamet, 2017a) 
360 880 ha, KSM toetustega oli kaetud 253 796 ha, mis moodustas 70% kogu põllumaast. Seega 
väga suur hulk Eesti viljakamate muldade ja seega ka intensiivse põllumajanduse piirkonna 
tootjaid on võtnud endale kohustusi keskkonna säästmiseks. 
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Joonis 22. KSM toetusaluse pindala ja toetuse saajate arvu muutus maakonniti aastatel 2009-2016 (PMK, 2016a), (PRIA, 10.03.2017 andmetel) 
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Statistikaameti andmetel jätkab põllumajanduslike majapidamiste arv vähenemist. 2016. aasta 
põllumajanduse struktuuriuuringu esialgsetel andmetel oli Eestis 16 700 vähemalt ühehektarise 
põllumajandusmaaga või põhiliselt müügiks tootvat põllumajanduslikku majapidamist, mida on 

ligi 2500 majapidamist vähem kui kolm aastat tagasi (Statistikaamet, 2017b).  

KSM toetuse taotlejate arvu ja ettevõtete suuruse analüüsimisel selgus, et taotlejate arv ettevõtte 
suurusgrupis 1-3 ja 3-10 ha oli väike, vastavalt 6 ja 37 taotlejat. Kõige suuremas ettevõtete 
grupis (>5000 ha) oli vaid üks taotleja. Valdava enamuse moodustasid taotlejad, kelle käsutada 
oli maid, mis kuulusid suurusgruppi 10-100 ja 100-500 ha, kokku 81% kõigist KSM toetuse 
taotlejatest (Joonis 23). 

 
Joonis 23. KSM toetuse taotlejate arvu jaotus ettevõtete suurusgrupiti 2016. aastal (PRIA, 10.03.2017 
andmetel) 

Kogu KSM taotlusalusest pinnast moodustasid aga enamuse ettevõtted suurusgruppidest 100-
500, 500-1000 ja 1000-5000 ha. Nende harida oli 93% kogu toetusalusest maast (Joonis 24). 

 
Joonis 24. KSM taotlusaluse pinna jaotus ettevõtete suurusgrupiti 2016. aastal (PRIA, 10.03.2017 
andmetel) 

Järvamaal hõlmab KSM taotlusalusest pinnast suurettevõtetele (500-5000 ha) kuuluv 
põllumajandusmaa ligikaudu 42 000 ha ehk 79% ja Lääne-Virumaal 64%. Kõrge on 
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suurettevõtete osakaal ka Jõgevamaal. Viljandi- ja Tartumaal on pind jaotunud ühtlasemalt 
kolme suurusgrupi (100-500, 500-1 000 ja 1 000-5 000) vahel, seega Eesti viljakamatel muldadel 
paiknevad suured põllumajandustootjad (Joonis 25). 

 
Joonis 25. KSM taotlusaluse pinna jaotus ettevõtete suurusgrupiti maakondades 2016. aastal (PRIA, 
10.03.2017 andmetel) 

KSM toetuse taotlejate külvipinna struktuuris prevaleerib teravili, mille osatähtsus koos 
allakülvidega ulatub 56% (Joonis 26). 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. 2016. aastal on liblikõieliste kultuuride seas suurenenud kaunviljade osatähtsus. 
Kaunviljade külvipind on suurenenud 25 000 hektarilt 42 000 hektarini. Liblikõieliste kõrge 

osakaal põllukülvikorras tasakaalustab mulla huumuse bilanssi, aitab säilitada mulla viljakust 
ning vähendab lämmastikväetiste kasutamist.  

Teravilja külvipind suurenes oluliselt uue toetusperioodi rakendumisel 2015. aastal. 2016. aastal 
on teravilja (teravili ja teravili allakülviga) külvipind jäänud samale tasemele ulatudes 253 534 
ha. Mustkesa pind ulatus 3946 ha, mis moodustab 0,9% KSM toetusalusest pinnast. Mustkesa 
võimaldab küll mehhaanilist umbrohutõrjet, kuid põhjustab nii mulla viljakuse langust kui 
taimetoitainete leostumist (Joonis 27). 

Teraviljade osakaal KSM taotlusalusest pinnast maakonniti on suhteliselt ühtlane kõikudes 
51-67% vahel (Eesti keskmisena 57%) (Joonis 28). Ida-Virumaal on aga teraviljade osakaal 

endiselt kõige kõrgem ulatudes 68%. Positiivse nihkena võib nimetada allakülvide osakaalu 
suurenemist 9%-ni teraviljapinnast. 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 26. KSM toetuse taotlejate põllumajanduskultuuride osakaal taotlusalusest pinnast aastatel 2009-
2016 (muud kultuurid on köögivili, ravim- ja maitsetaimed, rühvelkultuurid, sööti jäetud maa) (PRIA, 
27.01.2017 andmetel) 

 
Joonis 27. KSM toetuse taotlejate külvipinna struktuuri muutus aastatel 2009-2016 (PRIA, 27.01.2017 
andmetel) 
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Joonis 28. Teravilja pind ja osakaal KSM taotlusalusest maast aastatel 2014.- 2016. Maakonniti (PMK, 
2016a), (PRIA, 27.01.2017 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 29). Kuna suurenes KSM 
toetusalune pind, kasvas ka liblikõieliste ja liblikõieliste/kõrreliste segu all olev kogupind 
ligikaudu 10 000 ha võrra ulatudes 138 703 hektarini. Liblikõieliste külvipind suurenes just 
kaunviljade külvipinna suurenemise tõttu. 
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Joonis 29. Liblikõieliste ja liblikõieliste/kõrreliste segu all oleva pindala osakaal kogu KSM taotlusalusest 
pindalast perioodi 2009-2013 keskmisena ja 2015-2016 aastal maakonniti (PMK, 2016a), (PRIA, 
27.01.2017 andmetel) 

Talvise taimkatte all olev pind maakondades erines küllaltki suurtes piirides (38-53%) sõltuvalt 
erinevatest kultuuridest külvikorras. 2016.aasta KSM kohustusperioodil ulatus talvise taimkatte 
kogupind 213 523 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 30). 

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 eelmise aasta taotlusele märgitud talvise taimkatte ja 
järgmise aasta tegeliku kultuuri vahel jääb väga ebatäpseks aasta jooksul toimunud põllumassiivi 
ja põllu numbrite muutumise tõttu. Seetõttu peab 2015/16 talvist taimkatet analüüsima 2015. 
aasta taotluste võrdlemisel 2016. 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. Talvise 
taimkatte struktuurivõrdlusest kahe viimase aasta jooksul on näha, et 2016. aastal suurenes 
puhaskülvis liblikõieliste osakaal ja vähenes talirapsi, -rüpsi osa (Joonis 31). 
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Joonis 30. Talvise taimkatte osakaal KSM taotlusalusest pinnast aastatel 2009-2013 ja 2015-2016 (PMK, 
2016a), (PRIA, 27.01.2017 andmetel) 

  
Joonis 31. KSM ettevõtete talvise taimkatte struktuur perioodil 2015-2016 (PRIA, 27.01.2017 andmetel) 

Baasnõuetest lähtuvalt peab toetuse taotleja läbima teise kohustuseaasta 1. novembriks 6-tunnise 
algkoolituse. 2015. aastal viidi läbi algkoolitused kõikides maakondades, milles oli osalejaid 
1462. 2016. aasta koolitustel oli osalejaid veel 99, seega kokku 1561 tootjat (Tabel 2). Seega on 

koolitustel osalejate arv mõnevõrra suurem kui KSM taotlejate arv 2016. aasta seisuga, mis 
viitab sellele, et mõnest ettevõttest osales koolitustel mitu tootjat. Vaid Jõgeva- ja Saaremaal oli 
algkoolitustel osalenute arv väiksem KSM taotlejate arvust. Kuna aga osalemine ei olnud 
piiritletud tegevusmaakonnaga, siis ilmselt on algkoolitus kõigil taotlejatel läbitud. 
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Tabel 2. KSM algkoolitusel osalenud tootjate arv (PRIA, 27.01.2017 andmetel) 

Maakond 
Algkoolitusel osalenud tootjate arv Toetuse taotlejate 

arv 2016.a 2015 2016 Kokku 
HARJUMAA 90 10 100 100 
HIIUMAA 4  4 3 
IDA-VIRUMAA 57 2 59 58 
JÕGEVAMAA 105 12 117 122 
JÄRVAMAA 88 14 102 98 
LÄÄNEMAA 70 2 72 63 
LÄÄNE-VIRUMAA 189 19 208 193 
PÕLVAMAA 121 5 126 118 
PÄRNUMAA 128 9 137 121 
RAPLAMAA 103 5 108 110 
SAAREMAA 48  48 53 
TARTUMAA 142 8 150 139 
VALGAMAA 79 4 83 81 
VILJANDIMAA 136 7 143 133 
VÕRUMAA 102 2 104 88 
Kokku 1462 99 1561 1480 

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 331 tootjat (22% kõigist KSM tootjatest). 
Reeglina ei ulatunud talvise taimkatte pind ühe tootja kohta üle 60% toetusõiguslikust maast. 
Kokku taotleti lisatoetust 130 882 ha, mis on veidi vähem kui 2015. aastal (Joonis 32). 
Lisatoetuse mõju jäi madalaks, sest võrreldes 2009-2014. aasta keskmisega suurenes talvise 
taimkatte osakaal KSM toetusalusest pinnast Eestis kokku vaid 1%. Selle üheks põhjuseks võib 
olla madal toetuse määr ja üldine tendents teraviljakasvatuse suurenemisele. Kuna taliteravilja 
osakaalu külvikorras on raske suurendada et mitte minna vastuollu KSM toetuse nõuetega, siis 
suviteravilja kui suurema kasumlikkusega kultuuri eelistati teistele talvise taimkatte kultuuridele. 

 
Joonis 32. KSM veekaitse lisategevuse talvise taimkatte pindala maakonniti aastatel 2015-2016 (PRIA, 
10.03.2017 andmetel)  

  

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

M
aa

ko
n

d

H
A

R
JU

M
A

A

H
II

U
M

A
A

ID
A

-V
IR

U
M

A
A

JÕ
G

E
V

A
M

A
A

JÄ
R

V
A

M
A

A

L
Ä

Ä
N

E
M

A
A

L
Ä

Ä
N

E
-V

IR
U

M
A

A

P
Õ

L
V

A
M

A
A

P
Ä

R
N

U
M

A
A

R
A

P
LA

M
A

A

S
A

A
R

E
M

A
A

T
A

R
T

U
M

A
A

V
A

L
G

A
M

A
A

V
IL

JA
N

D
IM

A
A

V
Õ

R
U

M
A

A

ha

2015

2016



57 
 

Mesilaste korjealade rajamise lisategevus 

Tolmeldamiskriisi leevendamiseks ja intensiivistunud põllumajanduse mõju vähendamiseks on 
KSM toetuse taotlejal võimalik valida lisategevuse toetust mesilaste korjealade rajamise eest. 

Lisategevuse toetuse taotlemiseks peab taotlejal olema vähemalt kümme mesilasperet või tal 
peab olema kokkulepe mesinikuga mesilasperede kasutamise kohta, 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 valdavalt 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.  

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 ajavahemiku 1.10.2015 – 30.09.2016 kohta kogutud info põhjal 
Eestis ~ 47 000 mesilasperet, mett toodeti 1117 tonni.  

Alates 2010. aastast kehtib Eestis kohustus registreerida kõik mesilaspered PRIA 

põllumajandusloomade registris. 2017. aasta 1. jaanuari seisuga oli registrisse kantud andmed 
24 480 mesilaspere kohta, sellest ilmneb, et suur osa mesilasperedest on tegelikult registrisse 
kandmata (PRIA, 30.01.2017 andmetel). Suured (100-149 mesilasperet) ja keskmise suurusega 
(25-99 mesilasperet) mesilad on oma andmed registrisse edastanud, kuid kõik väiketootjad (10-
24 mesilasperet) ja hobimesinikud (<10 mesilasperet) pole sellest kohustusest kas teadlikud või 
ei ole oma mesilasperesid registreerinud Maksu- ja Tolliameti, Statistikaameti või Veterinaar- ja 
Toiduameti vaatevälja sattumise hirmust tingitult. 

Lisaks tavamesilastele peetakse Eestis ka mahemesilasi, 31.12.2016 seisuga oli PMA loomade 

registris registreeritud 2717 mahemesilasperet (PMA, 13.01.2017 andmetel). PRIA andmetel 
määrati 2016. aastal MAHE meetme raames toetust 1828 mahemesilaspere eest 30 tootjale. 
(PRIA, 10.03.2017 andmetel). MAHE mesilasperede arv oli 2016. aastal ligi 4 korda suurem 
võrreldes 2009.-2013. aasta keskmisega.  
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Joonis 33. KSM mesilaste lisategevuse toetuse saajate arv ja määratud pind maakonniti, aastatel 2015-
2016 (PRIA, 10.03.2017 andmetel) 

Lisategevuse toetust mesilaste korjealade rajamise eest taotles 2016. aastal 14 tootjat  
137 ha-le 262 mesilasperega (PRIA, 27.01.2017 andmetel). Toetust määrati kaheksas 
maakonnas, 11 tootjale, 112 ha-le, 247 mesilasperega, nendest 122 mesilasperet olid renditud 
mesinikelt (Joonis 33). Võrreldes 2015. aastaga suurenes 2016. aastal toetuse saajate arv 3 tootja 
võrra, toetusalune pind kasvas 28 ha, mesilasperede arv 113 võrra, maakondadest lisandusid 
Viljandi- ja Läänemaa, kus 2015. aastal toetust ei taotletud. Maakondade lõikes määrati 
suuremale pinnale toetust Saare maakonnas (21 ha; 1 tootja), teistes maakondades varieerus 
toetusalune pind 2-18 ha-ni, toetuse saajaid oli sõltuvalt maakonnast üks või kaks. 

Korjetaimede struktuuri analüüsil selgus, et 32-st nimekirja kantud korjetaimede liigist kasutati 

vaid kuut (Joonis 34). Suuremal pinnal kasvatati keerispead (22%) ja valget ristikut (20%). 
Küllaltki suure osa (14%) 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.  

 
Joonis 34. Mesilaste korjealadel kasvatatavate taimede osakaal 2016. aastal (PRIA, 27.01.2017 
andmetel)  
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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 kuuest 

kultuurist 5 kuuluvad põllukultuuride rühma ja vaid üks – keerispea – spetsiaalselt külvatavate 
meetaimede hulka.  

Mesinikega vestlusest ilmnes, et lisategevuse taotlemise vähesuse üheks põhjuseks võib olla 
korjetaimede rajamisega kaasnev madal kasumlikkus. Teraviljade kasvatamisel ulatub 
kasumlikkus 200-300, viljelusvõistluse põldudel isegi kuni 400 €/ha, mida korjealade rajamise 
toetus ei kompenseeri. Samuti peeti mesinike hulgas raskesti rakendatavaks kolme erineva 
korjetaime kasvatamise nõuet. Kõlama jäi, et lisategevuse tingimusi ei ole tootjatele piisavalt 
selgitatud. Tarbija eelistab mahemett, mistõttu on mahemee nõudlus. 

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.  

Väetiste ja pestitsiidide kasutamine 

Meetme eesmärkide saavutamisel ja mõju hindamisel vee kvaliteedile ja mullaviljakusele lähtuti 
PMK seire ja hindamise käigus teostatud uuringute „Taluvärava toiteelementide bilansi ja 
kasutuse uuring“ (2016. aastal 2015. aasta kohta) ja „Pestitsiidide kasutuskoormus“ (andmete 
analüüs 2016. aastal kogutud 2015. aasta andmete kohta) tulemustest (PMK, 2017b); (PMK, 
2017p). Esitatud tulemused iseloomustavad seega MAK 2014-2020 perioodi teist aastat, mil 

käivitus uus KSM meetme toetuste taotlemise periood.  

Toiteelementide bilansi põhjal saab hinnata mil määral toetuse nõuete täitmine võimaldab 
vähendada leostumise riski, kuivõrd efektiivselt ettevõtte tasandil toiteelemente kasutatakse ning 
kui suure üle- või puudujäägiga majandatakse. Kaudselt saab hinnata ka võimalikke muutusi 
(positiivseid või negatiivseid) mullaviljakuses.  

2016. aastal muudeti PMK taluvärava toiteelementide bilansi seirevalimit ja esmakordselt 
arvutati NPK sisend, väljund, bilanss ja kasutamise efektiivsus 2015. aasta kohta FADNi 
andmetel (valimis 661 ettevõtet, põllumajandustootjate üldkogumis 7587 ettevõtet). KSM 

põllumajandustootjate üldkogumi gruppi kuulus 1409 ettevõtet. Võrdlusgrupina kasutati ühtset 
pindalatoetust (ÜPT) taotlenud tootjate tulemusi (põllumajanduskeskkonna toetuseid 
mittetaotlenud tootjad), üldkogumi gruppi kuulus 1604 ettevõtet. Kõik 2015. aasta kohta 
arvutatud NPK- bilansinäitajad esitatakse laiendatud tulemustena ja võetakse järgnevate aastate 
bilansinäitajate muutuste hindamisel referentsväärtusteks. 

2015. aasta tulemustel oli KSM põllumajandusettevõtete lämmastiku bilanss 37 kg/ha, fosfori 
bilanss (-1) kg/ha ja kaaliumi bilanss 9 kg/ha (Joonis 35). ÜPT ettevõtete NPK– bilansiga 
võrreldes oli KSM ettevõtete bilanss sel aastal kõrgem kõikide toiteelementide arvestuses,  

lämmastiku bilanss oli kõrgem 20 kg/ha, fosfori bilanss 9 kg/ha ja kaaliumi bilanss 1 kg/ha (lisa 
9).  

KSM ettevõtete NPK- sisend ning väljund olid samuti antud aasta tingimustes kõrgemad kui 
ÜPT ettevõtetes (Joonis 35).  
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Peamise osa KSM ettevõtete NPK- sisendist moodustasid 2015. aastal mineraalväetised (75%) ja 
ettevõttesse sisse ostetud loomasööt (17%). ÜPT ettevõtetes vastavalt 80% ja 8%. Ülejäänud osa 
sisendist moodustasid sisseostetud orgaanilised väetised, seemned ja põllumajandusloomad. 

 
Joonis 35. NPK- sisend, väljund ja bilanss KSM ja ÜPT ettevõttes, taluvärava toiteelementide bilansi  
tulemustel, 2015. aastal (PMK, 2017b) 

Lämmastiku sisendi osas arvestati veel ka liblikõieliste poolt seotud lämmastiku kogust, mis 
KSM ettevõtetes moodustas kogu N- sisendist 14% ja ÜPT ettevõtetes 18%. Sademetest saadava 
lämmastiku kogus sõltus ettevõtete pindalast. 

NPK- väljundist moodustasid nii KSM kui ÜPT ettevõttes määrava osa müüdud looma- ja 
taimekasvatussaadused (vastavalt 96% ja 97%). Ülejäänud NPK väljundi osa moodustasid 
loomad ja sõnnik.  

 
Joonis 36. NPK- kasutamise efektiivsus KSM ja ÜPT ettevõttes, taluvärava toiteelementide bilansi 
tulemustel, 2015. aastal (PMK, 2017b) 
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Keskkonna seisukohalt jäi KSM ettevõtete lämmastiku ja kaaliumi- kasutamise efektiivsus1 
2015. aastal madalaks (N- 66% ja K- 71%) (Joonis 36). Sellise lämmastiku efektiivsuse tasemel 
majandamisega võivad kaasneda lämmastikukaod vette, mulda ja õhku. Fosfori kasutamise 

efektiivsus oli 107%, mis sisuliselt tähendab, et fosforit viidi KSM ettevõtetest toodanguga 
suuremas koguses välja kui seda põllumajandussaaduste tootmiseks sisse toodi ehk majandati 
fosfori puudujäägiga.  

ÜPT ettevõtetes jäi lämmastiku kasutamise efektiivsus samuti suhteliselt madalaks (70%), 
fosfori osas majandati puudujäägiga, kaaliumi kasutamise efektiivsus vastas aga säästva tootmise 
tasemele (97%). 

NPK- bilansinäitajate suhteliselt suur erinevus KSM ja ÜPT ettevõtetes tulenes osaliselt 
seirevalimi põllumajandusettevõtete erinevast maakasutusest ja loomakasvatusega tegelemise 

intensiivsusest. 2015. aastal kasutati KSM ettevõttes keskmiselt 359 ha põllumajandusmaad, 
teravilja kasvatati sellest 49% ja teisi põllukultuure (tehnilised kultuurid, kaunviljad) 18%. ÜPT 
ettevõtte kasutuses oli 66 ha, teravilja kasvatati 39% ja teisi põllukultuure 8%. Püsirohumaade 
(>5a rohumaad) osakaal põllumajandusmaast oli KSM ettevõtetes 9% ja ÜPT ettevõtetes 25%.  

KSM ettevõtetes kasvatati 2015. aastal keskmiselt 84 loomühikut põllumajandusloomi, ÜPT 
ettevõttes 13 loomühikut. Suuremal pinnal põllukultuuride kasvatamisega ja intensiivsema 
loomakasvatustootmisega seoses kaasnes KSM ettevõttes suurem vajadus mineraalväetiste ja 
loomasööda järele, mistõttu suurenes NPK- sisend. Suurema sisendi arvel toodeti omakorda 

rohkem taime- ja loomakasvatussaaduseid, mille realiseerimisel kasvas ka väljund.  

Taimekasvatuses oli 2015. aasta erakordselt hea aasta, teravilja, rapsi ja kaunviljade saagid olid 
kõrged ja toodangu realiseerimishinnad püsisid 2014. aasta tasemel. Loomakasvatuses oli aasta 
väga raske, loomakasvatussaaduste kokkuostuhinnad olid madalad nii piimatootmises kui ka 
sealiha tootmisega tegelevates ettevõtetes (sigade Aafrika katk) (MMIK, 2016). KSM ettevõtetes 
oli loomakasvatusel suurem osakaal kui ÜPT ettevõtetes, arvatavasti ei õnnestunud 2015. aastal 
loomakasvatustoodangut realiseerida soovitud määral ja sellest tulenevalt olid KSM ettevõtete 
lämmastiku ja kaaliumi bilansid suhteliselt kõrged (PMK, 2017b). 

NPK- bilansinäitajad sõltusid veel ettevõtete asukohast, suurusest, ilmastikust, mullastikust, 

kehtivatest keskkonnanõuetest, tootmisvahendite ja toodangu realiseerimishindade muutumisest 
jne 

Suurema osa taluvärava NPK- toiteelementide bilansi sisendist moodustasid mineraalväetised. 
Mida rohkem mineraalväetiseid kasutatakse, seda suurem on surve keskkonnale, veele ja 
mullale. MAK 2014-2020 perioodil on KSM tootjatele kehtestatud toetuse saamiseks erinevad 
nõuded, mille täitmine peaks suunama tootjaid loodushoidlikumale majandamisele. Väetiste 
kasutamise kvaliteedi parandamisele aitavad kaasa viljavahelduse, väetusplaani koostamise, 
mullaproovide tulemuste arvesse võtmise ja koolitustel osalemise nõuete täitmine. KSM tootjate 

15% pinnal liblikõieliste kasvatamine võimaldab mõnevõrra vähendada mineraalväeiste 
kasutamist. Sertifitseeritud 15% teravilja seemne kasutamine võimaldab tänu seemnete kõrgele 

                                                             

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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elujõule, puhtusele ja idanevusele tagada taimede kiirema tärkamise ja mullast parema toitainete 
omastamise.  

Kokkuvõttes võib KSM seireettevõtete taluvärava bilansi 2015. aasta tulemuste põhjal väita, et 

ilmnes risk keskkonna-, vee- ja mullareostusele toiteelementide võimaliku leostumisohu ja 
põllumajandustootmisega kaasneda võivate lämmastikukadude tõttu.  

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

PMK uuringus „Pestitsiidide kasutuskoormus“ (andmete analüüs 2016. aastal kogutud 2015. 
aasta andmete kohta) analüüsiti KSM seireettevõtete (61 tk) pestitsiidide kasutamist. 2016. aastal 
muudeti seirevalimit, ettevõtete arv ja seirealune pind suurenesid ~ˇ1/3 võrra. 

Aastal 2015 varieerus KSM toetustüübi seireettevõtetes pestitsiidide kasutamine suurtes piirides. 
Leidus ettevõtteid, kes ei kasutanud pestitsiide üldse, kui ka neid, kes kasutasid pestitsiide 
kõikidel põldudel. 

KSM ettevõtete pritsitud pind moodustas 2015. aastal kogu KSM seirealusest 
põllumajandusmaast 65%. Aastate 2010-2013. keskmisega võrreldes suurenes pritsitud pind 
2015. aastal 15% (Joonis 37). Tõenäoliselt tulenes pritsitud pinna suurenemine 2015. aastal 
valimi muutmisest.  

KSM seireettevõtete keskmine kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinna kohta oli 

2015. aastal 0,693 kg/ha ja aastate 2010-2013 keskmisena 0,748 kg/ha. Pestitsiidide kasutamine 
pritsitud pinna kohta vähenes 0,055 kg/ha (vähenemine 8%).  

Keskmine kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus põllumajandusmaa kohta KSM ettevõtetes oli 
2015. aastal 0,448 kg/ha ja aastate 2010-2013 keskmisena 0,371 kg/ha. Pestitsiidide kasutamine 
põllumajandusmaa kohta suurenes 0,077 kg/ha (suurenemine 17%).  

Referentsaastate (2010-2013) suhtes toimunud pritsitud pinna ja põllumajandusmaa kohta 
kasutatud toimeaine koguste muutumine sõltus erinevatest põhjustest. Pestitsiidide 
kasutuskoormuse suurenemine sõltus lisaks valimi muutmisele, kasvatatud kultuurile, 
kasvupinnale, saagikusele ja aasta eripärale veel preparaatide valikust, viljelemistehnoloogiast, 

üldisest majandusolukorrast, toetuste saamiseks püstitatud nõuete täitmisest, integreeritud 
taimekaitsesüsteemide juurutamisest, tootjate teadlikkuse kasvust keskkonnasõbralikumast 
tootmisest jne.  

Glüfosaatidega pritsitud pind moodustas 2015. aastal kogu KSM seireettevõtete pritsitud pinnast 
14% ja kasutatud glüfosaadi toimeaine kogus pritsitud pinna kohta oli 0,978 kg/ha. Kokku 
kasutati KSM seireettevõtetes 13. erinevat glüfosaati sisaldavat herbitsiidi, kõige enam kasutati 
glüfosaati teraviljapõldudel.  

ÜPT ettevõtetes (57 ettvõtet) moodustas pestitsiididega pritsitud pind 2015. aastal PMK 

seirealusest põllumajandusmaast 69%. Võrreldes aastate 2010-2013 keskmisega 
(referentsväärtus) vähenes pestitsiididega pritsitud pind ÜPT ettevõtetes 2015. aastal 10%. 
Aastate 2010-2013 keskmisena oli ÜPT ettevõtetes pestitsiidide kasutatud toimeaine koguseks 
pritsitud pinna kohta 0,637 kg/ha ja 2015. aastal 0,752 kg/ha (suurenemine 18%). Kasutatud 
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pestitsiidide toimeaine kogus põllumajandusmaa kohta oli aastate 2010-2013 keskmisena 0,505 
kg/ha ja 2015 aastal 0,519 kg/ha (suurenemine 3%) (lisa 10).  

Kasutatud glüfosaadi toimeaine kogus pritsitud pinna kohta oli ÜPT ettevõtetes 2015. aastal  

1,216 kg/ha, kokku kasutati üheksat erinevat glüfosaati sisaldavat herbitsiidi.  

Kokkuvõttes kasutati 2015. aastal ÜPT ettevõtetes pestitsiide rohkem kui KSM  ettevõtetes. 

 
*2015. aastal muudeti seirevalimit (2007.-2014. a ~40 ettevõtet, seireala ~4970 ha; 2015*. a 61 ettevõtet, seireala 8600 ha) 

Joonis 37. Pestitsiididega pritsitud pinna osatähtsus põllumajandusmaast, pestitsiidide kasutamine 
pritsitud pinna ja põllumajandusmaa kohta ning trendid KSM põllumajandusettevõtetes aastatel 2007-
2015 (PMK, 2017p) 

MAK 2014-2020 perioodil on KSM tootjatele kehtestatud toetuse saamiseks erinevaid nõudeid, 
mille täitmine peaks suunama tootjaid pestitsiidide kasutamise kvaliteedi parandamisele.  

2015. aastal moodustas teraviljade kasvupind KSM ettevõtete maakasutusest 49%. 
Sertifitseeritud teravilja seemne kasvatamise nõue 15%-l kasvupinnast, võimaldab osaliselt 
vähendada pestitsiidide kasutamist sellel pinnal. Kvaliteetse seemnega ei viida mulda täiendavalt 

umbrohtude seemneid (nulltolerants tuulekaerale), seemet kahjustavate taimehaiguste tase on 
minimaalne, taimed on elujõulisemad, konkureerivad paremini umbrohtudega jne. Kokkuvõttes 
peaks vähenema pestitsiidide vajadus ja tehtavad kulutused põllu kohta. 

Liblikõieliste kasvupind moodustas KSM seireettevõtete maakasutusest 2015. aastal 30%. 
Liblikõieliste suuremal pinnal kasvatamine avaldab positiivset mõju mulla- ja veekeskkonnale ja 
selle kaudu ka elurikkusele. Väheneb pestitsiidide kasutamine, mulla erosioon ja paranevad 
mulla füüsikalised omadused, suureneb mulla huumusevaru, surutakse alla umbrohtusid jne.  

Liblikõieliste suuremal pinnal kasvatamine võimaldab üheaegselt täita KSM tootjatele 
kehtestatud 30% talvise taimkatte nõuet, mis omakorda toetab pestitsiidide kasutamise 

vähendamist, kuna rohumaid pritsitakse pestitsiididega reeglina vähem kui näiteks teravilju või 
rapsi.  

Pestitsiidide kasutamise kvaliteedi parandamist toetavad ka viljavahelduse ja koolitustel 
osalemise nõuete täitmine.  
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Hoolimata eeltoodud KSM nõuetest näitavad PMK pestitsiidide kasutuskoormuse uuringu 2010.-
2015. a tulemused, et pestitsiidide kasutamine seireettevõtetes ikkagi suurenes. Pestitsiidide 
kasutamise suurenemisega seoses säilib oht, et pinna- ja põhjavee saastumine võib suureneda, 

mis omakorda võib ohustada mullakeskkonda ja mõjuda elurikkust pärssivalt. 

Toiteelementide leostumise riski suureneb väetiste kasutuse tõusuga. 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. 2016. aastal kasutati 
mineraalväetisi lämmastikväetisi seirepõldudel 95-112 kg/ha. Lämmastiku kõrge positiivne 
bilanss seirepõldudel T1, Plin ja J28 on tingitud väga madalast saagikusest. Seirepõllu T1 
talinisu saagikuseks kujunes vaid 1000 kg/ha. Seirepõllul J28 saadi suvirapsi 1600 kg/ha ja Plin 
külvatud roosa ristik hävines täielikult. 

Konkreetse aasta põllupõhise üldbilansi toiteelementide üle- või puudujääk võimaldab hinnata 
nende leostumise riski, samal ajal kui pikema perioodi oma mõju mulla viljakusele. Seirepõllul 
AD kasvatati mitmeaastast põldheina neljal järjestikusel aastal. Põld sel perioodil orgaanilisi 

väetisi ei saanud. 2016. aasta sügisel künti rohukamar üles ning koos künniga anti suur kogus 
komposti, mille tõttu on mahepõllu aastane lämmastiku- ja kaaliumibilanss suure ülejäägiga. 
Komposti järelmõju kestab mitu aastat ning antud toiteelemendid katavad järgmiste aastate saagi 
vajaduse. Kuid rajamisel antud kõrge orgaanilise väetise annuse tõttu säilib ka risk lämmastiku 
leostumisele (Joonis 38). 

 
Joonis 38. Taimetoiteelementide üldbilanss seirepõldudel (T1, T2, J28, Plin, K1, LA, AD) 2015. aastal ja 
perioodi 2007-2014 keskmisena (PMK, 2017d) 
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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 põldude T1, K1 ja KH dreenivee väga kõrge nitraatiooni sisaldus. Neil põldudel kasvatati 
talinisu, mille saak jäi erinevatel põhjustel (halb talvitumine, allakülvi ülekasvamine 
põhikultuurist) tagasihoidlikuks. Kõik nendelt põldudelt kogutud dreenivee proovid jäid halba 

kvaliteediklassi. Kõige madalam oli nitraatiooni kontsentratsioon NTA seirepõllul AD, kus 
kasvatati neljandat aastat põldheina.  

Nitraatiooni sisaldus kõigub aastati suurtes piirides (Tabel 3). Kuna toiteelementide leostumine 
sõltub enam filtratsioonist kui kontsentratsioonist, siis toetustüüpide keskkonnariski hindamisel 
peaks selle näitaja muutumist jälgima pikema aegrea jooksul. 

Tabel 3. Nitraatiooni keskmise sisalduse muutus toetustüübiti aastatel 2007-2016 (PMK, 2017d) 

Toetustüüp 
NO3 keskmine sisaldus, mg/l 

2007-2013 2014-2015 2015-2016 
KSM 33,5 28,1 35,1 
MAHE 18,7 3,1 20,8 
ÜPT 20,1 51,1 103,3 

Fosfori sisalduse järgi jäi kõikidest kogutud veeproovidest 38% väga heasse ja heasse, 26% 
kesisesse ning 36% halba ja väga halba vooluveekogude seisundiklassi.  

Dreenivee fosforisisaldus on nii seirepõldude kui ka aastate võrdluses ühtlasem, kuid valdavalt 
jääb dreenivesi keskmise sisalduse põhjal kesisesse või halba kvaliteediklassi (Tabel 4). 

Tabel 4. Fosfori keskmise sisalduse muutus toetustüübiti aastatel 2007-2016 (PMK, 2017d) 

Toetustüüp 
P keskmine sisaldus, mg/l 

2007-2013 2014-2015 2015-2016 
KSM 0,13 0,07 0,09 
MAHE 0,18 0,17 0,17 
ÜPT 0,08 0,06 0,08 

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. 2015.-2016. aastal oli 
lämmastiku leostumine eriti kõrge seirepõldudel T1, K1 ja KH. Kõigil neil põldudel kasvatati 
talinisu. Aasta oli talvitumiseks nii ebasoodus, et põllul KH tuli kevadel teha suvinisu 
täiendkülv. Esimene kevadine väetamine tehti aprilli alguses lämmastikunormiga 73 kg/ha. Kuna 

talivili ei taastunud, siis hiljem külvatud suvinisu ei suutnud toitaineid ära kasutada. Teisel põllul 
T1 aga põhjustasid talvekahjustused seda, et alla külvatud timut lämmatas hõrenenud talivilja 
taimiku. Talinisu saagiks kujunes vaid 1 t/ha. Teisest küljest soodustasid ka meteoroloogilised 
tingimused toitainete leostumist. Kolme vegetatsiooniperioodi eelse kuu (veebruar, märts, aprill) 
filtratsioon moodustas neil põldudel 42-63% aastasest filtratsioonist. Samas NTA seirepõld AD 



66 
 

oli kolmandat aastat rohumaa all, kus filtratsioon ja ka toiteelementide leostumine jäi seireaastal 
väga madalaks (Joonis 39). 

 
Joonis 39. Lämmastiku aastane leostumine seirepõldudelt (Plin, J28, T1, K1, LA) perioodil 2006-2013 ja 
2014-2016 (PMK, 2017d) 

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 2014-2016 (PMK, 2017d) 

Toetustüüp 
N leostumine, kg/ha/a 

2006-2013 2014-2015 2015-2016 
KSM 14,9 15,6 18,3 
ÜPT 20,4 32,3 53,4 
MAHE 2,7 0,5 4,1 

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 (Tabel 6). 

Tabel 6. Fosfori leostumine toetustüübiti aastatel 2006-2013 ja 2014-2016 (PMK, 2017d) 

Toetustüüp 
P leostumine, kg/ha/a 

2006-2013 2014-2015 2015-2016 
KSM 0,26 0,21 0,18 
ÜPT 0,34 0,14 0,18 
MAHE 0,31 0,11 0,12 

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.  
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Elurikkuse mitmekesisuse säilitamine ja suurendamine 

Aastatel 2007-2016 koguti Põllumajandusuuringute Keskuse elurikkuse uuringute raames 
andmeid kimalaste mitmekesisuse ja arvukuse; 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.  

2016. a toimusid elurikkuse uuringute raames iga-aastane kimalaste ja põllulindude seire ning 
viidi läbi keskkonnasõbraliku majandamise toetuse rohumaaribade nõudega seotud taimestiku 
seire.  

PMK kimalaste seiret viidi alates 2009. aastast iga-aastaselt läbi 66 põllumajandusettevõtte 
maadel kahes piirkonnas (Kesk-Eestis ja Lõuna Eestis) (PMK, 2016k). Kummaski piirkonnas 
seirati kimalasi 11 mahepõllumajandusliku tootmise toetusega, 11 keskkonnasõbraliku 

majandamise toetusega ja 11 referentspõllumajandusettevõttes (ÜPT toetusega 

Üldise trendina oli kimalaste arvukus läbi aastate kõigi toetustüüpidega seirealadel Lõuna-Eestis 
kõrgem kui Kesk-Eestis (erandiks oli vaid 2009. a). ÜPT aladel olid ka keskmine kimalaseliikide 
arv ja Shannoni indeks transekti kohta Lõuna-Eestis kõrgemad kui Kesk-Eestis. MAHE ja KSM 
aladel oli keskmine kimalaseliikide arv transekti kohta Lõuna-Eestis veidi kõrgem, Shannoni 
indeks aga alates 2011. a pigem samal tasemel (esimesel paaril seireaastal Kesk-Eestis 
madalam). 

Üldise trendina olid keskkonnatoetustega mitteliitunud ettevõtetes kimalaste arvukus, liikide arv 
ja mitmekesisuse indeks madalamad. Seejuures ilmnesid olulised erinevused pigem alates 

kolmandast seireaastast (2011), mis viitab, et KSM ja MAHE alad muutusid kimalastele 
seireaastate jooksul atraktiivsemaks, ÜPT aladel jäid aga näitajad pigem stabiilselt 
madalamateks. Üheks põhjuseks võivad olla KSM ja MAHE toetuse nõuded. Viimasel paaril 
aastal võis märgata kimalasenäitajate kasvu siiski ka ÜPT aladel. Läbi aastate leiti kõige 
madalamad kimalasenäitajad Kesk-Eesti ÜPT aladel ehk seal olid kimalastele kõige 
ebasoodsamad tingimused (sh kõige väiksem õite tihedus).  

Keskmised kimalasenäitajad olid KSM seirealadel sageli isegi kõrgemad kui MAHE seirealadel, 
mõningatel juhtudel statistiliselt oluliselt. KSM kõrgete tulemuste üheks põhjuseks võis olla 

asjaolu, et seirealade ümber moodustatud 2 km raadiusega puhvrites olid paljud maastiku ja 
maakasutuse näitajad KSM ettevõtetes oluliselt kõrgemad kui ÜPT seirealadel ja mõne näitaja 
osas ka oluliselt kõrgemad kui MAHE seirealade ümbruses. Lisaks saavad MAHE alad mõjutusi 
ka kõrval asuvatelt intensiivsematelt aladelt. MAHE alade hoidmiseks kõrvalasuvate 
intensiivsemalt majandatavate alade negatiivsetest mõjudest oleks vaja MAHE alade 
eraldamiseks jätta ka piisavalt laiad puhverribad. 

PMK Lindude liigirikkuse, arvukuse ja asustustiheduse uuringut teostati aastatel 2010.-2014. 66 
seirealal ja 2016. aastal 53 seirealal kahes piirkonnas (Kesk-Eestis ja Lõuna-Eestis) (PMK, 

2016l). Uuringu käigus koguti andmeid viie linnunäitaja kohta: pesitsevate paaride arv, 
pesitsevate paaride arv põldlõokeseta (et vähendada selle Eesti põllumajandusmaastiku kõige 
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arvukama liigi mõju analüüsi tulemustele), pesitsevate liikide arv, kõikide liikide arv ja 
pesitsevate lindude Shannoni mitmekesisuse indeks2 transekti kohta. 

Kõige väiksema pesitsevate lindude mitmekesisusega olid Kesk-Eesti KSM ettevõtted, kus 

kohati perioodi 2010-2016 jooksul vaid kolme pesitsevat linnuliiki – madala linnustiku 
mitmekesisuse põhjuseks on ilmselt vähene maastiku mitmekesisus seirealustel põldudel (suured 
põllumassiivid ja vähe maastikuelemente).    

2010.-2016. a olid kõik linnunäitajad kõigil seitsmel 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 seireaastatel 2010-2014 paari erandiga nii 
piirkonniti eraldi kui ka Kesk- ja Lõuna-Eesti piirkondi koos analüüsides MAHE ettevõtetes 

kõrgemad kui KSM ja ÜPT ettevõtetes. 2015. ja 2016. a toimus MAHE alade keskmistes 
linnunäitajates transekti kohta suur langus, eriti Kesk-Eestis, kus pesitsejate keskmine liikide arv 
ja Shannoni mitmekesisuse indeks olid 2015. ja 2016. a ning pesitsevate paaride arv 
põldlõokeseta 2016. a madalamad kui KSM ja ÜPT aladel. Samas tuleb aga tõdeda, et viimastel 
aastatel ei toimunud langus ainult MAHE aladel. Ka Kesk-Eestis langesid pesitsevate lindude 
näitajad alates 2014. a ÜPT ettevõtetes ning samuti pesitsevate paaride arv KSM ettevõtetes. 
Lõuna-Eestis võis samuti ÜPT aladel langust täheldada, eriti pesitsevate paaride arvus. KSM 
alade keskmised näitajad transekti kohta olid mõlemas piirkonnas läbi seireaastate küllaltki 

madalad ja kõige stabiilsemad. 

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. 

Põllulindude arvu vähenemisele viitab ka riikliku keskkonnaseire programmi raames läbiviidav 
haudelinnustiku punktloendus. Seireaastate 2010-2016 jooksul MAK meetmete põlulinnuseires 
kohatud 42-st liigist kuulusid arvukamad enamasti haudelinnustiku punktloenduse järgi 
mõõdukalt langeva arvukusega liikide hulka – seega, kui Eestis üldiselt on need liigid mõõdukalt 

langeva trendiga, on arusaadav, et see kajastub ka põllulindude seires. Kesk-Eestis, kus 
põllulinnuseire linnunäitajate langus oli viimasel kolmel aastal eriti märgatav, kuulus seireaastate 
2010-2016 jooksul kohatud 14-st põllulinnu liigist haudelinnustiku punktloenduse järgi koguni 9 
mõõdukalt langeva trendiga liikide hulka. See viitab, et põllulindude olukord on muutumas 
järjest ebasoodsamaks ja MAK meetmed ei ole piisavad nende negatiivsete muutuste 
ärahoidmiseks. 

Toetustüüpide olulise erinevuse statistilistesse analüüsidesse kaasati lisanäitajatena 
maastikuelementide pindala ning põllukultuuride (linnuseire analüüsides mõeldakse selle all 

haritaval maal kasvatatavaid kultuure, v.a lühiajalised rohumaad) pindala loendustransekti 
puhvris (1 km x 100 m). 

                                                             
2 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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Põllukultuuride pindalal leiti tihti oluline seos linnunäitajatega, mis oli alati negatiivne – see 
viitab sellele, 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. Mitmetel juhtudel leiti analüüsides maastikuelementide oluline mõju linnunäitajatele, mis 
oli paari erandiga alati positiivne.  

Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (KSM) rohumaaribade nõudega seotud taimestiku 
seire algne inventeerimine viidi läbi 2011. aastal MAK 2007-2013 toetustüüpide järgi.  

Kõigis uuritud seitsmes taimenäitajas toimus seireaastate jooksul oluline muutus, mis oli pigem 

positiivne. Üldine, ohtrate liikide, püsikute, ohtrate püsikute ja graminoidide keskmine 
liigirikkus oli 2016. a oluliselt kõrgem kui eelnevatel aastatel. Siiski ei tuvastatud selget muutust 
lehtrohundite liikide arvus, samas kui need on tolmeldajatele jt putukatele ökoloogilise toe 
pakkujana kõige tähtsam funktsionaalne rühm. Positiivse trendina suurenes 2016. aastaks kõigi 
rajamistüübiga ribades ohtrate liikide ja ohtrate püsikute keskmine liigirikkus. 

Toetustüüpe võrreldes leiti, et püsikute liigirikkus oli 2011. ja 2016. a ning ohtrate liikide 
(ohtrusklass vähemalt 2) ja ohtrate püsikute liigirikkus 2016. a KSM-M põldude servades 
oluliselt kõrgem kui KSM-P ja KSM-L põldude servades. Tulemused viitavad sellele, et 

mahetootmine tagab juba rohumaariba rajamise alguses ökoloogiliselt parema liigilise koosseisu 
kui intensiivsem tootmine. 

Rohumaariba ökoloogilistele toimimisnõuetele vastavuse kriteeriumi järgi peab see koosnema 
vähemalt kolmest ökoloogiliselt märkimisväärse ohtrusega püsiku liigist, millest vähemalt üks 
oleks rohundite hulka kuuluv õistaim. Sellele kriteeriumile vastavate ribade arv on pärast 2011. a 
jätkuvalt suurenenud ning saavutas 2016. a olenevalt toetustüübist 89-100% seiratud 
rohumaaribadest. Toetustüüpe eristamata oli seatud ökoloogilisele kriteeriumile vastavate ribade 
osakaal kasvanud 61%-lt 91%-le. Erinevate taimestiku näitajate varieeruvus ribade vahel oli 
siiski suur, mis tulenes pigem lokaalsetest iseärasustest.  

Liigirikkuse tõstmiseks ja liikide omavahelise konkurentsi vähendamiseks peaks rohumaaribades 
soodustama madalakasvulisi liike (seda saab teha niitmise või külviga). Selliseid muutusi 
vaatamata liigirikkuse kasvule ei ole veel näha – võib-olla pärsib jätkuvalt kõrgekasvuline 
taimkate uute liikide idanemist ribas ning seetõttu ei ole koosluse areng olnud piisavalt kiire. 
Jätkuvalt on sagedased suurekasvulised kõrrelised ja püsikrohundid nagu pujud ja ohakad, kuid 
jätkuva niitmise tingimustes võiks eeldada madalakasvuliste liikide osakaalu kasvu. Probleemiks 
võib olla ka põllu servas mulla kõrge toitelisus, mis toetab kõrgekasvuliste liikide niitmisjärgset 
taastumist. Rajamistüüpidest võiks eelistada sööti või segarajamistüüpi külvile. 

3.1.1.2. Kokkuvõte 

• 2016. aastaks määrati KSM toetust 1480 tootjale, toetatava pinnaga 447 065 ha. Seega 
planeeritud eesmärgist (toetusalust pinda 475 000 ha) täideti 94%. KSM toetusalune pind 
hõlmas Eesti kasutatavast põllumajandusmaast 44,9%. 

• Võrreldes 2015. aastaga suurenes taotlejate arv enamikes maakondades, vähenedes 
minimaalselt vaid Hiiu- ja Ida-Viru maakonnas. Ka toetatav pind suurenes enamikes 
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maakondades. Võrreldes 2015. aastaga suurenes KSM toetusalune pind kokku 14 052 ha 
võrra ehk ainult 3,2%. 

• Pindalaliselt taotleti toetust kõige rohkem Jõgeva-, Järva-, Lääne-Viru-, Tartu- ja 

Viljandimaal. Põllumaa pind neis maakondades oli Eesti Statistikaameti andmetel 
360 880 ha, KSM toetustega oli kaetud 253 796 ha, mis moodustas 70% kogu 
põllumaast. Seega väga suur hulk Eesti viljakamate muldade ja seega ka intensiivse 

põllumajanduse piirkonna tootjaid on võtnud endale kohustusi keskkonna säästmiseks. 

• KSM toetuse taotlejate arvu ja ettevõtete suuruse analüüsimisel selgus, et taotlejate arv 
ettevõtte suurusgrupis 1-3 ja 3-10 ha oli väike, vastavalt 6 ja 37 taotlejat. Kõige suuremas 

ettevõtete grupis (>5000 ha) oli vaid üks taotleja. Valdava enamuse moodustasid 
taotlejad, kelle käsutada 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 93% kogu toetusalusest maast. 

• KSM toetuse taotlejate külvipinna struktuuris prevaleerib teravili, mille osatähtsus koos 
allakülvidega ulatub 56%. Viljeldavate teraviljade järjestikulise kasvatamise 

katkestamiseks eelistatakse rohkem liblikõielisi kui intensiivset majandamist nõudvaid 
rapsi ning rüpsi. 2016. aastal on liblikõieliste kultuuride seas suurenenud kaunviljade 
osatähtsus. Kaunviljade külvipind on suurenenud 25 000 hektarilt 42 000 hektarini. 
Teraviljade osakaal KSM toetusalusest pinnast maakonniti on suhteliselt ühtlane 
kõikudes 51-67% vahel (Eesti keskmisena 57%). Ida-Virumaal on aga teraviljade osakaal 
endiselt kõige kõrgem ulatudes 68%. Positiivse nihkena võib nimetada seal allakülvide 
osakaalu suurenemist 9%-ni teraviljapinnast. 

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

keskmisena kahekordselt. Nõue täideti kõigis maakondades. Kuna suurenes KSM 
toetusalune pind kasvas ka liblikõieliste ja liblikõieliste/kõrreliste segu all olev kogupind 
ligikaudu 10 000 ha võrra ulatudes 138 703 hektarini. Liblikõieliste külvipind suurenes 
just kaunviljade külvipinna suurenemise tõttu. 

• 2016.aasta KSM kohustusperioodil ulatus talvise taimkatte kogupind 213 523 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. 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. 

• Lisategevuse toetust mesilaste korjealade rajamise eest määrati kaheksas maakonnas 11 

tootjale 112 ha-le 247 mesilasperega, millest 122 mesilasperet olid renditud mesinikelt. 

• Korjetaimede struktuuri analüüsil selgus, et 32-st nimekirja kantud korjetaimede liigist 
kasutati vaid kuut. Suuremal pinnal kasvatati keerispead (22%) ja valget ristikut (20%). 

Küllaltki suure osa (14%) 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.  

• Lisategevuse taotlemise vähesuse üheks põhjuseks võib olla korjetaimede kasvatamisega 

kaasnev madal kasumlikkus. Teraviljade kasvatamisel ulatub kasumlikkus 200-300, 
viljelusvõistluse põldudel isegi kuni 400 €/ha, mida korjealade rajamise toetus ei 
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kompenseeri. Samuti peeti mesinike hulgas raskesti rakendatavaks kolme erineva 
korjetaime kasvatamise nõuet. Kõlama jäi, et lisategevuse tingimusi ei ole tootjatele 
piisavalt selgitatud.  

• 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.  

• Veekaitse lisategevuse toetust taotles 331 tootjat (22% kõigist KSM tootjatest). Kokku 
taotleti lisatoetust 130 882 ha, mis on veidi vähem kui 2015. aastal. Lisatoetuse mõju jäi 
madalaks, sest võrreldes 2009-2014. aasta keskmisega suurenes talvise taimkatte osakaal 

KSM toetusalusest pinnast Eestis kokku vaid 1%. Selle üheks põhjuseks võib olla madal 
toetuse määr ja üldine tendents teraviljakasvatuse suurenemisele. Kuna taliteravilja 
osakaalu külvikorras on raske suurendada et mitte minna vastuollu KSM toetuse 
nõuetega, siis suviteravilja kui suurema kasumlikkusega kultuuri eelistati teistele talvise 
taimkatte kultuuridele. 

• 2016. aastal muudeti PMK taluvärava toiteelementide bilansi seirevalimit ja esmakordselt 

arvutati NPK sisend, väljund, bilanss ja kasutamise efektiivsus 2015. aasta kohta FADNi 
andmetel (valimis 661 ettevõtet, põllumajandustootjate üldkogumis 7587 ettevõtet). KSM 
põllumajandustootjate üldkogumi gruppi kuulus 1409 ettevõtet. Tulemused 2015. a kohta 
esitatakse laiendatud tulemustel. 

• 2015. aastal oli KSM põllumajandusettevõtete lämmastiku taluvärava bilanss 37 kg/ha, 

fosfori bilanss -1 kg/ha ja kaaliumi bilanss 9 kg/ha.  

• Peamise osa KSM ettevõtete NPK- sisendist moodustasid 2015. aastal mineraalväetised 

(75%) ja ettevõttesse sisse ostetud loomasööt (17%). Ülejäänud osa sisendist 
moodustasid sisseostetud orgaanilised väetised, seemned ja põllumajandusloomad. 

• Lämmastiku sisendi osas arvestati veel ka liblikõieliste poolt seotud lämmastiku kogust, 

mis KSM ettevõtetes moodustas kogu N- sisendist 14%. 

• Keskkonna seisukohalt jäi KSM ettevõtete lämmastiku- ja kaaliumi- toiteelementide 

kasutamise efektiivsus 2015. aastal madalaks (N- 66% ja K- 71%). Sellise lämmastiku 
efektiivsuse tasemel majandamisega võivad kaasneda lämmastikukaod vette, mulda ja 
õhku. Fosfori kasutamise efektiivsus oli 107%, mis sisuliselt tähendab, et fosforit viidi 
KSM ettevõtetest toodanguga suuremas koguses välja kui seda põllumajandussaaduste 
tootmiseks sisse toodi ehk majandati fosfori puudujäägiga.  

• Kokkuvõttes võib KSM seireettevõtete taluvärava bilansi 2015. aasta tulemuste põhjal 

väita, et ilmnes risk keskkonna-, vee- ja mullareostusele toiteelementide võimaliku 
leostumisohu ja põllumajandustootmisega kaasneda võivate lämmastikukadude tõttu.  

• PMK uuringus „Pestitsiidide kasutuskoormus“ analüüsiti KSM seireettevõtete (61 tk) 

pestitsiidide kasutamist. KSM ettevõtete pritsitud pind moodustas 2015. aastal kogu KSM 
seirealusest põllumajandusmaast 65%. Aastate 2010-2013. keskmisega võrreldes 
suurenes pritsitud pind 2015. aastal 15%. Tõenäoliselt tulenes pritsitud pinna 
suurenemine 2015. aastal valimi muutmisest Sel aastal kasvatati KSM seirepõldudel 89% 
pinnal põllukultuure, püsirohumaade osakaal oli 10%, mustkesa moodustas 0,2%. 

• KSM seireettevõtete keskmine kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinna 

kohta oli 2015. aastal 0,693 kg/ha ja aastate 2010-2013 keskmisena 0,748 kg/ha. 
Pestitsiidide kasutamine pritsitud pinna kohta vähenes 0,055 kg/ha (8%).  
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• Keskmine kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus põllumajandusmaa kohta KSM 

ettevõtetes oli 2015. aastal 0,448 kg/ha ja aastate 2010-2013 keskmisena 0,371 kg/ha. 
Pestitsiidide kasutamine põllumajandusmaa kohta suurenes 0,077 kg/ha (17%).  

• Glüfosaatidega pritsitud pind moodustas 2015. aastal kogu KSM seireettevõtete pritsitud 

pinnast 14% ja kasutatud glüfosaadi toimeaine kogus pritsitud pinna kohta oli 0,978 
kg/ha. Kokku kasutati KSM seireettevõtetes 13 erinevat glüfosaati sisaldavat herbitsiidi, 
kõige enam kasutati glüfosaati teraviljapõldudel.  

• Kokkuvõttes võib PMK pestitsiidide kasutuskoormuse uuringu 2010.-2015. a tulemuste 

põhjal väita, et pestitsiidide kasutamine KSM ettevõtetes suurenes. Pestitsiidide 
kasutamise suurenemisega seoses säilib oht, et pinna- ja põhjavee saastumine võib 
suureneda, mis omakorda võib ohustada mullakeskkonda ja mõjuda elurikkust pärssivalt. 

• Nitraatiooni sisaldus KSM seirepõldudel jäi samale tasemele kui 2007-2013 keskmine. 

Seevastu ÜPT põllul dreenivee nitraatiooni suurenes järsult ja jäi halba kvaliteediklassi.  

• Fosfori sisalduse järgi jäi kõikidest kogutud veeproovidest 38% väga heasse ja heasse, 

26% kesisesse ning 36% halba ja väga halba vooluveekogude seisundiklassi. Võrreldes 
2007-2013 keskmisega vähenes fosforisisaldus KSM põldude dreenivees. Kuna 
toiteelementide leostumine sõltub enam filtratsioonist kui kontsentratsioonist, siis 
toetustüüpide keskkonnariski hindamisel peaks selle näitaja muutumist jälgima pikema 
aegrea jooksul. 

• 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 (18,3 kg/ha) kui ÜPT põllult (53,4 kg/ha). 

Seirepõldudel, kus kasvatati talinisu oli 2015.-2016. aastal oli lämmastiku leostumine 
eriti kõrge. Aasta oli talvitumiseks nii ebasoodus, et saagid jäid väga madalaks või tuli 
kevadel teha suvinisu täiendkülv. Teisest küljest soodustasid ka meteoroloogilised 
tingimused toitainete leostumist. Kolme vegetatsiooniperioodi eelse kuu (veebruar, märts, 
aprill) filtratsioon moodustas neil põldudel 42-63% aastasest filtratsioonist. Samas NTA 
seirepõld AD oli kolmandat aastat rohumaa all, kus filtratsioon ja ka toiteelementide 
leostumine jäi seireaastal väga madalaks. 

• 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. 

• Üldise trendina olid keskkonnatoetustega mitteliitunud ettevõtetes kimalaste arvukus, 

liikide arv ja mitmekesisuse indeks madalamad. Seejuures ilmnesid olulised erinevused 
pigem alates kolmandast seireaastast (2011), mis viitab, et KSM ja MAHE alad muutusid 
kimalastele seireaastate jooksul atraktiivsemaks. 

• Dominantseimaks linnuliigiks Eesti põllumajandusmaastikul oli ülekaalukalt 

avamaastikku eelistav põldlõoke, kellele järgnesid kadakatäks, kiivitaja ja sookiur. 

• Kõige väiksema pesitsevate lindude mitmekesisusega olid Kesk-Eesti KSM ettevõtted, 

kus kohati perioodi 2010-2016 jooksul vaid kolme pesitsevat linnuliiki – madala 
linnustiku mitmekesisuse põhjuseks on ilmselt vähene maastiku mitmekesisus seirealustel 
põldudel (suured põllumassiivid ja vähe maastikuelemente). 

• Madalaimad olid keskmised linnunäitajad transekti kohta Kesk-Eestis sagedamini KSM 

seirealadel, Lõuna-Eestis ja piirkondade koosanalüüsil kord KSM, kord ÜPT ettevõtetes. 
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Sellest võib järeldada, et KSM ettevõtete tegevus ei ole niipalju keskkonnasõbralikum, et 
avalduks positiivne trend võrreldes ÜPT aladega. 

• Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (KSM) rohumaaribade nõudega seotud 

taimestiku seire näitas, et kõigis uuritud seitsmes taimenäitajas toimus seireaastate 
jooksul oluline muutus, mis oli pigem positiivne. Üldine, ohtrate liikide, püsikute, ohtrate 
püsikute ja graminoidide keskmine liigirikkus oli 2016. a oluliselt kõrgem kui eelnevatel 

aastatel. Siiski ei tuvastatud selget muutust lehtrohundite liikide arvus, samas kui need on 
tolmeldajatele jt putukatele ökoloogilise toe pakkujana kõige tähtsam funktsionaalne 
rühm. Positiivse trendina suurenes 2016. aastaks kõigi rajamistüübiga ribades ohtrate 
liikide ja ohtrate püsikute keskmine liigirikkus. 

• Toetustüüpide vahel võrreldes leiti, et püsikute liigirikkus, ohtrate liikide ja ohtrate 

püsikute liigirikkus 2016. a KSM-M põldude servades oluliselt kõrgem kui KSM-P ja 
KSM-L põldude servades. Tulemused viitavad sellele, et mahetootmine tagab juba 
rohumaariba rajamise alguses ökoloogiliselt parema liigilise koosseisu kui intensiivsem 
tootmine. 

3.1.2. MEEDE M10.3 – PIIRKONDLIK MULLAKAITSE TOETUS 

Meetme eesmärk 

Kasutada turvas- ja erodeeritud muldadega põllumajandusmaid jätkusuutlikult ning minimeerida 
muldade degradatsiooni. Spetsiifilisteks eesmärkideks on piirata kasvuhoonegaaside emissiooni, 
piirata mullaerosiooni (sh deflatsiooni ehk tuuleerosiooni), vähendada toitainete leostumist ning 
säilitada ja suurendada mulla orgaanilise aine sisaldust (Maaeluministeerium, 2015) 

Piirkondliku mullakaitse (MULD) toetus on suunatud lisatoetusena ainult KSM tootjatele. 

MULD toetuse taotlejal peab olema kehtiv KSM kohustus. Keskkonnahoidlik ent aktiivne 
põllumajandustootmine iseloomustab hästi KSM tootjaid ning ühtlasi on nende kasutuses olevate 
turvas- ja erodeeritud muldadega alade puhul tõenäoline, et rohumaad võetakse kasutusse 
haritava maana. MULD meetmega toetatakse senist maakasutuse jätkamist püsirohumaa või 
viljapuu- ja marjaaiana ning varem haritud maa viimist püsirohumaa või viljapuu- ja marjaaia 
alla (Maaeluministeerium, 2015). Ühtlasi peab toetuse saaja põllumajanduslikus tegevuses ja 
kogu põllumajandusliku majapidamise alla kuuluval maal järgima määrust „Maa head 
põllumajanduslikus ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded“ ning kohustuslikke 
majapidamisnõudeid. Toetatava tegevuse nõudeid tuleb täita maal, mille kohta toetust 

taotletakse. MULD toetusega võetud tegevuste kohustusperiood kestab viis järjestikust 
kalendriaastat. Kohustuse jätkamist kinnitatakse igal aastal MULD toetuse taotlemisega. 

Toetusõigusliku maa moodustab vähemalt 0,3 ha suurune PRIA registrisse kantud püsirohumaa 
või lühiajaline rohumaa või põllumajandusmaa, millel kasvatatakse viljapuid või marjapõõsaid. 
Kui 2015. aastal tuli lühiajalised rohumaad planeerida pikaajaliseks, siis alates 2016. aastast pole 
enam vajadust kasutada lühiajalistel rohumaadel mõistet „pikaajaliseks planeeritud rohumaa“. 
Sellise muudatuse tegi Euroopa Komisjon vastavalt 2015. aasta suvel tehtud muudatusest 
püsirohumaade arvestuse käsitlemisel. Muudatuse kohaselt peatub püsirohumaaks ülemineku 

arvestus kogu kohustuseperioodi jooksul sh piirkondliku mullakaitse toetuse kohustusealusel 
maal, mis enne kohustuseperioodi algust ei olnud püsirohumaa (Abiks taotlejale, 2016). 
Lühiajalise rohumaa vanuse arvutamisel ei arvestata nende aastatega, kui põllule taotletakse 
MULD toetust ehk rohumaa vanuse arvestus peatub. 
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Toetusõigusliku maa moodustavad põllumassiivid, mille pinnast vähemalt 90% on turvasmullad 
või erodeeritud- ja deluviaalmuldade kompleks. Rohukamara rajamise ning viljapuude ja 
marjapõõsaste istutamise tähtajaks oli seatud kohustuseperioodi esimese kalendriaasta 15. juuni. 

Rohumaad võib uuendada otsekülvi ja pealekülvi teel. Turvasmuldadel on rohumaa uuendamine 
erandina lubatud üks kord kohustuseperioodi jooksul randaalimise ja freesimise teel 
(Maaeluministeerium, 2015).  

Toetusmeede võimaldab põllumajandustootjatele ja teistele maavaldajatele hüvitada nende 
kantavad lisakulud ja/või saamatajäänud tulu, mis on tingitud vabatahtlikult võetud keskkonna- 
ja kliimakohustustest põllumajandusmaal. Toetusele on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
„(EL) nr 1305/2013“ artikkel 28 lõige 2 õiguslikuks aluseks. Taotleja peab järgima ÜPT 
määruses esitatud püsirohumaa säilitamise täpsemat korda. Toetuse määr on ühe hektari kohta 

50 eurot aastas. Piirkondliku mullakaitse toetuse sihtalaks on kuni 20 000 hektarit ja 700 toetuse 
saajat (Maaeluministeerium, 2015).  

3.1.2.1. Meetme analüüs  

Meetme taustainfo 

Turvasmullad jagunevad madalsoo, siirdesoo, rabasoo 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).  

Piirkondliku mullakaitse toetusele kehtib nõue, et taotleda saavad toetust ainult KSM kohustust 
omavad tootjad. Samas jääb suur osa põllumassiive aladele, kus tootjatel KSM kohustust ei ole. 
Seetõttu ei piirduta meetme analüüsimisel ainult KSM tootjate valdusesse jäävate MULD 
pindade analüüsimisega. Aruandes kasutatav väljend potentsiaalne toetusõiguslik pind hõlmab 
kõiki põllumassiive, millel asuvad vähemalt 90% ulatuses turvasmullad või erodeeritud ja 
deluviaalmuldade kompleks, olenemata tootja KSM kohutusest. Kokku oli 2016. aastal vastavat 

pinda 46 202 ha, millest 77% (35 568 ha) moodustavas turvasmuld ja 23% (10 634 ha) 
erodeeritud muld (PRIA, 27.01.2017 andmetel).  

Aastal 2015 kasutati potentsiaalse MULD toetusõigusliku pinna (49 742 ha) väljaselgimiseks 
põllumassiivide registri andmeid, kus on kirjas kõigi toetusõiguslike põllumassiivide andmed 
olenemata kas sinna mingisugust toetust taotleti. Aastal 2016 oli põllumassiivide registri 
kohaselt potentsiaalset MULD toetusõiguslikku pinda 50 552 ha. Potentsiaalse MULD 
toetusõigusliku pinna andmed 2016. aasta (46 202 ha) kohta oli võimalik PRIA-st pärida 
põllumassiividele, kuhu toetust taotleti (sh otsetoetusi nagu ÜPT). Seega ei ole potentsiaalne 

MULD toetusõiguslik pind vähenenud vaid kasutatud andmed erinesid 2015. ja 2016. aastal. 
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Joonis 40. Potentsiaalselt toetusõiguslike turvas- ja erodeeritud muldade osakaalud maakondade lõikes 
2016. aastal (PRIA, 27.01.2017 andmetel) 

Potentsiaalne toetusõiguslik pind võib aastati muutuda põllumassiivide piiride muutumisel. 
Lisaks muul eesmärgil tehtavatele põllumassiivi piiride muudatustele on PRIA-le võimalik 

esitada avaldus põllumassiivi piiride muutmiseks vastavalt mulla liigile, et tekiks MULD 
toetusõiguslik pind (Maaeluministeerium, 2015). Potentsiaalsed toetusõiguslikud turvas- ja 
erodeeritud muldade pinnad 2016. aastal pole võrreldes 2015. aastaga kuigivõrd muutunud. 
Endiselt hõlmasid Hiiu, Järva, Lääne maakonnas (Joonis 40) toetusõiguslikud pinnad vaid 
turvasmuldi. Sealjuures oli neis maakondades toetusõigusliku pinna suurus väga erinev. Kõige 
rohkem turvasmulda ja ühtlasi potentsiaalset toetusõiguslikku pinda oli Harju maakonnas 
6298  ha, järgnesid Pärnu 3751 ha ja Viljandi maakond 3303 ha (Lisa 11). Kõige vähem 
potentsiaalset toetusõiguslikku pinda oli Hiiu 177 ha ja Ida-Viru maakonnas 699 ha. Erodeeritud 

mullad paiknevad enamasti Lõuna-Eestis. Valga 3128 ha (80%), Võru 3831 ha (70%) ja Põlva 
1813 ha (64%) maakondades oli enim toetusõiguslikku erodeeritud mulla pinda. Ühtlasi on neis 
maakondades erodeeritud muldadel suurem osakaal võrreldes turvasmuldadega. Potentsiaalset 
toetusõiguslikku erodeeritud mulla pinda on tekkinud võrreldes eelmise aastaga Harju (71 ha), 
Pärnu (18 ha) ja Saare (41 ha) maakonda, moodustades vastavalt 1,1%, 0,48% ja 0,13% kogu 
potentsiaalselt MULD toetusõiguslikust pinnast (Lisa 11; Joonis 40). 

Toetusalused pinnad ja toetuse saajate arv 

MULD toetuse sihtalaks on 20 000 ha toetatud turvas- ja erodeeritud muldade pinda. Aastal 2016 
sai MULD toetust kokku 202 tootjat 10 347 ha pinnale, mis moodustas toetuse saajate sihtarvust 

29% (700 toetusesaajat) ja pinna sihtalast 52% (20 000 ha). MULD toetusõiguslikust ehk KSM 
kohustusega tootjatele kuuluvate maade pinnast moodustas 2016. aastal (20 502 ha) toetust 
saanud pind 50% (10 347 ha). PRIA-sse esitati taotlus MULD toetuse saamiseks 10 564 ha-le, 
millest u 10 ha ei asunud aga toetusõiguslikul maal. Turvas- ja erodeeritud muldade taotletud ja 
toetusõiguslike põllumassiivide asukohapõhist paiknemist 2016. aastal kajastab Joonis 41.  
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Joonis 41. MULD taotletud ja toetusõiguslikud erodeeritud- ja turvasmulla pinnad Eesti kaardil (PRIA, 
27.01.2017 andmetel) 

Nagu eelpool mainitud, saavad nõuete kohaselt MULD toetust taotleda vaid KSM kohustusega 
tootjad. Sellist pinda oli 2016. aastal 20 502 ha, moodustades 44% potentsiaalsest 
toetusõiguslikust pinnast (46 202 ha) (Joonis 42). KSM tootjate põllumajandusmaadele jäävaid 
turvasmuldi oli 2016. aastal ülekaalukalt rohkem 90% (18 404 ha) võrreldes erodeeritud 
muldadega 10% (2098 ha) (Tabel 7). Kõige suurema osakaalu 75% toetusõiguslikust (KSM 
kohustusega tootjate) pinnast moodustas toetusalune pind 2016. aastal Saare maakonnas. 
Aktiivsemalt saadi toetust veel Pärnu ja Järva maakonnas, kus toetusalune pind moodustas 
toetusõiguslikust pinnast vastavalt 74% ja 70%. Kõige väiksemate toetusaluse pinna osakaaluga 

olid Valga (9%), Põlva (11%) ja Võru (13%) maakond. Hiiu maakonnas ei taotlenud keegi 
MULD toetust, sest KSM kohustusega maadel ei olnud Hiiu maakonnas MULD toetusõiguslikku 
pinda. Toetusaluse MULD pinna osakaal toetusõiguslikust MULD pinnast oli 50% 2016. aastal. 
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Tabel 7. Toetusõiguslikud turvas- ja erodeeritud muldade pinnad (PRIA, 27.01.2017 andmetel) ning 
MULD toetusalused pinnad ja nende osakaal toetusõiguslikust pinnast maakondade lõikes 2016. aastal 
(PRIA, 10.03.2017 andmetel) 

Maakond 
Toetusõiguslik 

turvasmulla 
pind, ha 

Toetusõiguslik 
erodeeritud 

mulla pind, ha 

Toetusõiguslik 
MULD pind, ha 

Toetusalune 
MULD pind, 

ha 

Toetusaluse 
MULD pinna 

osakaal 
toetus-

õiguslikust 
MULD pinnast, 

% 
Harju 3 709  3 709 2 365 64 
Hiiu 0 0 0 0 0 
Ida-Viru 200  200 124 62 
Jõgeva 1 185 37 1 221 799 65 
Järva 1 476  1 476 1 039 70 
Lääne 1 532  1 532 671 44 
Lääne-Viru 1 524 3,7 1 527 793 52 
Põlva 610 552 1 162 125 11 
Pärnu 1 644  1 644 1 209 74 
Rapla 1 729  1 729 774 45 
Saare 1 526  1 526 1 144 75 
Tartu 919 310 1 229 429 35 
Valga 688 492 1 180 108 9 
Viljandi 1 168 71 1 238 622 50 
Võru 494 633 1 127 145 13 
Kokku 18 404 2 098 20 502 10 347 50 

Samuti jäi märkimisväärne turvas- ja erodeeritud muldade pind (põllumassiivist 90% turvas või 
erodeeritud- ja deluviaalmuldade kompleks) MAHE taotletud maale 9930 ha, moodustades 21% 
potentsiaalsest toetusõiguslikust pinnast (Joonis 42). Seega on võimalik MULD toetuse 
taotlemise õiguse laienemisega saavutada suurem MULD toetusalune pind ja parandada turvas- 
ja erodeeritud muldade seisundit suuremas ulatuses. Ülejäänud potentsiaalsed toetusõiguslikud 
põllumassiivid 15 770 ha jäid taotletud ÜPT pinnale, moodustades 34% potentsiaalsest 
toetusõiguslikust pinnast.  

 
Joonis 42. MULD toetusõiguslik pind KSM, MAHE ja ÜPT põllumassiividel ning osakaal MULD 
potentsiaalsest toetusõiguslikust pinnast 2016. aastal (PRIA, 27.01.2017 andmetel) 

Huvipakkuv on, et kuigi 2016. aastal oli võimalik MULD toetust taotleda lühiajalise 

rohumaale (P), püsirohumaale (PR) või viljapuu- ja marjaaiale (PK), siis taotlusele ükski taotleja 
püsikultuuri (PK) märget ei teinud. Potentsiaalset MULD toetusõiguslikku pinda jäi 2016. aastal 
püsikultuuride alla ainult 90 ha. Lisaks pole turvasmullad liigniiskuse ja madalamate 
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34% MULD pind KSM põllumassiividel

MULD pind MAHE põllumassiividel

MULD pind ÜPT põllumassiividel



78 
 

temperatuuride tõttu hiliskevadel ning varasügisel aianduskultuuride kasvatamiseks kuigi 
sobivad. Seega võib põhjus, miks viljapuu- ha marjaaedadele ei taotletud MULD toetust, kuna 
juba olemasolevat püsikultuuridega toetusõiguslikku pinda leidus vähe ning viljapuu- ja 

marjaaedade rajamine ei olnud samuti neile otstarbekas.  

Maakasutus jagunes 2016. aastal MULD taotletud pinnal: püsirohumaaks 9346 ha (88%); 
lühiajaliseks rohumaaks, v.a. liblikõieline 1022 ha (10%) ja liblikõieline, v.a. kaunvili 196 ha 
(2%). Aastal 2015 pidi kogu taotletud pind olema märgitud püsirohumaaks ehk planeeritud 
pikaajaliseks rohumaaks. Euroopa Komisjoni 2016. aastast kehtiv muudatus ei kohusta enam 

lühiajalisi rohumaasid planeerima pikaajaliseks. Seega ei muudeta enam 2016. aastast taotletud 

põllumassiivi maakasutust püsirohumaaks. Taotletud maad hoitakse vastavalt MULD toetuse 
nõuetele kohustusperioodil vältel rohukamara all, aga maakasutus nö külmutatakse ning pärast 
kohustusperioodi lõppu jätkub maakasutuse arvestamine ajast enne MULD kohutuseperioodi. 

Vaadeldes toetusaluste pindade ja toetuse saajate arvu muutumist maakonnapõhiselt (Lisa 12) 
selgub, et nagu oli kõige enam potentsiaalset toetusõiguslikku pinda 6298 ha (Lisa 11), oli ka 
suurim toetusalune pind (Joonis 43) 2016. aastal Harju maakonnas (2365 ha). Toetusalune pind 

Harju maakonnas (2365 ha) moodustas kogu toetusalusest (10 347 ha) pinnast 23%. Samuti oli 
Harju maakonnas kõige suurem toetuse saajate arv (31 taotlejat), mis moodustas kõigist toetuse 
saajatest (202 toetusesaajat) umbes 15%. Ainult üksikuid toetuse saajaid leidus Ida-Viru 
(4 toetusesaajat), Valga (4 toetusesaajat) ja Põlva (6 toetusesaajat) maakonnas. Seevastu Hiiu 
maakonnas ei saanud MULD toetust üldse taotleda. 
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Joonis 43. MULD toetust saanud toetusalune põllumajandusmaa pind ja toetuse saajate arv maakondade kaupa 2015 - 2016. aastal (PRIA, 10.03.2017 andmetel) 
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Toetuse saajate arv suurusgruppidesse jagatuna erineb oluliselt, olenevalt, kas võtta aluseks MULD 
määratud pind või tootja kogu deklareeritud3 pind. Suurusgruppe oli kokku kaheksa. Määratud pinna 
järgi oli kõige rohkem 120 toetusesaajat suurusgrupis 10-99,9 ha, mis moodustas 59% toetusesaajate 

koguarvust (202 toetusesaajat) ning suurusgruppi 1000-4999,9 ha ja ≥5000 ha ei kuulunud ükski 
MULD toetust saanud tootja (Joonis 44).  

 
Joonis 44. MULD toetusesaajate jagunemine suurusgruppidesse MULD määratud pinna ja MULD 
toetusesaaja kogu deklareeritud pinna alusel 2016. aastal (PRIA, 10.03.2017 andmetel)  

Kui jagada MULD toetusesaajaid suurusgruppidesse kogu deklareeritud pinna järgi, siis ei jää ükski 
toetusesaaja suurusgruppidesse < 1 ha, 1-2,9 ha, 3-9,9 ha. Samas suurusgruppidesse 1000-4999,9 ha 
ja ≥5000 ha jääb vastavalt 41 ja 48 toetusesaajat (Joonis 44). Kõige esinduslikum tootjate arvu 
poolest on suurusgrupp 500-999,9 ha (deklareeritud pinna järgi), kuhu kuulub 84 toetusesaajat, mis 

moodustab 42% toetusesaajate koguarvust (202 tootjat). Erinevus suurusgruppidesse kuuluvate 
MULD toetusesaajate vahel tuleneb sellest, et ühele KSM tootjale MULD toetuse määratud pind on 
tunduvalt väiksem, kui selle tootja kõik deklareeritud maad kokku. Keskkonnatoetuse saajatest on 

                                                             
3Deklareeritud pind - kogu põllumajandusmaa pind, mille taotleja on pindalatoetuste taotlusele märkinud, k.a selline pind, 
millele ühtegi toetust ei taotleta (taotlejal on kohustus märkida taotlusele kogu tema kasutuses olev põllumajandusmaa) 
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just KSM tootjatel kõige rohkem toetusalust pinda ja ühtlasi deklareeritud pinda. Seetõttu jääb 
deklareeritud pinna alusel suurem osa MULD toetuse saajad ehk KSM toetusesaajaid suuremasse 
suurusgruppi. Suurusgrupis, mille pindala on üle 500 ha, oli kokku 173 toetusesaajat (deklareeritud 

pinna järgi), moodustades 86% MULD toetusesaajate koguarvust (202 toetusesaajat). 

Määratud pinna alusel jagati tootjad suurusgruppidesse ka maakondade kaupa ning leiti suurusgrupi 
osakaalud maakonna põhiselt. Kõige suurem osa 45-75% toetuse saajate koguarvust maakondades 
jäi suurusgruppi 10-99,9 ha. Ainult Ida-Viru maakonnas ei ole esindatud tootjate arvu (120 

toetusesaajat) poolest kõige suurem suurusgrupp 10-99,9 ha. Pooled ehk 50% (2 toetusesaajat) Ida-
Viru maakonna MULD toetusesaajatest jäävad suurusgruppi 1-2,9 ha, samas oligi Ida-Viru 
maakonnas 2016. aastal vaid neli toetusesaajat. Suurusgruppidesse < 1 ha, 1-2,9 ha ja 3-9,9 ha jäi 
märkimisväärne osa toetusesaajatest veel Lääne-Viru maakonnas, kokku 47% (11 toetusesaajat). 

Üksikud toetusesaajad jäid suurusgruppidesse < 1 ha, 1-2,9 ha ja 3-9,9 ha Lääne 10%, Harju 12% ja 

Rapla 13% maakonnas (Joonis 45).  

 
Joonis 45. MULD toetusesaajate jagunemise osakaal suurusgruppidesse määratud pinna alusel 2016. aastal 
(PRIA, 10.03.2017 andmetel) 

Suurusgruppi < 1 ha jäi üks MULD toetusesaaja ainult Harju (3%) ja Lääne-Viru (4%) maakonnas 
(Joonis 45). Üks tootja Harju maakonnas kuulus suurusgruppi 500-999,9 ha, moodustades Harju 

maakonnas 3,2% toetusesaajatest. MULD toetusesaajate suurusgruppidesse jagunemine sõltub 

toetusesaajate koguarvust maakonnas. Toetusesaajate jagunemine suurusgruppidesse iseloomustab 
maakonna MULD toetusesaajate struktuuri. Maakonnad pole aga omavahel hästi võrreldavad, sest 
MULD toetusesaajate arv maakonnas jääb neljast toetusesaajast Ida-Viru, Põlva ja Valga 
maakonnas kuni 31 toetusesaajani Harju maakonnas. Kuna toetusesaajate koguarv maakonnas 

erineb mitmekordselt, siis võib ainult üks toetusesaaja suurusgrupi osakaalu maakonnas tugevalt 
mõjutada. 
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Koosmõju 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 (100% turvasmuld) kohta, mis 

asub Natura 2000 võrgustiku alal. Aastal 2016 ei olnud ühtegi taotlejat, kes oleksid samale maale 
taotlenud koos MULD ja SORT toetust. SORT toetuse raames toetatavaid viljapuu- ja marjasorte oli 
kokku 55, põllukultuure aga viis, millest vaid valge ristik „Jõgeva 4“ sobiks teoreetiliselt MULD 

toetusalusele maale. Toetatavate sortidega saab tutvuda „Nende kohalike sortide loetelu, mille 
taimede kasvatamiseks toetust antakse“ määruses. Valge ristik ei sobi turvasmuldadel kasvatamiseks 
ja seda kasutatakse peamiselt karjamaade rajamisel, seega on MULD toetusõiguslikel aladel selle 
sordi kasvatamine piiratud. 

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 
keskkonnasäästlikke tegevuste kaudu, mis aitavad kaasa mulla- ja veekvaliteedi ja püsirohumaade 
säilimisele ning elurikkuse paranemisele. ÜPT ja ROH toetusega oli kaetud kogu MULD taotletud 

pind 10 544 ha. NPT toetust võib omakorda taotleda tootja, kes taotleb ÜPT ja ROH toetust ning 
täidab ühtlasi vastavaid nõudeid. MULD ja NPT toetust taotleti koos 694 ha-le. Ökoalasid, mis 
kuuluvad kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustava hulka, leidus MULD taotlejate hulgas 

291 ha suurusel pinnal. Ökoalad on samuti suunatud elurikkuse kaitsele ja parandamisele 
põllumajanduslikes majapidamistes. 

LHT toetuse taotlejatel oli 2016. aastal MULD taotletud pinda 5525 ha (52% kogu MULD taotletud 
pinnast). Võib eeldada, et osasid neist rohumaadest kasutavad LHT taotlejad loomade karjatamiseks.  

Meetmega seotud uuringud  

Piirkondliku mullakaitse meetme kriteeriumite seadmiseks ja muutuste hindamiseks on varasematel 
aastatel tehtud uuringuid. Enne maaelu arengukava toetusperioodi algust viis PMK 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. Uuring oli aluseks MULD toetuse 
põllumassiivi turvas- ja erodeeritud muldadega kaetuse kriteeriumi seadmisel. Maakasutuse analüüsi 
tulemusena tõdeti, et kriteerium – vähemalt 50% põllumassiivi pinnast peaks olema kaetud 
erodeeritud- või turvasmullaga, on liiga madal. Toetuse eesmärkide paremaks täitmiseks ja 

ebatäpsuste vältimiseks tehti ettepanek katta toetusega põllumassiivid, mille pinnast vähemalt 90% 
on turvas- või erodeeritud muld.  

Aastal 2015 koostati maaelu arengukava toetusperioodi alguses uuring „Erodeeritud- ja 

turvasmuldade omaduste muutumine“ (PMK, 2016u). Uuringu eesmärgiks oli selgitada erinevate 
mullaparameetrite muutusi erodeeritud- ja deluviaalmuldadel ning turvasmuldadel nii jätkuval 
kasutamisel püsirohumaana kui ka maakasutuse muutumisel põllumaast püsirohumaaks. Uuringut 
korratakse MAK 2014-2020 toetusperioodi lõpus, et anda hinnang erineva maakasutusega 
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erodeeritud- ja turvasmulla omaduste muutumisele. Jälgitakse erinevate mullaparameetrite (nt pHKCl; 
P, K sisaldus) muutusi, millest ühed olulisemad Corg varu tulemused. 

Aastal 2016 valmis uuring „Mulla orgaanilise süsiniku varu muutus ja CO2 emissioon erinevate 

toetusmeetmete ning maakasutuse puhul“ PMK mullaseire büroo varem teostatud uuringutele 
tuginedes. Mulla orgaanilise süsiniku varu muutuse ja CO2 emissiooni kohta saab lugeda uuringute 
aruande peatükist 1.5 (PMK, 2017u). Analüüsi eesmärgiks oli kirjeldada, kuidas muutub muldade 
süsinikuvaru ja CO2 emissioon erinevate niiskusrežiimidega muldade (parasniisked, märjad ja 

soomullad) ja maakasutuse (põllumaa, rohumaa) juures. Muutusi kirjeldati muuhulgas MULD 
toetuse kohta, kuna meede on suunatud mulla orgaanilise aine sisalduse säilitamiseks ja 
suurendamiseks. Rohumaade rajamine turvasmuldadele, mis on toetuse saamise aluseks, viib 
pikemaajaliselt mulla orgaanilise süsiniku säilitamise ja sidumiseni.  

Uuringu tulemused näitasid mulla orgaanilise süsiniku (Corg) varu suurenemist MULD rohumaadel 
0,30 t/ha. Rohumaid iseloomustab üldiselt Corg varu suurenemine. Meetmele taotletud pinnalt 
kokku seoti 2016. aastal süsinikku mulda 3 Mt ning CO2 12 kt. MULD toetuse pinnaühiku kohta 

suurenes Corg varu muutus 0,30 t/ha kohta ja CO2 seoti mulda 1,10 t CO2 ha aastas. MULD 
toetusalune maa on süsiniku sidumise seisukohast oluline, sest turvasmuldade harimise käigus 
turvas ajapikku mineraliseerub ja orgaanilise süsiniku hulk mullas kahaneb. Rohumaade rajamine 
turvasmuldadele viib pikemaajaliselt mulla orgaanilise süsiniku säilitamise ja sidumiseni. Kuigi 
MULD taotletud pind oli ja jääb ka järgnevatel aastatel võrreldes KSM ja MAHE toetuse taotletud 

pindadega väikeseks, on muutused Corg varu suurenemises ja CO2 emissiooni vähenemises 
arvestatavad. 

3.1.2.2. Kokkuvõte 

• Kokku oli 2016. aastal potentsiaalsest toetusõiguslikku pinda 46 202 ha, millest 77% (35 568 

ha) moodustavas turvasmuld ja 23% (10 634 ha) erodeeritud muld.  

• Maakondadest kõige enam MULD potentsiaalset toetusõiguslikku pinda asus 2016. aastal 
Harju 14% (6298 ha) ja Võru 12% (5495 ha) maakonnas ning kõige väiksemad pinnad 

jäävad Hiiu 0,4% (177 ha) ja Ida-Viru 1,5% (699 ha) maakonda. Hiiu, Järva ja Lääne 
maakonnas hõlmavad toetusõiguslikud pinnad vaid turvasmuldi. Erodeeritud mullad 

paiknevad enamasti Lõuna-Eesti maakondades. 

• MULD toetuse pinna sihtalast (20 000 ha) moodustas toetust saanud pind (10 347 ha) kokku 

52% ja toetuse saajate sihtarvust (700 toetusesaajat) moodustas 2016. aastal toetust saanud 
toetusesaajate arv (202 toetusesaajat) 29%. 

• MULD toetusõiguslikku pinda KSM kohustusega tootjatel oli 2016. aastal 20 502 ha, 

MAHE taotletud maale jäi MULD potentsiaalset toetusõiguslikku pinda 9930 ha ja ÜPT 
taotletud pinnale 15 770 ha, mis moodustasid vastavalt 44%, 21% ja 34% potentsiaalsest 
toetusõiguslikust pinnast (46 202 ha). KSM tootjate põllumajandusmaadele jäävaid 
turvasmuldi oli 2016. aastal ülekaalukalt rohkem 90% (18 404 ha) võrreldes erodeeritud 

muldadega 10% (2098 ha) 

• Kõige suurema osakaalu 75% toetusõiguslikust (KSM kohustusega tootjate) pinnast 

moodustas toetusalune pind 2016. aastal Saare maakonnas. Kõige väiksemate toetusaluste 
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pindade osakaaluga olid Valga (9%), Põlva (11%) ja Võru (13%) maakond. KSM 
kohustusega maadel ei olnud Hiiu maakonnas MULD toetusõiguslikku pinda.  

• MULD toetusesaajate põllumajandusmaa jaotati määratud pinna ja tootja kogu deklareeritud 

pinna järgi kaheksasse suurusgruppi. Määratud pinna järgi oli kõige suurema toetusesaajate 
arvuga 120 tootjat suurusgrupp 10-99,9 ha ja deklareeritud pinna järgi 84 toetuse saajat 

suurusgrupis 500-999,9 ha, mis moodustasid vastavalt 59% ja 42% toetusesaajate koguarvust 

(202 toetusesaajat). Erinevus suurusgruppidesse kuuluvate MULD tootjate vahel tuleneb 
sellest, et ühele KSM tootjale MULD toetuse määratud pind on tunduvalt väiksem, kui selle 
tootja kõik deklareeritud maad kokku.  

• Määratud pinna alusel jagati tootjad suurusgruppidesse ka maakondade kaupa ning leiti 

suurusgrupi osakaalud maakonna põhiselt. Kõige suurem osa 45-75% toetuse saajate 
koguarvust maakondades jäi suurusgruppi 10-99,9 ha. Samas toetusesaajate koguarv 
maakonnas erineb mitmekordselt ning seetõttu võib ainult üks toetusesaaja suurusgrupi 
osakaalu maakonnas tugevalt mõjutada.  

• MULD toetusesaajatel on õigus samale pinnale lisaks taotleda ainsana SORT toetust, kuid 

2016. aastal ei olnud ühtegi sellist taotlejat. Koos MULD toetusega saab taotleda otsetoetusi, 
millest MULD toetusega taotleti samale pinnale ÜPT ja ROH ning NPT otsetoetust. ÜPT ja 
ROH toetusega oli kaetud kogu MULD taotletud pind 10 544 ha. MULD ja NPT toetust 

taotleti koos 694 ha-le. Ökoalasid, mis kuuluvad kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustava hulka, leidus MULD taotlejate hulgas 291 ha suurusel pinnal. LHT 
toetuse taotlejatel oli 2016. aastal MULD taotletud pinda 5525 ha (52% kogu MULD 

taotletud pinnast). Võib eeldada, et osasid neist rohumaadest kasutavad LHT taotlejad 
loomade karjatamiseks.  

• Aastal 2016 valmis uuring „Mulla orgaanilise süsiniku varu muutus ja CO2 emissioon 
erinevate toetusmeetmete ning maakasutuse puhul“. Uuringu tulemused näitasid mulla 

orgaanilise süsiniku (Corg) varu suurenemist MULD rohumaadel 0,30 t/ha. Meetmele 
taotletud pinnalt kokku seoti 2016. aastal süsinikku mulda 3 Mt ning CO2 12 kt. MULD 

toetuse pinnaühiku kohta suurenes Corg varu muutus 0,30 t/ha kohta ja CO2 seoti mulda 1,10 
t CO2 ha aastas. MULD toetusalune maa on süsiniku sidumise seisukohast oluline, sest 
turvasmuldade harimise käigus turvas ajapikku mineraliseerub ja orgaanilise süsiniku hulk 
mullas kahaneb. Rohumaade rajamine turvasmuldadele viib pikemaajaliselt mulla 
orgaanilise süsiniku säilitamise ja sidumiseni. 

• MULD toetuse taotlemine on endiselt vähese aktiivsusega. Kuigi pisut on MULD 

toetusalune pind suurenenud 2016. aastal 10 347 ha võrreldes 2015. aastaga 8843 ha, jätkub 
taotlemisruumi endiselt. Kui MULD toetuse taotlemisõigusi laiendada lisaks KSM tootjatele 
nt MAHE tootjatele, kelle oli 2016. aastal arvestatav hulk (21%) toetusõiguslikke 

põllumassiive 9930 ha, võiks MULD toetusega kaetud pind enam suureneda. Sealjuures 

tuleb arvestada, et tootjad arvestavad toetuste taotlemisel nende majandusliku tasuvusega. 
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3.1.3. MEEDE M10.1.4 KESKKONNASÕBRALIKU AIANDUSE TOETUS 

Meetme eesmärk 

Keskkonnasõbraliku aianduse toetusega alustati MAK 2014-2020 perioodil 2015. aastal. 
Varasemate maaelu arengukavade raames ei ole Eestis spetsiaalselt aiandussektorile suunatud 

keskkonnatoetust rakendatud. Keskkonnasõbraliku aianduse toetuse raames on võimalik taotleda 
keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetust 
(KSK), mis on keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (KSM) lisatoetus. Toetust on võimalik 

taotleda ka keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse eest (KSA), mis on põllumajandusliku 

keskkonnatoetuse (PKT) eritoetus. 

Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse 
toetust saab taotleda üheks aastaks, toetuse määr ühe hektari köögivilja-, ravimtaime- ja 

maitsetaimekasvatuse eest on 344 ning maasikakavatuse eest 248 eurot aastas. KSK toetuse 
taotlemisel peab taotleja täitma KSM kohustust. Toetuseid on võimalik taotleda põllukülvikorras 
olevale maale. 

Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetust saab taotleda viieks aastaks, toetuse määr 

ühe hektari kohta on 160 eurot aastas. Toetust on võimalik taotleda püsikultuuride all olevale maale. 

KSK toetuse taotlemise täpsed tingimused ja kord on sätestatud maaeluministri 29.04.2015. a 

määrusega nr 51 „Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning 
maasikakasvatuse toetus“.  

KSA toetuse täpsemad tingimused on sätestatud maaeluministri 29.04.2015. a määrusega nr 50 

„Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus“. 

Keskkonnasõbraliku aianduse toetuse üldeesmärgiks on soodustada keskkonnasõbralikumate 

praktikate rakendamist aianduskultuuride kasvatamisel, spetsiifilisteks eesmärkideks on vähendada 
keemiliste taimekaitsevahendite kasutamist, tagada tarbijatele tervislikum toit, vähendada toitainete 

leostumist mullast ning aidata kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilimisele (MEM, 2015). 

Keskkonnasõbraliku aianduse toetuse analüüs 

Aruandes esitatakse KSA keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse ja KSK  

köögivilja-, maitsetaime- ja ravimtaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetuse tulemused 2016. 
aasta kohta, mida kõrvutatakse 2015. aasta tulemustega. Toetuste saajate arv, toetusalused pinnad ja 
ettevõtete suurusgrupiti jagunemine esitatakse maakondade lõikes määratud toetuste järgi (PRIA, 
10.03.2017 andmetel) (PRIA, 31.03.2017 andmetel). Kuna täpsem jaotus kultuuride lõikes nendes 

andmetes puudub, analüüsitakse toetuste taotlusalust kultuuride jaotumist maakasutuse päringutest 

taotletud pinna ja PMK tegevusmaakonna4 põhjal (PRIA, 27.01.2017 andmetel). Lisaks 
analüüsitakse aruandes 2016. aastal KSA tootjate poolt taotletud ühtse pindalatoetuse taotlusel ja 
KSK tootjate poolt taotletud KSM taotlusel deklareeritud maakasutust, kasvatatavaid kultuurigruppe 

ning taotletud muid toetuseid (PRIA, 27.01.2017 andmetel). 

                                                             
4
 PMK tegevusmaakond – ühe tootja põldude asukoht on märgitud maakonda, kus toetusalune põld reaalselt 

(geograafiliselt) asub. Ühe tootja põllud võivad asuda mitmes maakonnas.  
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Ülevaade antakse KSA ja KSK toetuse taotlejatele kehtestatud nõuete (algkoolitus, mullanalüüsid) 
täitmisest ning KSA taotlejate hulgas 2016. aastal bioloogilist mitmekesisust toetavate elementide 
kohta läbiviidud küsitluse tulemustest.  

3.1.3.1. Keskkonnasõbraliku aianduse toetuse puuvilja- ja marjakasvatuse tegevuse analüüs 

Toetusalused pinnad ja toetuse saajate arv 

Toetust taotleti kümnes maakonnas 24 taotleja poolt kokku 67 hektarile. KSA toetus määrati 2016. 

aastal kümnes maakonnas 22 tootjale kogupinnaga 63,3 hektarit, kogusummas 10 121 eurot (PRIA, 
31.03.2017 andmetel) (Lisa 3). Võrreldes 2015. aastaga suurenes 2016. aastal toetuse saajate arv 
kuue tootja võrra, määratud toetusalune pind kasvas 14,5 hektarit, lisandus kolm maakonda, kus 
2015. aastal KSA toetust ei taotletud (lisa 13). Kahele tootjale, kes KSA toetust 2016. aastal 
taotlesid, toetust ei määratud, kuna PRIA kohapealse kontrolli käigus tuvastati ühes ettevõttes 

toetusõiguslikkuse nõuete rikkumine (põld alla 0,30 ha, kasvatatud kultuur ei olnud toetusõiguslik), 
teises ettevõttes fikseeriti arvukalt erinevate nõuete täitmata jätmisi (PRIA, 10.03.2017 andmetel).  

Maakondade lõikes määrati KSA toetust suurimale pinnale Tartumaal, kolmele tootjale kokku 27,8 
ha eest, millest enamus (89%) kuulus ühele tootjale (Joonis 46). Teistes maakondades, kus toetust 
määrati, varieerus toetusalune pind 1-9 ha ning taotlejate arv ühe ja nelja tootja vahel. 2016. aastal 
lisandusid maakondadest Jõgeva-, Harju ja Raplamaa, kus määrati toetust puuvilja- ja 
marjakultuuride kasvatamise eest kokku neljale tootjale 9,5 ha suurusel pinnal. Võrreldes 2015. 

aastaga suurenes KSA toetusalune pind 2016. aastal Tartu- ja Võrumaal, tootjate arv kasvas 
Saaremaal.  

 
Joonis 46. KSA määratud pind ja toetuse saajate arv maakonniti 2015.-2016. aastal (PRIA, 31.03.2017 
andmetel) 
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Taotletud kultuurid  

2016. aastal taotleti KSA toetust kaheksale kultuurile (õunapuu, must sõstar, vaarikas, ploomipuu, 

astelpaju, mustikas, pirnipuu, viinapuu). Toetust taotleti enam õunapuudele (25,5 ha); mustale 

sõstrale (10 ha) ja vaarikale (8,2 ha), teiste taotletud kultuuride pind jäi väiksemaks (Joonis 47). 
Võrreldes 2015. aastaga taotleti 2016. aastal õunapuude kohta toetust 3 ha väiksemale pinnale, 
suurenes musta sõstra (4 ha), vaarika (4 ha) ja astelpaju (3ha) taotletud pind. Õunapuude kasvupinna 

vähenemine 2016. aastal tulenes sellest, et ühele taotlejale, kes 2015. aastal KSA toetust õunapuude 
kasvatamise eest taotles, toetust tegelikult ei määratud. Esmakordselt taotleti 2016. aastal toetust 
viinapuudele (0,06 ha). 

 
Joonis 47. KSA taotletud kultuurid ja taotlusalused pinnad 2015.-2016. aastal (PRIA, 09.02.2016 andmetel), 
(PRIA, 27.01.2017 andmetel) 

KSA taotletud kultuurid ja taotlusalused pinnad maakondade lõikes 2016. aasta kohta esitatakse 
aruande lisas (lisa 14). Maakondade lõikes taotleti Tartumaal toetust kuue, Võrumaal nelja, Pärnu-, 
Valga- ja Jõgevamaal kolme kultuuri kasvatamiseks. Tartumaal taotletud kuuest kultuurist (kokku 

29,7 ha), moodustasid suurima osa õunapuud 18,3 ha (62% kogu Tartumaa KSA taotletud pinnast), 
väikseima osa viljapuu- ja marjaaiad väikestel pindadel 0,4 ha (1%). Võrumaal taotletud nelja 

kultuuri kasvupinnast (kokku 8 ha) moodustas valdava osa must sõstar 5,7 ha (71%) ja väikseima 
osa astelpaju 0,5 ha (6%). Võrreldes 2015. aastaga lisandus 2016. aastal kolm maakonda, kus 

eelmisel aastal KSA toetust ei taotletud – Harjumaa kahe, Jõgevamaa kolme ja Raplamaa ühe 
kultuuriga. Kahekümne neljast KSA toetuse taotlejast 19 taotlesid toetust ühe kultuuri 
kasvatamiseks, kolm taotlejat 2 kultuuri, üks taotleja 3 ja üks taotleja 4 kultuuri kasvatamiseks. 

Ettevõtete jagunemine suurusgrupiti  

KSA toetuse saajate suurusgrupiti jagunemist hinnati toetuse saajate arvu ja puuvilja- ja 
marjakasvatuse toetusaluse pinna järgi (PRIA, 10.03.2017 andmetel). Ettevõtted grupeeriti nelja 

suurusgruppi: 0,3-1 ha; 1-3 ha; 3-10 ha ja >10 ha. Toetuse saajate arv oli kõige suurem suurusgrupis 
1-3 ha ja 0,3-1 ha, vastavalt 11 ja 7 tootjat (50%; 32%) (Joonis 48) Grupis 3-10 ha oli kolm (14%) ja 

suurima pinnaga grupis (>10 ha) üks tootja (4%).  
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Joonis 48. KSA toetuse saajate arvu jagunemine suurusgrupiti 2016. aastal (PRIA, 10.03.2017 andmetel) 

Enamus tootjaid (95%) omasid KSA puuvilja- ja marjakasvatuse toetusalust pinda  >10 ha, 1-3 ha 
või 3-10 ha (Joonis 49).  

 
Joonis 49. KSA toetuse toetusaluse pinna jagunemine suurusgrupiti 2016. aastal (PRIA, 10.03.2017 
andmetel)  

Toetuse taotlejate põllumajandusmaa struktuur  

Täpsema ülevaate saamiseks maakasutusest analüüsiti KSA toetust taotlenud tootjate 2016. aasta 
ühtse pindalatoetuse taotlusel deklareeritud maakasutust (PRIA, 27.01.2017 andmetel). KSA tootjate 
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ettevõtetes oli ÜPT taotlusaluse põllumajandusmaa kogupindala 1166 ha, millest suurema osa 
moodustasid põllukultuurid 651 (56%) ja püsirohumaa 415 ha (36%)  

(Joonis 49). Püsikultuurid moodustasid KSA taotlejate ühtse pindalatoetuse taotlusel deklareeritud 

maakasutusest 70 ha (6%), millest 67 hektarile taotleti ka KSA toetust. Mustkesa oli 28 ha (2%) ja 
sööti jäetud maad 2 ha. 

 
Joonis 50. KSA toetuse taotlejate ühtse pindalatoetuse taotlusaluse põllumajandusmaa struktuur 2016. aastal 
(PRIA, 27.01.2017 andmetel)  

Püsikultuuride osakaalu KSA taotlejate ühtse pindalatoetuse taotlusalusest maakasutusest (6%) 
analüüsiti tootjate kaupa. Kahekümne neljast KSA toetuse taotlejast 13 tootjal moodustas 
püsikultuuride osakaal ettevõtte kohta deklareeritud maakasutusest alla 10%, kuuel tootjal 
moodustas see 10%-50% ja viiel tootjal 50%-100%.  

FADN-i majandusliku suuruse ja tootmistüübi kalkulaatori andmetel arvestatakse 1 ha puuviljade 
kasvatamisel standardkogutoodangu väärtuseks 825 eurot, marjade ja väikeviljade kasvatamisel 

1583 eurot (MMIK, 2017). Võrdluseks, ühe ha teravilja kasvatamise standartkogutoodangu 
väärtuseks hinnatakse 523 eurot. Nendel andmetel 1 ha puuviljade kasvatamine = 1,6 ha teravilja 

kasvatamisega, marjade ja väikeviljade kasvatamine = 3 ha teraviljade kasvatamisega. 

KSA toetuse taotlejate põllukultuuride kasvupind oli 2016. aastal kokku 651 hektarit (56% kogu 
maakasutusest). Peamiselt kasvatati teravilja 297 ha (46% põllukultuuride alusest pinnast) ja 
liblikõielisi kultuure 230 ha (35% põllukultuuride alusest pinnast), teiste kultuuride kasvupind oli 
väiksem (Joonis 50).  
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Joonis 51. KSA toetuse taotlejate ühtse pindalatoetuse taotlusaluse põllumajandusmaa põllukultuuride 
struktuur 2016. aastal (PRIA, 27.01.2017 andmetel)  

Püsikultuuride taotlusalune pind erinevate toetuste taotlemisel  

KSA toetuse ulatuse hindamiseks analüüsiti 2016. aasta pindalatoetuste taotlustel deklareeritud 

püsikultuuride pindasid.  

PRIA 2016. aasta maakasutuse andmetel deklareeriti pindalatoetuse taotlusel püsikultuuride 
kogupindalaks 2862 ha (v.a paju ja puukoolid). Püsikultuuride deklareeritud kogupindala oli suurim 

Viljandimaal (488 ha), kus peamisteks kultuurideks olid õunapuud (248 ha) ja must sõstar (122 ha) 
(Joonis 52). Pärnumaal oli püsikultuuride kogupind 419 ha, millest suuremal pinnal kasvatati 
astelpaju (292 ha), õunapuid (37 ha) ning musta sõstart (27 ha). Väikseim oli püsikultuuride alune 
kogupindala Ida-Virumaal 13 ha, kus kasvatati peamiselt astelpaju (9 ha).  

Püsikultuuridele taotletud erinevate pindalatoetuste analüüsist selgus, et ÜPT toetust taotleti 2016. 
aastal 99%-le (2829 ha) kogu deklareeritud püsikultuuride pinnast, MAHE5 toetust 68%-le (1957 

ha) ning puu ja köögivilja otsetoetust 33%-le (935 ha) püsikultuuride kogupinnast. Kuigi kõigis 

maakondades kasvatati suuremal või vähemal määral ka KSA toetusõiguslikke kultuure, oli 
taotletud KSA pinna osakaal kogu püsikultuuride pinnast tagasihoidlik 2% (67 ha). Viies maakonnas 
ei taotletud KSA toetust üldse.  

Teoreetiliselt oleks saanud 2016. aastal KSA toetust taotleda 935 ha-le, kuna nõuded puu- ja 
köögivilja kasvatamise (PKV) otsetoetuse korral on istikute arvule samad mis KSA toetusel. PKV 
otsetoetust sai 2016. aastal taotleda 17 erineva puu- ja marjakultuuride kasvatamise eest üheks 
aastaks, vähemalt1 ha suurusele pinnale, toetusmäär oli 527 eurot/ha/aastas. PKV toetusega 

samaaegselt oli võimalik taotleda ka KSA toetust, mida taotleti 2016. aastal ainult 7% PKV pinnast.  

                                                             
5 MAHE pinnaarvestuses on kajastatud nii MAK 2007-2013 kui ka MAK 2014-2020 mahepõllumajandusliku toetuse 
taotlejad 
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KSA pinna edasiseks suurenemise võimalusteks on praegusel juhul KSA toetuse taotlemine PKV-ga 
samale pinnale, MAHE 2007+ kohustuste alt vabanevale pinnale (MAHE 2007+ püsikultuuride 
kogupindala 2016. a 428 ha) ja/või uute istandike rajamine. 

 
Joonis 52. Püsikultuuride taotlusalune pind erinevate toetuste taotlemisel maakonniti 2016. aastal. (*v.a paju 
ja puukoolid; numbriliselt on välja toodud deklareeritud püsikultuuride kogupindala (PRIA, 27.01.2017 
andmetel) 

KSA toetust ei saa taotleda maale, millele taotletakse keskkonnasõbraliku majandamise toetust, 
piirkondlikku mullakaitsetoetust, keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja 

maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetust, kohalikku sorti taimede kasvatamise toetust 
põllukultuuride kasvatamise eest, piirkondlikku veekaitse toetust, poolloodusliku koosluse 
hooldamise toetust ja mahepõllumajandusele ülemineku või mahepõllumajandusega jätkamise 
toetust. Enamikel juhtudel on teiste keskkonnatoetuste saamine puuvilja- ja marjaaedadele 

välistatud, kuna neid toetuseid 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.  KSA toetusega üheaegselt taotleda lubatavatest 
keskkonnatoetustest taotleti 2016. aastal ühe KSA taotleja poolt NAT toetust (32 ha).  

Toetusnõuete täitmine 

Koolitused 

KSA toetuse üheks nõudeks on esimese kohustuseaasta 1. detsembriks keskkonnasõbraliku aianduse 
koolituse läbimine. Koolitustel osalemine peaks aitama tõsta tootjate keskkonnateadlikkust, tagama 
toetuse nõuete paremat mõistmist ning laiendama üldist silmaringi. 2016 aastal määrati KSA toetus 

22-le tootjale (PRIA, 27.01.2017 andmetel). Keskkonnasõbraliku aianduse algkoolituse läbis 2015. 
ja 2016. aastal kokku 20 KSA kohustuse võtnud tootjat. PRIA administratiivse kontrolli käigus 

tuvastati kahe KSA tootja puhul koolituse läbimise kohustuse täitmata jätmine (PRIA, 10.03.2017 
andmetel).  
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Mullaproovid 

KSA toetuse taotleja on kohustatud võtma toetusõiguslikult maalt mullaproovid ning saatma need 

analüüsimiseks akrediteeritud laboratooriumisse esimese kohustuseaasta 1. detsembriks, arvesse 

lähevad viimasel viiel aastal võetud mullaproovid. Iga kuni kolme hektari toetusõigusliku maa kohta 
tuleb tootjal võtta üks mullaproov, millest määratakse mulla happesus ning taimedele omastatava 
fosfori ja kaaliumi sisaldus. Kokku määrati KSA toetust 2016. aastal 22 tootjale, nendest kuus 

taotlesid toetust esmakordselt. PMK andmebaasist tehtud andmepäringu põhjal analüüsiti 2016. 
aastal PMK laboris 11 KSA toetuse saaja mullaproove, üheksal tootjal olid mullaproovid võetud 
varasematel aastatel, kahe esmakordselt toetust saava tootja kohta andmed puudusid (PMK, 
06.03.2017 andmetel). Andmete puudumine mullaproovide tulemuste kohta võis osaliselt tuleneda 

sellest, et juhul kui taotlusalusel pinnal on aastatel 2011-2016 (ajavahemik mille kohta päring tehti) 

vahetunud ettevõtte nimi, ei ole antud andmepäringu raames võimalik nõude täitmist tuvastada, 
kuigi mullaproovid võivad olla õigeaegselt võetud ja laboris analüüsitud. Täpselt saab 
mullaproovide nõude täitmist kontrollida ettevõttes kohapeal, kuna analüüsi teostanud 
laboratooriumi väljastatud laboriprotokollid analüüsitulemustega peavad olema kohapeal 

kontrollimiseks kättesaadavad. PRIA poolt 2016. aastal KSA ettevõtetes kohapeal läbiviidud 
kontrolli tulemustel mullaproovide võtmise ja edastamisega seotud nõuete rikkumisi ei tuvastatud.  

Bioloogilist mitmekesisust toetavad elemendid puuvilja- ja marjaaedades 

Selleks, et välja selgitada KSA taotlejate teadlikkust ja nende üldist hoiakut toetuse nõuete suhtes, 

paluti 2015. ja 2016. aasta sügisel toetuse esmakordsetel taotlejatel vastata lühikesele e-

küsimustikule. Küsimustele vastas kokku 17 tootjat, vastamisprotsendiks kujunes 68%.  

Küsitlusele vastamise ajaks oli seitse tootjat (41%) kasvatanud puuvilja- ja marjakultuure kuni viis 

aastat , kolm tootjat (18%) viis kuni kümme aastat ja seitse tootjat (41%) üle kümne aasta.  

Küsitlusest selgus, et 16 vastanut (94%) teavad, et teise kohustuseaasta 1. maist kuni 
kohustuseperioodi lõpuni peavad nad hoidma toetusõiguslikul maal bioloogilist mitmekesisust 

toetavaid elemente, kohustusest ei olnud teadlik üks tootja (6%). Bioloogilist mitmekesisust 
toetavaid elemente oli juba varasemalt oma maale rajanud 11 vastanut (65%), sellest lindude 
pesakaste seitse (41%) ja mesitarusid samuti seitse vastanut (41%). Kaks vastanut (12%) olid 

rajanud röövlindude istumiskohad ning üks vastanu (6%) putukapesa. Muude elementidena toodi 

välja rohumaad õunapuude vahel, puudest-põõsastest kaitseriba, kasvatusala lähedal paiknevad 
rajatised nahkhiirtele, puuõõnsuses elav mesilaspere ning aiast 500 m kaugusel paiknevad 
mesitarud, mida omanik on nõus õitsemise ajaks transportima taotleja maale. Kõigest neli tootjat 
(24%) oli küsimustikule vastamise ajaks välja arvestanud, mitu bioloogilist mitmekesisust toetavat 

elementi tuleb oma maale rajada.  

Teise kohustuseaasta alguseks oli 15 vastanud tootjal (88%) plaanis rajada lindude pesakaste, 
kaheksal (47%) putukapesi, kuuel (35%) röövlindude istumiskohti ning viiel (29%) mesitarusid. 

Lindude pesakast on toetuse nõuetest tulenevalt kohustuslik element (aias peab olema kaks 
elurikkust toetavat elementi iga 0,3 hektari kohta, millest üks on lindude pesakast). Vastustest ei 
selgunud, kui suurel hulgal nimetatud bioloogilist mitmekesisust toetavaid elemente rajada 
plaanitakse. 
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Ühele vastanutest jäi arusaamatuks, kas kohustuslik kaitsehekk tuleb rajada ka põllule, mis piirneb 
metsaga. KSA määruses ja määruse seletuskirjas selle kohta täpsem info puudub, hilisemal 
täpsustamisel selgus, et ka metsaga piiratud põllul on kaitseheki rajamine kohustuslik.  

MAK 2014-2020 perioodil on üheks KSK toetuse baasnõudeks taimekahjustajate seire, mis peab 
eelnema taimekaitsevahendi kasutamisele ja mille tulemused tuleb kanda põlluraamatusse. Uutelt 
taotlejatelt küsiti, kas nad on taimekahjustajate seire nõudest teadlikud ning kas nad on ka 
varasemalt seireandmeid põlluraamatusse kandnud.  

Vastustest selgus, et kuigi varasematel aastatel on kõigest neli (24%) küsitlusele vastanud tootjatest 
taimekahjustajate seire tulemusi põlluraamatusse kandnud, on kõik (100%) nõudest teadlikud ja 
kavatsevad seda järgida. Kaks vastajat tõid taimekahjustajatest rääkides esile metskitsed ja jänesed, 

kes kipuvad talvisel ajal viljapuid kahjustama. 

Kaheksa vastaja (47%) sõnul ei näe nad KSA toetuse taotlemisel olulisi probleeme või ei oska 
vastata, kuna toetus on alles uus. Ülejäänud vastajate kommentaaridest selgus, et väikesel pinnal 

kasvatajate jaoks on toetuse taotlemine ja toetuse reeglid liiga keerulised – näiteks peetakse nõutavat 
marjapõõsaste istikute arvu hektaril liiga suureks ja väikeistandikku segavaks (ei võimalda erinevat 
sorti põõsaste loomulikku kasvu). Kaks tootjat kahtles mõnede elurikkust toetavate elementide, 
täpsemalt röövlindude istumiskohtade ja putukapesade rajamise otstarbekuses. Tekkis küsimus, 

miks peaks röövlindudele rajama mugava varitsuskoha, kui tegelik soov on aeda meelitada väikesi 
aialinde, lisaks tunti muret oma vabapidamisel peetavate kanade pärast, keda röövlinnud ohustaksid. 

Kaheldi, kas on mõistlik oma aeda röövlinde meelitada ning kas putukad ikka leiavad üles neile 
rajatud putukapesad.  

Kokkuvõtvalt võib 2015. ja 2016. aasta e-küsimustiku tulemustel väita, et küsimustele vastanud 
KSA taotlejad olid elurikkuse elementide ja taimekahjustajate seire kohta käivate toetuse nõuetega 
hästi kursis. Mitmed elurikkuse elemendid olid juba varem aedades olemas. Taimekahjustajate seire 

tulemusi on varasematel aastatel põlluraamatusse kandnud alla neljandiku vastanutest, ent kõik 
taotlejad olid nõudest teadlikud ning valmis seda tegema. KSA taotlemisel ei näe ligi pooled 
vastanutest olulisi probleeme või ei oska veel vastata, pooled esitasid mitmesuguseid küsimusi, 
ettepanekuid ja kommentaare. 

2017. aasta alguses saadeti PMK põllumajandusseire ja uuringute osakonna poolt koostatud 
mahukas e-küsitlus kõigile pindala- ja loomatoetuseid taotlenud tootjatele. Küsitlusest saadava 
tagasiside põhjal soovitakse hinnata põllumajandustootjate keskkonnateadlikkust eri valdkondades. 

Mitmed e-küsitluse küsimused on seotud ka KSA toetusega, mille põhjal peaks saama toetuse 
taotlemise ja nõuete täitmise kohta põhjalikumat teavet. Lisaks peaks e-küsitlusest selguma, mis on 
need põhjused, miks KSA toetust on vähe taotletud. Küsitluse aruanne valmib 2018. aasta alguseks. 
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3.1.3.2. Keskkonnasõbraliku aianduse toetuse keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja 
maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse tegevuse analüüs  

3.1.3.2.1. Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse toetus 

Toetuse taotlemine ja määramine 

KSK köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse toetust taotleti kolmeteistkümnes maakonnas 
38 taotleja poolt 838 hektarile (PRIA, 27.01.2017 andmetel) 

2016. aastal määrati KSK köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse toetust 
kolmeteistkümnes maakonnas 38 tootjale 836,4 ha eest, kogusummas 287 718 eurot (PRIA, 
31.03.2017 andmetel) (Lisa 3). Võrreldes 2015. aastaga  suurenes 2016. aastal toetuse saajate arv 

kuue tootja võrra, määratud pind kasvas 58,8 hektarit, lisandus viis maakonda kus 2015. aastal 
toetust ei taotletud (Järvamaa, Läänemaa, Lääne- Virumaa, Raplamaa, Saaremaa) (Lisa 15).  

Maakondade lõikes määrati 2016. aastal suurimale pinnale toetust köögivilja, ravim- ja 
maitsetaimede kasvatamise eest Harjumaal (462,9 ha; 4 tootjat), mis moodustas kogu KSK 
köögivilja-, ravim- ja maitsetaimede toetusalusest pinnast 55% (Joonis 53). Ülejäänud maakondades 

oli KSK köögivilja, ravim- ja maitsetaimede toetusalune pind vahemikus 0,31-142,8 ha, tootjate arv 
varieerus olenevalt maakonnast 2-7 tootja vahel.  

 
Joonis 53. KSK köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse toetust saanud tootjate arv ja määratud pind 
maakonniti 2016. aastal (PRIA, 31.03.2017 andmetel) 

Taotletud kultuurid  

2016. aastal taotleti KSK köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse toetust 28 kultuurile. 
Kõige enam taotleti toetust porgandile (269 ha; 32% kogu KSK taotlusalusest pindalast; 15 
taotlejat), valgele peakapsale (207 ha; 25%; 16 taotlejat) ja söögipeedile (189 ha; 23%; 18 taotlejat), 

teiste kultuuride taotlusalune pind oli väiksem (Joonis 54).  
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Joonis 54. KSK köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse toetuse kümne enamtaotletud kultuuri 
taotlusalune pind 2015-2016. aastal (PRIA, 09.02.2016 andmetel), (PRIA, 27.01.2017 andmetel) 

Ravim- ja maitsetaimede nimekirjas olevast 54-st kultuurist, mille kasvatamise eest makstakse KSK 
toetust, taotleti 2016. aastal toetust kuuele kultuurile (aedtill, apteegitill, aedpetersell, aedkoriander, 

saialill, piparmünt). Eelnimetatud kultuure kasvatati kokku 11,3 hektaril, mis moodustas 1% kogu 
KSK köögivilja-, ravim- ja maitsetaimede taotlusalusest pindalast. 49%-l ravim- ja maitsetaimede 
pinnast kasvatati aedtilli (5,4 ha), 42%-l pinnast aedkoriandrit (4,7 ha), 9% pinnast jagunes aed-

apteegitilli, piparmündi ja saialille vahel. Võrreldes 2015. aastaga suurenes ravim- ja 

maitsetaimede taotletud pind 2016. aastal 7,6 ha võrra, kultuuridest lisandusid piparmünt, saialill ja 
aed-apteegitill.  

Maakondade lõikes taotleti 2016. aastal Tartumaal KSK köögivilja-, ravimtaime- ja 
maitsetaimekasvatuse toetust 18 erinevale kultuurile, Põlvamaal 14 kultuurile, Harju- ja Võrumaal 
11 kultuurile. Teistes maakondades varieerus taotletud kultuuride arv 1-6 (Lisa 16).  

Ettevõtete jagunemine suurusgrupiti  

KSK toetuse saajate ettevõtete suurusgrupiti jagunemist hinnati 2016. aastal toetuse saajate arvu 

ning köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse toetusaluse pinna järgi (PRIA, 10.03.2017 
andmetel). Ettevõtted grupeeriti: 0,3-1 ha;1-3 ha; 3-10 ha; 10-50 ha; 50-100 ha ja >100 ha 
suurusgruppideks.6 

Analüüsimisel selgus, et kõige enam oli tootjaid suurusgrupis 3-10 ha, vastavalt 10 tootjat (26% 
toetuse saajate arvust). Suurusgrupis 1-3 ha ja 10-50 ha oli mõlemal juhul toetuse saajaid üheksa 
(kokku 48%) (Joonis 55). Suurusgrupis > 100 ha oli üks tootja üks (3%). 

                                                             

6
 Ravim- ja maitsetaimede nimekiri - (https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1290/8201/5043/MM_m51_lisa.pdf#). 
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Joonis 55. KSK köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse toetuse saajate arvu jagunemine 
suurusgrupiti 2016. aastal (PRIA, 10.03.2017 andmetel)  

Suurem osa tootjaid (78%) omasid KSK köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse 
toetusalust pinda 1-3; 3-10 ja 10-50 ha (Joonis 56).  

 
Joonis 56. KSK köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse toetusaluse pinna jagunemine suurusgrupiti 
2016. aastal (PRIA, 10.03.2017 andmetel)  

Toetuse taotlejate põllumajandusmaa struktuur  

KSK köögivilja, maitsetaime- ja ravimtaimekasvatuse toetuse saamiseks peab taotleja täitma KSM 
kohustust. Täpsema ülevaate saamiseks maakasutusest analüüsiti KSK köögivilja-, ravimtaime- ja 
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maitsetaimekasvatuse toetust taotlenud tootjate 2016. aasta ÜPT toetuse taotlusalust maakasutust 
(PRIA, 27.01.2017 andmetel). Analüüsist selgus, et KSK toetust taotlevates ettevõtetes oli ÜPT 
taotlusaluse põllumajandusmaa pindala kokku 7527 ha, millest põllukultuurid moodustasid 86%, 

püsirohumaa 12%ja mustkesa 2%.  

Põllukultuuridest (kokku 6456 ha) moodustasid 47% teraviljad (3031 ha), 17% liblikõielised (1109 
ha) ja 13% köögivilja-, ravim- ja maitsetaimed (853 ha), teiste kultuuride osatähtsus jäi väiksemaks 
(Joonis 57).  

Köögivilja, maitse- ja ravimtaimede osakaalu KSK taotlejate ÜPT taotlusalusest kogu 
maakasutusest (11%) analüüsiti tootjate kaupa. 28-l tootjal moodustas köögivilja, maitse- ja 
ravimtaimede kasvupind ettevõtte ÜPT pinnast 1-30%; kuuel tootjal 30-50% ja neljal tootjal 50-

100%. Kõige suuremale pinnale KSK köögivilja, maitse- ja ravimtaimede toetust taotlenud 

ettevõttes (200 ha) oli KSK pinna osatähtsus ettevõtte ÜPT põllukultuuride taotlusalusest pinnast 
26%.  

FADN-i majandusliku suuruse ja tootmistüübi kalkulaatori andmetel arvestatakse 1 ha köögivilja 
avamaal rotatsioonis põllukultuuridega kasvatamisel standardkogutoodangu väärtuseks 7825 eurot, 
ravim- ja maitsetaimede kasvatamisel 1586 eurot (MMIK, 2017). Võrdluseks ühe ha teravilja 
kasvatamisel standardkogutoodangu väärtuseks arvestatakse 523 eurot. Nendel andmetel on 1 ha 

köögivilja kasvatamine = 15 ha teravilja kasvatamisega, ravim – ja maitsetaimede kasvatamine = 3 
ha teraviljade kasvatamisega. 

 
Joonis 57. KSK köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse toetuse taotlejate KSM taotlusaluse 
põllumajandusmaa põllukultuuride struktuur 2016. aastal (PRIA, 27.01.2017 andmetel) 
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3.1.3.2.2. Keskkonnasõbraliku maasikakasvatuse toetus 

Toetuse taotlemine ja määramine 

2016. aastal sai KSK maasikakasvatuse toetust taotleda 2. maist kuni 21. maini, toetust taotleti 

kaheksas maakonnas 27 tootja poolt 112,3 hektarile.  

KSK maasikakasvatuse toetust määrati 2016. aastal kaheksas maakonnas 24 tootjale 107-le  
hektarile, kogusummas 26 541 eurot (PRIA, 31.01.2017 andmetel) (Lisa 3). Võrreldes 2015. aastaga 

suurenes 2016. aastal toetuse saajate arv seitsme tootja võrra, toetust määrati 26,2 ha võrra 
suuremale pinnale (lisa 17). 

 
Joonis 58. KSK maasikakasvatuse toetust saanud tootjate arv ja toetusalune määratud pind maakonniti 
2016. aastal (PRIA, 31.03.2017 andmetel) 

Suurimale pinnale määrati maasikakasvatuse toetust 2016. aastal Valgamaal (36,7 ha, 3 tootjat), 

Tartumaal (34,2 ha 9 tootjat) ja Põlvamaal (21,9 ha, 5 tootjat) (Joonis 58). Kolme maakonna kohta 
kokku kasvatati maasikaid 92,8 ha-l, mis moodustas kogu KSK maasikakasvatuse toetusalusest 

pinnast 87% ja kõikide tootjate arvust 71%. Ülejäänud maakondades kasvatati maasikaid tunduvalt 
väiksemal pinnal. Maakondadest lisandus Harjumaa, kus kaks tootjat kasvatasid maasikaid kokku 

7,3 ha.  

Suurimad maasikakasvatajad asusid Valga- ja Põlvamaal. Valgamaal kasvatasid kaks tootjat 
maasikaid vastavalt 18,8 ha ja 17,6 ha suurusel pinnal, Põlvamaal üks tootja 14,8 ha suurusel pinnal.  

Ettevõtete jagunemine suurusgrupiti  

KSK maasikakasvatuse ettevõtete suurusgrupiti jagunemist hinnati toetuse saajate arvu ja 
maasikakasvatuse toetusaluse pinna järgi (PRIA, 10.03.2017 andmetel). Ettevõtted grupeeriti 0,3-1 

ha; 1-3 ha; 3-10 ha ja 10-20 ha suurusgruppideks.  
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Analüüsimisel selgus, et kõige enam KSK maasikakasvatuse toetuse saajaid oli suurusgrupis 0,3-1 
ja 3-10 ha, vastavalt 8 tootjat (33%) ja 7 tootjat (29%), grupis 1-3 ha oli kuus ja grupis 10-20 ha 
kolm toetuse saajat (25%; 13%) (Joonis 59).  

 
Joonis 59. KSK maasikakasvatuse toetuse saajate arvu jagunemine suurusgrupiti 2016. aastal (PRIA, 
10.03.2017 andmetel)  

Suurem osa tootjaid (87%) omasid KSK maasikakasvatuse toetusalust pinda 10-20 ja 3-10 ha 
(Joonis 60). 

 
Joonis 60. KSK maasikakasvatuse toetusaluse pinna jagunemine ettevõtete suurusgrupiti 2016. aastal 
(PRIA, 10.03.2017 andmetel) 
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Toetuse taotlejate põllumajandusmaa struktuur 2016.aastal 

KSK maasikakasvatuse toetuse saamiseks peab taotlejal olema kehtiv KSM kohustus. Täpsema 

ülevaate saamiseks maakasutusest analüüsiti KSK maasikakasvatuse toetust taotlenud tootjate 2016. 

aasta ÜPT toetuse taotlusalust maakasutust (PRIA, 27.01.2017 andmetel). Analüüsist selgus, et KSK 
maasikakasvatuse toetust taotlevates ettevõtetes oli ÜPT taotlusaluse põllumajandusmaa 
kogupindala 2016. aastal 2374 ha, millest põllukultuurid moodustasid 89%, püsirohumaad 10% ja 

püsikultuurid 1%. 

Põllukultuuridest (kokku 2105 ha) moodustasid suurima osa teraviljad 50% (1045 ha) ja  
liblikõielised 28% (588 ha), teiste kultuuride osatähtsus oli väiksem (Joonis 61).  

Maasikakasvatuse osakaalu KSK toetuse taotlejate ÜPT taotlusalusest maakasutusest (5%) 
analüüsiti tootjate kaupa. 20 tootjal moodustas maasikakasvatuse kasvupind ettevõtte kogu ÜPT 

pinnast 1-30%; kahel tootjal 30-50% ja viiel tootjal 50-100%.  

FADN-i majandusliku suuruse ja tootmistüübi kalkulaatori andmetel arvestatakse 1 ha maasikate 
kasvatamisel standardkogutoodangu väärtuseks 7825 eurot (MMIK, 2017). Võrdluseks ühe ha 
teravilja kasvatamise standardkogutoodangu väärtuseks arvestatakse 523 eurot. Nendel andmetel on 

1 ha maasikate kasvatamine = 15 ha teravilja kasvatamisega. 

 
Joonis 61. KSK maasikakasvatuse toetuse taotlejate ÜPT taotlusaluse põllumajandusmaa põllukultuuride 
struktuur 2016. aastal (muu* - rühvelkultuurid, sööti jäetud maa, lühiajaline rohumaa) (PRIA, 27.01.2017 
andmetel) 

Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaime ning maasikakasvatuse toetuse nõuete 
täitmine 

KSK toetuse taotlejad peavad esimese kohustuseaasta 1. detsembriks läbima keskkonnasõbraliku 
aianduse koolituse. Koolitusel antakse ülevaade toetusesaamise nõuetest, peamistest taimehaigustest 

ja -kahjuritest ning bioloogilise mitmekesisuse elementidest. 2016 aastal määrati 
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keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaime ning maasikakasvatuse toetust kokku 
55-le tootjale, nendest seitsmele määrati toetust nii köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaime kui ka 
maasikakasvatuse eest. PRIA andmetel oli kõigil toetuse saajatel kohustuslik aianduse algkoolitus 

läbitud õigeaegselt (PRIA, 27.01.2017 andmetel).  

Üheks KSK toetusesaamise nõudeks on mullaproovide võtmine. Mullaproovid peavad olema võetud 
esimese kohustuseaasta 2. maiks. Mullaproovid tuleb teha vaid selle toetusõigusliku maa kohta, 
millel kasvavad need kultuurid, mille kohta taotleja toetust taotleb. Iga kuni kolme hektari 

toetusõigusliku maa kohta tuleb võtta üks mullaproov, arvesse lähevad ka varem võetud 
mullaproovid. Kui toetusõiguslikult maalt on mullaproovid võetud varem, peab taotleja hoolitsema 
selle eest, et uued proovid saaks võetud ja laborisse toimetatud eelmise mullaproovi võtmise aastale 
järgneva viienda aasta 1. detsembriks. Mullaproovid tuleb võtta iga kuni kolme hektari 

toetusõigusliku maa kohta, proovidest tuleb määrata taimedele omastatava magneesiumi, kaltsiumi, 

vase, mangaani ja boori sisaldus. PMK poolt tehtud andmepäringust selgus, et 2016. aasta 62-st 
KSK toetuse taotlejast 48 taotlejal olid mullaproovid tähtajaks võetud, nendest 26 taotlejal olid 
mullaproovid võetud varem, aastatel 2012–2015 (PMK, 06.03.2017 andmetel). Ühel taotlejal olid 
mullaproovid võetud 2011. aastal. Andmed puudusid 13 tootja mullaanalüüside kohta. 2016. aastal 

tuvastati PRIA kohapealse kontrolli käigus mullaproovide võtmise ja edastamise nõude täitmata 
jätmine ühel KSK tootjal.  

Keskkonnasõbraliku aianduse toetuse sihttaseme täitmine.  

2016. aastal määrati KSK köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse 

toetust kokku 55 tootjale, määratud toetusalune pind oli 943,4 ha ja määratud summa 313 411 eurot 
(PRIA, 10.03.2017 andmetel) (Lisa 3) (Joonis 62). Maakondade lõikes määrati 2016. aastal 
suurimale pinnale KSK toetust kokku Harjumaal (470,2 ha; 4 tootjat), mis moodustas kogu KSK 
toetusalusest pinnast (943,4 ha) 50%. Ülejäänud maakondades oli KSK toetusalune pind vahemikus 

0,31-142,8 ha, tootjate arv varieerus olenevalt maakonnast 1-14 tootja vahel (lisa 18). 2016. aastal 
lisandus neli maakonda, kus 2015. aastal KSK toetust ei taotletud.  

 
Joonis 62. KSK köögivilja-, maitsetaime- ja ravimtaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetusalune 
määratud pind ja toetust saanud tootjate arv maakonniti 2015.-2016. aastal (PRIA, 10.03.2017 andmetel) 
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MAK 2014-2020 programmdokumendis on kogu keskkonnasõbraliku aianduse toetusaluse pinna 
sihttasemeks seatud 1700 ha (MEM, 2015).  

2016. aastal oli keskkonnasõbraliku aianduse toetusalune pind kokku 1007 ha, sihttasemest täideti 

59% (Tabel 8; lisa 19). Võrreldes 2015. aastaga paranes sihttaseme täitmine 2016. aastal 6% võrra. 

Tabel 8. Keskkonnasõbraliku aianduse toetuse saajate arv ja toetusalune pind (ha) ning saavutustase 
eesmärgist perioodil 2014-2020 (PRIA, 31.03.2017 andmetel) 

Toetus 
2015 2016 Eesmärk 2014-2020 

Toetuse 
saajad 

Pindala, 
ha 

Toetuse 
saajad 

Pindala, ha Pindala, ha Täitmine 
2016.a, % 

Keskkonnasõbralik 
köögivilja-, 
ravimtaime- ja 
maitsetaimekasvatus  

32 777,62 38 836,39 

1700 59 Keskkonnasõbralik 
maasikakasvatus  17 80,87 24 107,02 

Keskkonnasõbralik 
puuvilja- ja 
marjakasvatus 

16 48,80 22 63,34 

3.1.3.3. Keskkonnasõbraliku aianduse toetuse tegevuste kokkuvõte  

• Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetust määrati 2016. aastal kümnes 

maakonnas 22 tootjale kogupinnaga 63,3 hektarit. Maakondade lõikes määrati KSA toetust 

suurimale pinnale Tartumaal, kolmele tootjale kokku 27,8 ha eest, teistes maakondades 
varieerus toetusalune pind 1-9 ha ning taotlejate arv ühe ja nelja tootja vahel. 2016. aastal 
lisandusid maakondadest Jõgeva-, Harju ja Raplamaa, kus määrati toetust puuvilja ja 
marjakuultuuride kasvatamise eest kokku neljale tootjale 9,5 ha suurusel pinnal. 

• 2016. aastal taotleti KSA toetust kaheksale kultuurile (õunapuu, must sõstar, vaarikas, 

ploomipuu, astelpaju, mustikas, pirnipuu, viinapuu). Toetust taotleti enam õunapuudele (25,5 
ha); mustale sõstrale (10 ha) ja vaarikale (8,2 ha), teiste taotletud kultuuride pind jäi 
väiksemaks. Esmakordselt taotleti toetust viinapuudele (0,06 ha). Kahekümne neljast KSA 
toetuse taotlejast 19 taotlesid toetust ühe kultuuri kasvatamiseks, kolm taotlejat kahe 

kultuuri, üks taotleja kolme ja üks taotleja nelja kultuuri kasvatamiseks. 

• KSA toetuse saajate suurusgrupiti jagunemist hinnati toetuse saajate arvu ja puuvilja- ja 
marjakasvatuse toetusaluse pinna järgi. Toetuse saajate arv oli kõige suurem suurusgrupis 1-
3 ha ja 0,3-1 ha, vastavalt 11 ja 7 tootjat (50%; 32%). Grupis 3-10 ha oli kolm (14%) ja 

grupis (>10 ha) üks tootja (4%). Enamus tootjaid (95%) omasid KSA puuvilja- ja 
marjakasvatuse toetusalust pinda  >10 ha, 1-3 ha või 3-10 ha.  

• 2016. aastal oli KSA tootjate ettevõtetes ühtse pindalatoetuse taotlusaluse põllumajandusmaa 
kogupindala 1166 ha. Püsikultuuride osakaal moodustas KSA taotlejate ühtse pindalatoetuse 

taotlusel deklareeritud maakasutusest 70 ha (6%), millest 67 hektarile taotleti ka KSA 

toetust. Põllukultuuridest (651 ha) kasvatati peamiselt teravilja 297 ha ja liblikõielisi kultuure 
230 ha, teiste kultuuride kasvupind oli väiksem. 

• Kahekümne neljast KSA toetuse taotlejast 13 tootjal moodustas püsikultuuride kasvupind 

ettevõtte kohta ühtse pindalatoetuse taotlusel deklareeritud maakasutusest alla 10%, kuuel 
10%-50% ja viiel 50%-100%.  
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• 2016. aastal deklareeriti pindalatoetuse taotlusel püsikultuuride kogupindalaks  

2862 ha. ÜPT toetust taotleti 2016. aastal 99%-le (2829 ha) kogu deklareeritud 
püsikultuuride pinnast, MAHE toetust 68%-le (1957 ha) ning puu ja köögivilja otsetoetust 
33%-le (935 ha) püsikultuuride kogupinnast. Taotletud KSA pinna osakaal kogu 
püsikultuuride pinnast oli tagasihoidlik 2% (67 ha). Viies maakonnas ei taotletud KSA 

toetust üldse. 

• Teistest keskkonnatoetustest taotleti 2016. aastal KSA taotlusalusele maale samaaegselt 
NAT toetust (32 ha), toetust taotles üks tootja.  

• Keskkonnasõbraliku aianduse algkoolituse läbis 2015. ja 2016. aastal kokku 20 KSA 

kohustuse võtnud tootjat. PRIA administratiivse kontrolli käigus tuvastati kahe KSA tootja 

puhul koolituse läbimise kohustuse täitmata jätmine.  

• KSA toetuse taotlejate elurikkust toetavate elementide ja taimekahjustajate seire kohta 

käivate teadmiste väljaselgitamiseks viidi 2015. ja 2016. aasta sügisel toetuse esmakordsetel 
taotlejatel hulgas läbi e-küsitlus. Kokkuvõtvalt võib e-küsimustiku tulemustel väita, et 
küsimustele vastanud KSA taotlejad olid elurikkuse elementide ja taimekahjustajate seire 

kohta käivate toetuse nõuetega hästi kursis. Mitmed elurikkuse elemendid olid juba varem 

aedades olemas. Taimekahjustajate seire tulemusi on varasematel aastatel põlluraamatusse 
kandnud alla neljandiku vastanutest, ent kõik taotlejad olid nõudest teadlikud ning valmis 
seda tegema.  

• 2016. aastal määrati keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse 

toetust kolmeteistkümnes maakonnas 38-le tootjale 836,4 ha. 

• Maakondade lõikes määrati suurimale pinnale KSK toetust köögivilja-, ravim- ja 
maitsetaimede kasvatamise eest Harjumaal (462,9 ha; 4 tootjat), mis moodustas kogu KSK 

köögivilja-, ravim- ja maitsetaimede toetusalusest pinnast 55%. Ülejäänud maakondades oli 

KSK köögivilja, ravim- ja maitsetaimede toetusalune pind vahemikus 0,31-142,8 ha, tootjate 
arv varieerus olenevalt maakonnast 2-7 tootja vahel. 

• Kultuuride lõikes taotleti KSK köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse toetust 

2016. aastal 28 kultuurile. Kõige enam taotleti toetust porgandile (269 ha; 32% kogu KSK 
taotlusalusest pindalast; 15 taotlejat), valgele peakapsale (207 ha; 25%; 16 taotlejat) ja 

söögipeedile (189 ha; 23%; 18 taotlejat), teiste kultuuride taotlusalune pind oli väiksem.  

• Ravim- ja maitsetaimi kasvatati 2016. aastal kokku 11,3 hektaril, mis moodustas 1% kogu 

KSK köögivilja-, ravim- ja maitsetaimede taotlusalusest pindalast. 49%-l ravim- ja 
maitsetaimede pinnast kasvatati aedtilli (5,4 ha), 42%-l pinnast aedkoriandrit (4,7 ha), 9%-l 

pinnast jagunes aed-apteegitilli, piparmündi ja saialille vahel. Võrreldes 2015. aastaga 
suurenes ravim- ja maitsetaimede taotletud pind 2016. aastal 7,6 ha võrra, kultuuridest 

lisandusid piparmünt, saialill ja aed-apteegitill.  

• Maakondade lõikes taotleti 2016. aastal Tartumaal KSK köögivilja-, ravimtaime- ja 
maitsetaimekasvatuse toetust 18 erinevale kultuurile, Põlvamaal 14 kultuurile, Harju- ja 

Võrumaal 11 kultuurile. Teistes maakondades varieerus taotletud kultuuride arv 1-6-ni. 

• KSK toetuse saajate ettevõtete suurusgrupiti jagunemist hinnati 2016. aastal toetuse saajate 
arvu ning köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse toetusaluse pinna järgi. Kõige 
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enam oli tootjaid suurusgrupis 3-10 ha, vastavalt 10 tootjat (26% toetuse saajate arvust). 
Suurusgrupis 1-3 ha ja 10-50 ha oli mõlemal juhul toetuse saajaid üheksa (kokku 48%). 
Suurusgrupis > 100 ha oli üks tootja üks (3%). Suurem osa tootjaid (78%) omasid KSK 

köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse toetusalust pinda 1-3; 3-10 ja 10-50 ha. 

• KSK köögivilja, maitse- ja ravimtaimede tootjate ettevõtete ÜPT taotlusaluse 

põllumajandusmaa pindala kokku oli 2016. aastal 7527 ha, millest põllukultuurid 

moodustasid 86%, püsirohumaa 12%ja mustkesa 2%. Põllukultuuridest (kokku 6456 ha) 
moodustasid 47% teraviljad (3031 ha), 17% liblikõielised (1109 ha) ja 13% köögivilja-, 
ravim- ja maitsetaimed (853 ha), teiste kultuuride osatähtsus jäi väiksemaks 

• 28-l tootjal moodustas köögivilja, maitse- ja ravimtaimede kasvupind ettevõtte kogu ÜPT 

taotlusalusest pinnast 1-30%; kuuel tootjal 30-50% ja neljal tootjal 50-100%. 

• Keskkonnasõbraliku maasikakasvatuse toetust määrati kaheksas maakonnas 24 tootjale 107-
le hektarile. Suurimale pinnale määrati maasikakasvatuse toetust 2016. aastal Valgamaal 

(36,7 ha, 3 tootjat), Tartumaal (34,2 ha 9 tootjat) ja Põlvamaal (21,9 ha, 5 tootjat). Kolme 

maakonna kohta kokku kasvatati maasikaid 92,8 ha-l, mis moodustas kogu KSK 
maasikakasvatuse toetusalusest pinnast 87% ja kõikide tootjate arvust 71%. Ülejäänud 
maakondades kasvatati maasikaid tunduvalt väiksemal pinnal. Maakondadest lisandus 
Harjumaa, kus kaks tootjat kasvatasid maasikaid kokku 7,3 ha.  

• Suurimad maasikakasvatajad asusid Valga- ja Põlvamaal. Valgamaal kasvatasid kaks tootjat 

maasikaid vastavalt 18,8 ha ja 17,6 ha suurusel pinnal, Põlvamaal üks tootja 14,8 ha suurusel 
pinnal.  

• KSK maasikakasvatuse ettevõtete suurusgrupiti jagunemist hinnati toetuse saajate arvu ja 
maasikakasvatuse toetusaluse pinna järgi. Kõige enam toetuse saajaid oli suurusgrupis 0,3-1 

ja 3-10 ha, vastavalt 8 tootjat (33%) ja 7 tootjat (29%), grupis 1-3 ha oli kuus ja grupis 10-20 
ha kolm toetuse saajat (25%; 13%). Suurem osa tootjaid (87%) omasid KSK 

maasikakasvatuse toetusalust pinda 10-20 ja 3-10 ha. 

• KSK maasikakasvatuse toetust taotlevates ettevõtetes oli ÜPT taotlusaluse 
põllumajandusmaa kogupindala 2016. aastal 2374 ha, millest põllukultuurid moodustasid 

89%, püsirohumaad 10% ja püsikultuurid 1%. Põllukultuuridest (kokku 2105 ha) 
moodustasid suurima osa teraviljad 50% (1045 ha) ja liblikõielised 28% (588 ha), teiste 
kultuuride osatähtsus oli väiksem. 

• 20 tootjal moodustas maasikakasvatuse kasvupind ettevõtte kogu ÜPT pinnast 1-30%; kahel 

tootjal 30-50% ja viiel tootjal 50-100%. 

• MAK 2014-2020 programmdokumendis on kogu keskkonnasõbraliku aianduse toetusaluse 
pinna sihttasemeks seatud 1700 ha. 2016. aastal oli keskkonnasõbraliku aianduse toetusalune 

pind kokku 1007 ha, sihttasemest täideti 59%. Kahe aasta tulemuste põhjal võib väita, et 
keskkonnasõbraliku aianduse toetuse raames on tootjate poolt hästi vastu võetud KSK 

köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse toetus. Toetusena makstav summa 334 
eurot hektari kohta on tõenäoliselt piisavalt motiveeriv summa, mis kutsub meetmega 
liituma. KSK maasikakasvatuse ning KSA puuvilja- ja marjakasvatuse toetusega liitumise 
suhtes oli tootjate huvi väiksem. 
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3.1.4. MEEDE M10.1.5 - KOHALIKKU SORTI TAIMEDE KASVATAMISE TOETUS 

Meetme eesmärk 

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse (SORT) 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.  

3.1.4.1. Meetme analüüs 

Perioodil 2014–2020 on laiendatud toetuse maksmist ka teiste sortide eest peale talirukki 'Sangaste'. 

Kohalikku sorti taimede nimekirjas on 5 põllukultuuri ning 43 puuvilja- ja  12 marjakultuuri. 
Toetuse täpsemad nõuded on esitatud maaeluministri määruses nr 52 “ Kohalikku sorti taimede 
kasvatamise toetus“. 2016. aastal sai MAK 2007-2013 „Kohalikku sorti taimede ('Sangaste’ rukis) 
kasvatamise toetust“ taotleda üksnes kehtiva kohustuse alusel. 

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetust saab MAK 2014-2020 perioodil taotleda olenevalt 
kultuurist kas pinna- või taimepõhiselt, mistõttu on lisaks ühistele ülevaadetele analüüsitud eraldi 
toetust põllukultuuridele ning viljapuu- ja marjaaedadele. 

Kohalikku sorti taime kasvatamise toetuse näitajad toetust saavate põllumajandusettevõtete ja 
toetust saavate alade kogupindala on esitatud määratud toetuse järgi (PRIA, 10.03.2017 andmetel). 

Kuna täpsem jaotus põllukultuuride lõikes nendes andmetes puudub, siis on vastavad näitajad 
arvutatud maakasutuse päringutest taotletud pinna alusel ja võivad erineda määratud pinnast (PRIA, 
27.01.2017 andmetel). Lisaks taotlusaluse pinna ja taimede arvu analüüsimisele kirjeldatakse toetuse 
saajatest parema ülevaate saamiseks nende poolt 2016. aasta pindalatoetuste taotlusel deklareeritud 
maakasutust ja kasvatatavaid kultuurigruppe ning teisi taotletud toetusi. Taotletud toetuse ulatuse 

hindamiseks on analüüsitud ka potentsiaalse maa pindala. Analüüsi aluseks on võetud 2016. aastal 

pindalatoetuste taotlusel deklareeritud SORT toetusõiguslike põllukultuuride taotletud pindala.  

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

2016. aastal uut MAK 2007-2013 SRT kohustust ei olnud võimalik võtta, kuid kehtiva kohustuse sai 

asendada MAK 2014–2020 alusel antava kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse saamiseks 
võetava kohustusega. Perioodi 2009-2013 jooksul oli antud toetuse osas väga väike tootjatepoolne 

huvi (toetusalune pind keskmiselt 715 ha, 28 toetusesaajat) (Lisa 20; Joonis 63). 2014. aastal oli 
toetatud SRT pinda 766 hektarit. 2015. aastast sai kehtiva SRT kohustuse asendada MAK 2014-
2020 SORT kohustusega. 2015. aastal vähenes pind 246 hektarini ja toetuse saajate arv oli 20. 2016. 
aastal taotles SRT kaheksa teraviljakasvatajat 55 hektarile, määrati aga kokku 50 hektari eest 

seitsmele tootjale kogusummaga 1547 eurot (PRIA, 31.03.2017 andmetel). Kõik olid SRT saajad ka 
2015. aastal, üks 2015. aastal SRT toetust saanud tootja võttis 2016. aastal SORT kohustuse. Ida-

Viru- ja Saaremaal oli SRT kogupindala 13 ha, Järva-, Pärnu-, Valga- ja Võrumaal 5-7 ha. SRT 
toetust ei ole ühelgi aastal taotletud Hiiumaal. 
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Joonis 63. SRT toetuse saajate arv ja määratud pind (ha) tegevusmaakonniti aastatel 2009-2016 (PMK, 2016a); (PRIA, 10.03.2017 andmetel)  
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Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus MAK 2014-2020 perioodil 

2016. aastal taotles MAK 2014-2020 kohalikku sorti taime kasvatamise toetust (edaspidi SORT) 
kokku 40 taotlejat, viljapuude- ja marjapõõsaste kasvatamise eest 13 (1942 istikule) ja 

põllukultuuride kasvatamise eest 27 taotlejat (401 ha). 

Kogueelarve7 kohalikku sorti taime kasvatamise toetuse puhul on 593 000 eurot ja kogupindala 
1700 hektarit. Viljapuude- ja marjapõõsaste kasvatamise eest määrati SORT toetust 13 tootjale 
(1930 taimele, 19 744 eurot), kaheksale neist määrati toetus täies ulatuses, viiele tootjale 
vähendamistega. Põllukultuuride kasvatamise eest said SORT toetust 26 tootjat 387 hektarile 

(16 438 eurot). Määratud toetussumma kokku on 2016. aastal 36 181 eurot  (PRIA, 31.03.2017 
andmetel), seega on meetme kogueelarvest teisel aastal kulutatud sarnaselt 2015. aastaga 6% ja 
pindalale seatud eesmärgist täidetud 23%. 

Kohalikku sorti põllukultuuride kasvatamine 

Toetusalused pinnad ja toetuse saajate arv 

1. SORT toetust põllukultuuridele taotleti 2016. aastal kaheteistkümnes maakonnas 27 taotleja 

poolt 401 hektarile. Kõige rohkem (68% kogu taotletud SORT pinnast) taotleti toetust 
'Sangaste' rukkile – taotletud kogupinnaks oli 271 ha (2015.a. 351 ha). Allakülvita 'Sangaste' 
rukist oli 254 ha (63% kogu taotletud pinnast) ja liblikõieliste allakülviga 17 ha (4% kogu 
taotletud pinnast). Põlduba 'Jõgeva' moodustas taotletud pinnast 28% (111 ha), valge ristik 

'Jõgeva 4' 3% (10 ha) ja põldhernes 'Mehis' 3% (10 ha). Kartulile 'Ando' pole SORT toetust 
taotletud 2015. ega ka 2016.aastal. SORT toetust põllukultuuridele ei taotletud 2016. aastal 

Hiiu-, Valga- ja Võrumaal (Joonis 64). 

 
Joonis 64. SORT taotlusaluste põllukultuuride struktuur maakonniti (põllu asukoha maakond) 2016. aastal 
(PRIA, 27.01.2017 andmetel) 

2016. aastal määrati SORT toetust põllukultuuridele 26 tootjale (kogupinnaga 387 hektarit (Lisa 20), 
mis on 97% taotletud pinnast. Toetust ei määratud ühele põlduba 'Jõgeva' taotlejale. 

                                                             
7 Eesti Maaelu Arengukava peatükk 11.4.1.1 kohaselt (PMK, 2016a) 
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Tegevusmaakondade8 lõikes oli SORT toetusalune pind ja toetuse saajate arv suurim Tartumaal 
(Joonis 65), kus 7 tootjale määrati SORT toetust 221 hektarile. Viljandimaal oli viis (46 ha), Lääne-
Virumaal neli (42 ha) ja Saaremaal kolm toetusesaajat (26 ha), teistes maakondades ainult üks ning 

toetusalune pind jäi 0,65 kuni 20 ha piiresse. 

 
Joonis 65. SORT toetust põllukultuuridele saanud tootjate arv ja määratud pind tegevusmaakonniti 2015-
2016 aastal (PRIA, 31.03.2017 andmetel) 

Toetuse saajate majapidamise suuruse ja põllumajandusmaa struktuur 

SORT toetust põllukultuuridele saanud tootjatest (edaspidi SORT tootjad) oli 62% 2016. aasta 
pindalatoetuste taotlusel deklareerinud pinna suuruseks 100-500 hektarit. Üle 1000 ha oli 2 tootjal 

(8% tootjatest) ja pindalaga kuni 100 ha oli 8 tootjat (31%). 

SORT tootjatel oli kokku 7706 ha maad, millest 83% oli põllukultuuride (6408 ha), 16,7% 
püsirohumaa ja PLK (1288 ha) ning 0,3% püsikultuuride all. Suurema osa (62%) põllukultuuride 

alusest pinnast moodustasid SORT tootjatel teravili (3978 ha) ja liblikõielised kultuurid (kaunvili 
746 ha, muud liblikõielised kokku 844 ha). Maakonniti oli kultuuride jagunemine pisut erinev, kuid 
keskmiselt moodustasid liblikõielised (s.h kaunvili ja liblikõieliste allakülv) 30% kogu SORT 

tootjate deklareeritud põllukultuuridest (Joonis 66). Liblikõieliste suurt osakaalu selgitab asjaolu, et 

SORT toetuse saajatest olid veidi üle poolte (54%) KSM ja 46% MAHE toetuse saajad, kellel on 
toetusest tulenev liblikõieliste kasvatamise nõue.  

                                                             
8 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 
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Joonis 66. SORT toetust põllukultuuridele saanud tootjate ettevõtetes kasvatatavate põllukultuuride struktuur 
(%) maakonniti 2016. aastal (PRIA, 27.01.2017 andmetel) 

Üle poolte SORT toetust põllukultuuridele saanud tootjatest olid ka loomapidajad (16 tk, 62%). 

Veiste koguarv oli neil 2016. aasta lõpu seisuga kokku 1139 looma, peale veiste peeti ettevõtetes 
veel lambaid, mesilasi ja kanu (PRIA, 30.01.2017 andmetel). 

Potentsiaalne ühikute arv 

Taotletud SORT toetuse ulatuse hindamiseks on analüüsitud 2016. aastal pindalatoetuste taotlusel 

deklareeritud toetusõiguslike9 põllukultuuride pindala ja neile taotletud SORT ja SRT toetust. 

Maakasutuse andmetest lähtuvalt deklareeriti 2016. aastal põldherne 'Mehis' kogupindalaks 312 

hektarit (Joonis 67), SORT toetust taotleti 10 hektarile. Kartuli 'Ando' deklareeritud pindala oli 11 
ha, SORT toetust sellele kultuurile ei taotletud. Põldoa 'Jõgeva' deklareeritud kogupindala oli 437 
ha, millest 25%-le oli taotletud SORT toetust (111 ha). Talirukki 'Sangaste' kogupindala oli 1075 ha, 

millest 31% oli taotletud kohalikku sorti taimede kasvatamise toetust – 55 ha-le MAK 2007-2013 
perioodi SRT ja 271 ha-le MAK 2014-2020 SORT toetust. 

                                                             
9 SORT toetusõiguslikud põllukultuurid – talirukis ‘Sangaste’, kartul 'Ando', põldhernes 'Mehis', põlduba 'Jõgeva' ja 
valge ristik 'Jõgeva 4' 
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Joonis 67. 2016. aastal taotletud SORT ja SRT pindala ning SORT/SRT toetuseta pindalatoetuste taotlusel 
deklareeritud SORT toetusõiguslike põllukultuuride pindala (PRIA, 27.01.2017 andmetel) 

2012. aastal oli sertifitseeritud talirukki 'Sangaste' pindala 250 ha, mis 2015. aastaks oli vähenenud 

86 hektarini, kuid 2016. aastal aga natuke taas suurenenud, mil PMA poolt tunnustati talirukki 
'Sangaste' pinda 125 ha. PMA poolt sertifitseeriti ajavahemikul 01.07.2014-30.06.2016 842 tonni 
talirukist, millest 'Sangaste' rukis moodustas 31%, ehk 263 tonni.  

Põldherne seemnepõldudest tunnustati 2016. aastal 1554 ha, millest sort 'Mehis' moodustas 0,9% 
ehk 13,34 ha. PMA poolt sertifitseeriti ajavahemikul 01.07.2014-30.06.2016 499 tonni põldhernest, 
millest 'Mehis' moodustas 0,07% ehk 3320 kg. 

Põldoa seemnepõldudest tunnustati 2016. aastal 404 ha, millest sort 'Jõgeva' moodustas 8% ehk 15,3 
ha. PMA poolt sertifitseeriti ajavahemikul 01.07.2014-30.06.2016 980 tonni põlduba, millest sort 
'Jõgeva' moodustas 42% ehk 407 tonni. 

Valge ristiku seemnepõldudest tunnustati 2016. aastal 11,5 hektarit, millest sort 'Jõgeva 4' 
moodustas 93% ehk 10,7 ha. PMA poolt sertifitseeriti ajavahemikul 01.07.2014-30.06.2016 60 kg 
valge ristiku seemet, millest 'Jõgeva 4' moodustas 33,3% (20 kg). (PMA, 31.03.2017 andmetel)  

Seemnekartulit 'Ando' sertifitseeriti viimati PMA poolt 2013. aastal (3800 kg). Hiljem pole  olnud 
võimalik sorti 'Ando' sertifitseerida sordi vastuvõtlikkuse tõttu viirustele ja partiid on prakeeritud 
(PMA, 06.03.2016 andmetel). 'Sangaste' rukki ja põldoa 'Jõgeva' sertifitseeritud seemnete 

kättesaadavus on mõnevõrra parem kui teistel SORT toetuse liikidel, mistõttu võiks nende 
toetusalune pind olla suurem. 

  

10

111

271

10

55

11

302 326

749

54

0

100

200

300

400

500

600

700

800

kartul "Ando" põldhernes
"Mehis"

põlduba "Jõgeva" Sangaste rukis valge ristik
"Jõgeva 4"

(100%)

P
in

da
la

, h
a

SORT SRT SORT/SRT toetuseta



111 
 

SORT toetusaluste alade kattumine teiste MAK keskkonnaga seotud meetmetega 

SORT toetusalusele maale saab taotleda ka teisi keskkonnaga seotud pindalatoetusi. 2016. aastal oli 

SORT taotletud pinnast hõlmatud 38% KSM toetusega (151 ha), NAT toetusega 5% (21 ha), 62% 

MAHE toetusega (250 ha) ning sellest sertifitseeritud maheseemnega 'Sangaste' pinda oli 213 ha. 

Kohalikku sorti viljapuude- ja marjapõõsaste kasvatamine 

Toetusalused pinnad ja toetuse saajate arv 

2016. aastal taotles kolmteist tootjat viljapuudele- ja marjapõõsastele SORT toetust kokku 1942 
taimele (Joonis 68).  

 
Joonis 68. SORT taotletud taimede arv 2015.ja 2016. aastal (PRIA, 10.03.2017 andmetel) 

Puuvilja- ja marjakultuuride lõikes taotleti sarnaselt 2015. aastaga enim toetust õunapuudele (842 
taime, 43% taotletud taimede koguarvust), ploomipuudele (539 taime, 28%) ja mustale sõstrale (364 
taime, 19%). Märkimisväärselt suurenes toetusaluste karusmarja istikute arv võrreldes eelmise 

aastaga. SORT toetust määrati kõigile 13 taotlejale (viljapuude eest said toetust 11 ja marjapõõsaste 
eest viis tootjat) kokku 1930 istiku eest (99,4% taotletud taimede arvust) kogusummaga 19 744 
eurot.  

Toetust taotleti enim õunasortidele 'Paide taliõun' (223 taime; Joonis 69, Lisa 21), 'Meelis' (170) ja 
'Vahur' (169). Ploomisortidest olid populaarseimad 'Kihelkonna' (190) ja 'Mõisaploom' (91). Ilmselt 
kasvatatakse neid sorte aedades rohkem ka seetõttu, et istikud on puukoolidest kättesaadavad 
(MEM, 05.03.2016 andmetel). Karusmarjadest taotleti kõige rohkem sordile 'Rae 1' (63) ja must 

sõstardest sordile 'Albos' (78). Enamus taotlusalustest sortidest (80%) kasvab kolme taotleja 
aedades. Enamikele määruse10 lisas 1 loetletud sortidele taotleti 2016. aastal ka SORT toetust. 
Õunapuudest taotleti kõigile sortidele, pirnipuudest ei taotletud sortidele 'Liivi roheline võipirn', 
'Saaremaa punane' ja 'Tallinna pikk', ploomipuudest sortidele 'Kullamaa suur', 'Lahtise luuga kreek', 

'Tartu kaunitar' ja 'Tartu kollane'. Marjapõõsastest taotleti toetust kõigile sortidele.  
                                                             
10 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 69. SORT taotlusaluste viljapuude- ja marjapõõsaste sortide struktuur 2016. aastal (PRIA, 10.03.2017 
andmetel) 
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Toetuse saajate põllumajandusmaa struktuur  

Kohalikku sorti puuvilja- ja marjakultuuride kasvatamise eest toetust saanud tootjate 

põllumajandusmaad paiknesid üheksas maakonnas ning pindalatoetuste alune kogupindala oli 2016. 

aastal 910 ha. Poolel pinnal (505 ha, 55%) kasvatati põllukultuure, püsirohumaa koos PLKga 
moodustas 26% (233 ha) nende tootjate poolt taotlusele märgitud kogupinnast. Püsikultuurid 
moodustavad 17% (151 ha) ja mustkesa 2% taotlustele märgitud pinnast. SORT tootjate 

püsikultuuride alusest pinnast 43% moodustas õunapuude (65 ha), 30% musta sõstra (45 ha), 9% 
ploomipuude ning 9% viljapuu- ja marjaaiad väikestel pindadel (mõlemad 14 ha) alune maa. Muid 
kultuure kasvatati kuni kolmel hektaril. 

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. 

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. Püsikultuuride alusele 
pinnale oli SORT toetust saanud tootjate poolt 2016. aastal taotletud 150 hektarile ÜPT. 7 tootjat oli 
taotlenud PKV (139 ha), samapaljud ka MAHE toetust (28 ha) ja kaks tootjat oli taotlenud KSA 
toetust (26 ha). 

3.1.4.2. Kokkuvõte  

• Perioodi 2009-2013 jooksul oli MAK 2007-2013 kohalikku sorti taime kasvatamise toetuse 
toetusalune pind keskmiselt 715 ha (28 toetusesaajat). 2014. aastal oli toetatud SRT pinda 
766 hektarit. 2015. aastal vähenes pind 246 hektarini ja toetuse saajate arv oli 20. 2016. 

aastal taotles SRT kaheksa teraviljakasvatajat 55 hektarile, määrati aga kokku 50 hektari eest 

seitsmele tootjale kogusummaga 1547 eurot. SRT toetust ei ole ühelgi aastal taotletud 
Hiiumaal. 

• 2016. aastal taotles MAK 2014-2020 kohalikku sorti taime kasvatamise toetust (SORT) 

kokku 40 taotlejat, viljapuude- ja marjapõõsaste kasvatamise eest 13 (1942 istikule) ja 
põllukultuuride kasvatamise eest 27 taotlejat (401 ha). Viljapuude- ja marjapõõsaste 

kasvatamise eest määrati SORT toetust 13 tootjale (1930 taimele, kogusummaga 19 744 
eurot). Põllukultuuride kasvatamise eest said SORT toetust 26 tootjat 387 hektarile (16 438 
eurot). Määratud toetussumma meetme kohta kokku on 2016. aastal 36 181 eurot. 

• SORT toetust taotleti kõige rohkem (68% kogu taotletud SORT pinnast) 'Sangaste' rukkile – 

taotletud kogupinnaks oli 271 ha. Põlduba 'Jõgeva' moodustas taotletud pinnast 28% (111 
ha), valge ristik 'Jõgeva 4' 3% (10 ha) ja põldhernes 'Mehis' 3% (10 ha). Kartulile 'Ando' pole 
SORT toetust taotletud 2015. ega ka 2016.aastal. SORT toetust põllukultuuridele ei taotletud 
2016. aastal Hiiu-, Valga- ja Võrumaal. 

• SORT tootjatel oli kokku 7706 ha maad, millest 83% oli põllukultuuride (6408 ha), 16,7% 

püsirohumaa ja PLK (1288 ha) ning 0,3% püsikultuuride all. SORT toetust põllukultuuridele 
saanud tootjatest oli 62% 2016. aasta pindalatoetuste taotlusel deklareerinud pinna suuruseks 
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100-500 hektarit. Üle 1000 ha oli 2 tootjal (8% tootjatest) ja pindalaga kuni 100 ha oli 8 
tootjat (31%). Liblikõieliste suurt osakaalu selgitab asjaolu, et SORT toetuse saajatest olid 
veidi üle poolte (54%) KSM ja 46% MAHE toetuse saajad, kellel on toetusest tulenev 

liblikõieliste kasvatamise nõue. 

• SORT taotletust pinnast oli hõlmatud 38% KSM toetusega (151 ha), NAT toetusega 5% (21 

ha), 62% MAHE toetusega (250 ha) ning sellest sertifitseeritud maheseemnega 'Sangaste' 

pinda oli 213 ha. 

• Puuvilja- ja marjakultuuride lõikes taotleti enim toetust õunapuudele (842 taime, 43% 
taotletud taimede koguarvust), ploomipuudele (539 taime, 28%) ja mustale sõstrale (364 

taime, 19%). Märkimisväärselt suurenes toetusaluste karusmarja istikute arv võrreldes 

eelmise aastaga. SORT toetust määrati kõigile 13 taotlejale (viljapuude eest said toetust 11 ja 
marjapõõsaste eest viis tootjat) kokku 1930 istiku eest (99,4% taotletud taimede arvust). 

• Toetust taotleti enim õunasortidele 'Paide taliõun', 'Meelis' ja 'Vahur'. Ploomisortidest olid 

populaarseimad 'Kihelkonna' ja 'Mõisaploom', karusmarjadest 'Rae 1' ja must sõstardest sort 

'Albos'. Pirnipuudest ei taotletud sortidele 'Liivi roheline võipirn', 'Saaremaa punane' ja 
'Tallinna pikk', ploomipuudest sortidele 'Kullamaa suur', 'Lahtise luuga kreek', 'Tartu 
kaunitar' ja 'Tartu kollane'. Õunapuudest ja marjapõõsastest taotleti toetust kõigile 
toetusõiguslikele sortidele. 

• Kohalikku sorti puuvilja- ja marjakultuuride kasvatamise eest toetust saanud tootjate 

põllumajandusmaad paiknesid üheksas maakonnas ning pindalatoetuste alune kogupindala 
oli 2016. aastal  910 ha. Püsikultuurid moodustasid nende kasutatavast maast 17% (151 ha). 
SORT tootjate püsikultuuride alusest pinnast 43% moodustas õunapuude (65 ha), 30% musta 
sõstra (45 ha), 9% ploomipuude ning 9% viljapuu- ja marjaaiad väikestel pindadel (mõlemad 

14 ha) alune maa. Muid kultuure kasvatati kuni kolmel hektaril. 

• Püsikultuuride alusele pinnale oli SORT toetust saanud tootjate poolt 2016. aastal taotletud 

150 hektarile ÜPT. 7 tootjat oli taotlenud PKV (139 ha), samapaljud ka MAHE toetust (28 
ha) ja kaks tootjat oli taotlenud KSA toetust (26 ha). 

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 Põllumajandusministri määruses nr 55 

“Ohustatud tõugu looma pidamise toetus“. MAK 2007-2013 raames võetud OTL kohustust sai 
2015. aastast alates asendada MAK 2014-2020 raames antava OTL kohustusega. 
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2016. aastal sai 654 ohustatud tõugu looma pidajat (ühe taotlusega saab toetust taotleda mitme 
erineva tõu kohta) kokku toetust 13 932 loomale (Lisa 22, Joonis 70) 828 216 eurot.  

 
Joonis 70. Toetatud eesti, tori, eesti raskeveo hobuse, eesti maatõugu veise ja eesti vuti arvud ning toetuse 
saajate arvud perioodil 2007-2016 (PMK, 2016a),  (PRIA, 31.03.2017 andmetel) 

Vuttide (OTV) arv moodustas toetatud loomadest 77%, eesti tõugu hobused (OTE) 12%, eesti 

maatõugu veised (OTM) 6%, tori tõugu hobused (OTT) 3% ja eesti raskeveo hobused (OTR) 2%. 
2016. aastal jätkus 79 toetusesaajal (12%) MAK 2007-2013 OTL kohustus (159 looma, toetatud 
loomadest 5%, va vutid) ja 575 toetusesaajal (88%) oli MAK 2014-2020 OTL kohustus (3197 

looma, 95% toetatud loomadest, va vutid). Võrreldes 2015. aastaga toetatud loomade arv suurenes 

572 looma võrra (Tabel 9). Suurenenud olid toetusaluste vuttide arv 544, maatõugu veiste arv 55 ja 
eesti raskeveo hobuste arv 4 looma võrra. Eesti ja tori tõugu toetusaluste hobuste arv aga vähenenud 
(vastavalt 19 ja 12 looma võrra). 

Tabel 9. Toetatud OTL arvud tõugude lõikes 2015-2016. aastal (PRIA, 31.03.2017 andmetel) 
Toetatud 
tõug/loomade 
arv 

2015 2016 

 MAK 
2007-2013 

MAK 
2014-2020 KOKKU 

MAK 
2007-2013 

MAK 
2014-2020 KOKKU 

OTE   251 1486 1737 79 1639 1718 
OTR 14 229 243 4 243 247 
OTT  128 338 466 40 414 454 
OTM   66 657 723 36 742 778 
OTV    10 191 10 191 X 10 734,68 10 734,68 
OTL KOKKU  459 12 901 13 360 159 13 772,68 13 931,68 

686 683 723 778
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2016. aastal oli suurim OTL toetatud loomade arvuga Tartumaa (10 404), kuna sealsetes valdades 
(Tähtvere ja Vara vald) peetakse toetusaluseid eesti vutte (Lisa 22; Lisa 23; Joonis 71). 
Karjatatavaid toetusaluseid OTL loomi oli kõige rohkem Saare (911 looma), Harju (365) ja Pärnu 

(340) maakonnas, kõige vähem Põlvamaal (43 looma). Rohkem kui 200 loomaga omavalitsused olid 
Saaremaal Leisi, Muhu ja Lääne-Saare vald. Üle 100 toetatud OTL looma oli Kuusalu, Märjamaa ja 

Käina vallas. 

 
Joonis 71. 2016. aastal toetatud ohustatud tõugu loomade jagunemine (arv) omavalitsuste lõikes (PRIA, 
10.03.2017 andmetel),) (PRIA, 31.03.2017 andmetel) 

2016. aastal said OTL toetust 358 hobusekasvatajat 1718 eesti tõugu hobuse kohta (12% kogu OTL 

toetatud loomade arvust; 54% toetatud loomadest kui vutid välja arvata) kogusummaga 342 111 
eurot. Kõige rohkem oli Saare (756 looma; 44% selle tõu toetatud loomadest), Hiiu (201 looma) ja 
Harju (126 looma) maakonnas. Kõige vähem oli toetatud eesti tõugu hobuseid Ida-Virumaal (13 
looma). 5% toetatud eesti tõugu hobustest olid hõlmatud MAK 2007-2013 ja 95% MAK 2014-2020 

kohustusega. Üle saja eesti tõugu hobustega karju oli kokku kolm: Hiiu- (131 looma) ja Saaremaal 
(135 ja 192 looma). Üks toetusalune eesti tõugu hobune oli 164 hobusekasvatajal. 

Eesti raskeveohobuseid toetati 2016. aastal 68 loomapidajal 247 hobust (2% kogu OTL toetatud 

loomade arvust; 8% toetatud loomadest kui vutid välja arvata) kogusummaga 63 841 eurot. 2% 
toetatud hobustest olid MAK 2007-2013 OTL ja 98% MAK 2014-2020 kohustusega. Ida-Virumaal 
(kus oli ka suurim selle tõu hobuste arv toetuse saaja kohta, üle 63 looma) oli 89 ja Pärnumaal 35 
toetatud raskeveohobust. Hiiumaal oli ainult 1 OTR toetusalune hobune. 17% OTR toetuse saajatest 

peavad ainult 1 toetusalust eesti raskeveohobust oma karjas. 
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Tori tõugu toetusaluste hobuste arv eelmise aastaga võrreldes on 12 looma võrra vähenenud. Toetati 
454 tori tõugu hobust (3% kogu OTL toetatud loomade arvust; 14% toetatud loomadest kui vutid 
välja arvata). 9% (40 looma) toetatud tori hobustest olid MAK 2007-2013 kohustusega, ülejäänud 

414 MAK 2014-2020 kohustusega. Toetust sai 197 tori tõu hobusekasvatajat kogusummaga 89 952 
eurot. Maakonniti oli rohkem tori tõugu hobuseid Pärnu, Rapla ja Tartu maakonnas (üle 50 hobuse), 

alla 10 looma Saare, Hiiu ja Ida-Viru maakonnas. 45% OTT saajatel oli 1 toetusalune tori tõugu 
hobune, 11-19 hobust oli 5 OTT saajal. 

Toetust sai 151 maakarja kasvatajat 778 maatõugu veise kohta (6% kogu OTL toetatud loomade 
arvust; 24% toetatud loomadest kui vutid välja arvata) kogusummaga 238 573 eurot. Maatõugu 
veiseid oli kõige rohkem Harju (166 looma), Saare (145) ja Pärnu (109 looma) maakonnas. 
Võrreldes 2015. aastaga, suurenes 2016. aastal OTM arv Harju- 47 looma ja Saaremaal 18 looma 

võrra, Pärnumaal aga vähenes toetust saanud OTM arv 19 looma võrra. Kõige vähem oli 

toetusaluseid eesti maatõugu veiseid Jõgeva (1 loom), Põlva (6) ja Ida-Viru (8) maakonnas. 95% 
toetatud maatõugu veistest olid MAK 2014-2020 kohustusega. 2016. aastal oli 68 toetuse saajal üks 
maakarja veis, üle 10 veise oli kolmeteistkümnel ja üle 40 veise neljal toetuse saajal. Suurima 
toetatud maakarja veistega karjas oli 72 looma. 

Eesti maakarja tõugu veiste lisatoetus 

Alates 2015. aastast on maatõugu veise pidajal võimalus taotleda ka OTL MAK 2014-2020 
lisatoetust veiste osas, kes vastasid ühele või mitmele lisatingimusele. Toetust sai taotleda: 
tõuraamatusse kantud pulli pidamise eest; taotlusaastal jõudluskontrollis osaleva lehma pidamise 

eest; eelmisel aastal puhtatõulise järglase andnud lehma eest.  

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 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. 2016 seisuga kuulus maatõu alla 1460 

emaslooma, kuid tõuraamatusse (A ja B ossa) kuulus 1135 emaslooma ja 28 tõuraamatu pulli. 
Jõudluskontrolli tehti A ja B osa lehmadest 386-le (59%) ja B-osa lehmikutest 351-le (73%; B-osa 
lehmikuid oli kokku 479). 

2016. aastal taotles jõudluskontrollis osaleva lehma pidamise eest toetust 44 veisekasvatajat 330 
lehmale, võrreldes eelmise aastaga on selle lisatoetuse taotlemine suurenenud 41 looma võrra. 
Jõudluskontrollis oleva maatõugu veise lisatoetust maksti 43 loomapidajale 281 looma eest (73% 

jõudluskontrollialustest A ja B osa lehmadest) 281 000 eurot, (2015. aastal 277 looma eest). 
Analüüsides nende tootjate toetusaluse maakarja veiste arvu, siis selgus, et 62% karja loomadele 

taotleti jõudluskontrolli lisatoetust. 

Toetati 18 tõuraamatusse kantud pulli (taotleti 19). 

2015. aastal puhtatõulise järglase andnud 269 lehma eest taotles lisatoetust 51 veisekasvatajat. 
Toetus määrati 48 veisepidaja 209 lehmale. Enamuses ettevõtetes (67%) oli selliseid toetusaluseid 
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lehmi 1-10, 31% ettevõtetes 11-50 ja ja ühes üle 50 lehma, kes olid toetuse taotlemisele eelneval 
aastal saanud tõupuhta järglase. 

Maakarja tõugu veise kandmisel PRIA põllumajandusloomade registrisse ei kontrollita tõuraamatu 

andmeid, seega võivad seal märkega eesti maakari (EK) olla ristandid ja ka need loomad, kelle 
põlvnemises on üle 75% teist tõugu ja kes ei saa kuuluda maakarja tõu alla. Sellest tulenevalt ei saa 
analüüsida OTL toetatud loomade suhet karjas peetavate kõikide loomadega. Samuti pole võimalik 
OTL (ega ka LHT) toetusaluste ja kõikide hobuste arvu analüüsida kliendi põhiselt, kuna hobuste 

registris olevad andmed pole PRIA kliendi ID’ga seotavad. 

Tõuraamatu andmed ja tõugude säilimine, potentsiaalne toetusõiguslike loomade arv 

Tõuraamatusse kantud Eesti maakarja veiste koguarv on perioodil 2008-2014 olnud languses, 2015. 
aastal natuke tõusis, kuid 2016. aastal on taas vähenenud. Eesti ja eesti raskeveo tõugu hobustel ja 

eesti vuttidel on tõupuhaste loomade arvud aasta aastalt suurenenud. Tori tõugu hobuste arv on 

olnud languses 2012-2015.a., 2016. aastal on natuke suurenenud. Tabelis (Tabel 10) on esitatud 
ohustatud tõugu loomade üldarv tõugude lõikes aastast 2007. Välja on toodud ka maakarja veise 
arvud (ristanditeta), sealhulgas tõuraamatu lehmade ja pullide arv. 

Tabel 10.Ohustatud tõugu loomade arvud aastatel 2007-2016 (PMK, 2016a), (VTA, 16.03.2017 andmetel) 
Tõug/Aasta 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Eesti hobune 1 600 1 788 1 896 2 076 2 084 2 197 2 323 2 453 2 472 2 581 

Tori hobune 1 300 1 365 1 370 1 376 1 383 1 393 1 378 1 255 1 224 1 241 

     (sh. TA* osas)   751 755 747 726 707 712 665 585 676 

sh. Tori tõu vana-tori 
suuna hobune  

              39 35 35 

Eesti raskeveohobune 210 223 251 250 283 326 333 361 374 448 

Eesti maatõugu veis   1920 1838 1863 1616 1 597 1 583 1 276 1 291 1 238 

s.h. A ja B osa lehmad 
ja tõuraamatu pullid;     675 629 629 608 616 630 613 685 

v.a lehmikud 

Eesti vutt             216 216 216 665 

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

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. 

Tõu säilimisel on oluline järglaste arv. Kõigil kolmel toetatud hobusetõul on 2007. aastast järglaste 

arv kõikunud (Joonis 72). 2016. aastal on eesti tõugu hobusel ja eesti raskeveohobusel järglaste arv 
võrreldes eelmise aastaga tõusnud, tori tõu hobustel aga mõne looma võrra vähenenud.  
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Joonis 72. Eesti tõugu, tori tõugu (universaalsuund ja vana-tori suund) ja eesti raskeveo tõugu hobuste 
järglaste arv perioodi 2007-2016 (PMK, 2016a), (VTA, 16.03.2017 andmetel) 

OTL saajad ja teised toetused 

2016. aastal said 674 OTL toetuse saajast ühtset pindalatoetust (ÜPT) 534 loomapidajat 39 367 

hektarile.  KSM kohustus oli 31 loomapidajal 7550 hektaril, mahepõllumajanduse toetust said 115 
tootjat 13 397 hektarile ja neile määrati OTL toetust 1320 loomale. Seega olid kõikidest OTL 

toetusalustest loomadest 2016. aastal 9,5% mahepõllumajanduslikult majandavate tootjate loomad, 
OTL karjatatavatest toetusalustest loomadest (va vutid) aga, sarnaselt 2015. aastale, 41% 
mahepõllumajanduslikult peetavad. PLK hooldamise kohustus oli 65 OTL toetuse saajal, neil oli 

4002 ha PLK toetusalust maad ja 865 OTL toetusalust looma. Natura põllumaa toetust (1932 ha) 
said 76 OTL toetuse saajat, neil oli 546 OTL looma. Loomade heaolu toetust (LHT) said 303 OTL 
toetuse saajat kokku 9424 loomale, neist 16% (1483 looma; 11% kõikidest OTL toetatud loomadest) 
kattus OTL toetusaluste loomade arvuga.  

3.1.5.2. Kokkuvõte 

• 2016. aastal sai OTL toetust 654 ohustatud tõugu looma pidajat ning toetust maksti 778 eesti 
maatõugu veise, 247 eesti raskeveohobuse, 1718 eesti tõugu hobuse ja 454 tori tõugu hobuse 
eest (kokku 3197 karjatatava looma eest). Eesti vuttide pidamise eest sai toetust 3 
linnukasvatajat 10 735 vutile. OTL toetust määrati kokku 13 932 loomale kogusummas 

828 216 eurot. 

• 2016. aastal maksti toetust 68-le loomapidajale 247 raskeveohobuse eest (2% kogu OTL 
toetatud loomade arvust). Eesti tõugu hobuse eest  maksti 1718 looma kohta (12% kogu OTL 

toetatud loomade arvust) 358 hobusekasvatajale. Toetati 197 hobusekasvataja 454 tori tõugu 
hobust (3% kogu OTL toetatud loomade arvust). Toetust sai 151 maakarja kasvatajat 778 
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maatõugu veise kohta (6% kogu OTL toetatud loomade arvust; 24% toetatud loomadest kui 
vutid välja arvata). 95% toetatud maatõugu veistest olid MAK 2014-2020 kohustusega. 
Alates 2015. aastast on maatõugu veise pidajal võimalus taotleda ka lisatoetust. 

Jõudluskontrollis osaleva lehma pidamise eest määrati toetust 281 lehma kohta. Toetati 18 
tõuraamatusse kantud pulli. 2015. aastal puhtatõulise järglase andnud 209 lehma eest määrati 

lisatoetus 48 veisekasvatajale.  

• Tõuraamatusse kantud Eesti maakarja veiste koguarv langes 2015. aastaga  võrreldes 53 

looma võrra. Eesti ja eesti raskeveo tõugu hobustel ja eesti vuttidel on tõupuhaste loomade 

arvud aasta aastalt suurenenud. Tori tõugu hobuste arv on olnud languses 2012-2015.a., 
2016. aastal natuke suurenes.  

• 41% karjatatavatest OTL toetusalustest loomadest olid mahepõllumajanduslikult peetavad 

loomad ja LHT toetusaluste loomade arvust 16% kattus OTL toetatud loomade arvuga. 

3.1.6. MEEDE M10.1.7 – 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. 2016. 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. 

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse nõuded sõltuvad hooldamise võttest – kas toetuse 

taotleja hooldab poollooduslikku kooslust karjatamise või niitmise teel – ning koosluse tüübist, mille 
kohta toetust taotletakse. Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse andmise tingimused ning kord 
on kehtestatud maaeluministri määrusega (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.  

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 (MEM, 2016).  

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 
26 394 hektarit 820 tootjal (Joonis 73). Kogu toetuseks määratud pinnast 1197 ha määrati 58 tootjale 
MAK 2007-2013 perioodi alusel ja 25 197 hektarit 762 tootjale MAK 2014-2020 alusel.  
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Üheks MAK 2014 – 2020 PLK hooldamise meetme eesmärgiks on suurendada hooldatavate alade 
pindala. Võrreldes 2015. aasta määratud pindalaga, määrati 2016. aastal toetust 5,5% enamale 
pinnale, samas toetuse saajate arv jäi praktiliselt samaks (2016. a 817 toetuse saajat). PRIA 

maakasutusandmete alusel taotleti 2016. aastal PLK hooldamise toetust 26 570 hektarile. (PRIA, 
10.03.2017 andmetel), (PRIA, 27.01.2017 andmetel)  

Toetuse määratud summad on lisas (Lisa 3). 

 
Joonis 73. PLK hooldamise toetuse saajate arv ja toetusalune pind 2007-2016 (määramise alusel) (PMK, 
2016a), (PRIA, 10.03.2017 andmetel) 

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. 
2016. aastal andis Keskkonnaamet nõusoleku PLK hooldamistingimuste kohta kokku 27 418 ha, mis 

on 7% rohkem kui aasta varem (KeA, 08.03.2017a andmetel).  

PLK hooldamise meetme toetusaluse pinna sihttase MAK 2014-2020 alusel on 40 000 ha, 2016. 
aastal oli sellest saavutatud 66% (Tabel 11). MAK 204-2020 perioodil on võrreldes MAK 2007-

2013 perioodiga sihttaset tõstetud 5000 ha võrra. 
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Tabel 11.PLK hooldamise toetusaluse pinna saavutustase eesmärgist perioodil 2007-2016 (määratud pinna 
alusel) (PMK, 2016a), (PRIA, 10.03.2017 andmetel) 

Aasta 2007-2013 
keskmine 

2014 2015 2016 

Toetusalune pind, 
ha 21 317 24 156 24 957 26 394 

Saavutustase 
eesmärgist*, % 
(toetusalune pind)  

61% 69% 62% 66% 

* Perioodi 2007-2013 saavutustaseme arvutamisel on aluseks MAK 2007-2013 sihttase 35 000 ha, 2015-2016. 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 74) on perioodil 2007-2016 kõige suuremad määratud toetuse pinnad 

Saaremaal ja Läänemaal, millele järgnevad Pärnumaa ja Hiiumaa. Periood 2007-2013 on toodud 
perioodi keskmisena, kuid antud perioodi jooksul toimus pidev tõus nii hooldatavas pinnas kui 
toetuse saajate arvus. Täpsemad andmed toetuse saajate ja määratud pindade kohta maakonniti on 
toodud lisas 24.  
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Joonis 74. PLK hooldamise toetuse saajate arv ja toetusalune pind maakonniti 2007. - 2016. a (PRIA tegevusmaakonna alusel) (PRIA, 10.03.2017 
andmetel), (PMK, 2016a) 
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Toetuse saajate ja toetusaluste pindade struktuur 

PLK hooldamise toetusaluse pinna ja nendega seotud toetuse saajate arv jaotati erinevatesse 

suurusgruppidesse PLK toetuseks määratud pinna alusel (Tabel 12). Suurim toetusalune pind (44% 

PLK kogupinnast) oli suurusgrupis 100-499,9 ha ja suurim toetuse saajate arv (39% kõigist toetuse 
saajatest) grupis 10-99,9 ha.  

Jaotusest selgus, et kõigist toetuse saajatest 92% (suurusgrupid kuni 99,9 ha) hooldab alla poole 
(46%) kõikidest toetusalustest PLK-dest ning 8% toetuse saajatest (suurusgrupid vahemikus 100 - 
999,9 ha) hooldavad 54% kõikidest toetusalustest PLK-dest.  

Tabel 12. PLK hooldamise toetuse saajate ja toetusaluste pindade struktuur suurusgrupiti toetusaluse pinna 
alusel 2016. a (PRIA, 10.03.2017 andmetel) 
Suurusgrupp, 
ha 

 

Toetusalune pind 
kokku, ha 

Toetusaluse pinna 
osa kogupinnast, % 

Toetuse saajate 
arv, tk 

Toetusesaajate osa, 
% 

< 1 36 0,1 58 7 
1-2,9 259 1 131 16 

3,0-9,9 1425 5 247 30 
10-99,9 10 493 40 319 39 

100-499,9 11 503 44 61 7 
500-999,9 2678 10 4 0,5 

>1000 0 0 0 0 
Kokku 26 394 100 820 100 

Toetatav poollooduslike koosluste pind koosluse tüüpide 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 muu niidu puhul oli Keskkonnaameti poolt vaid soovituslik.  

PLK-de pinna arvestuse aluseks koosluse tüüpide ja hooldamisviisi järgi on taotletud pind, kuna 
toetuseks määratud pindade toetusinfo osas puuduvad vastavad andmed.  

Kõigist taotletud PLK-dest (26 570 ha) 84% on muu niit, 11% on kadakatega niit, 3% puiskarjamaa 
ja 2,5% puisniit. Taotletud PLK-sid hooldati 74% karjatamise ja 26% niitmise teel. Arvestades PLK 

koosluse tüüpi ja hooldamisviisi, siis kogu taotletud pinnast 60% oli muu niidu karjatamine, 24% 

muu niidu niitmine, 11% kadakatega niidu karjatamine, 3% puiskarjamaa karjatamine ja 2,5% 
puisniidu niitmine.  

Võrreldes koosluse tüüpide ja hooldamisviisi tüübisiseseid muutusi, siis on võrreldes 2015. aastaga 
märkimisväärselt suurenenud kadakatega niidu karjatamine, mis suurenes 2016 a 33% (958 ha 
võrra). (PRIA, 27.01.2017 andmetel) 
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Poollooduslike koosluste taastamine 

Looduskaitse arengukava kohaselt vajab Eestis kaitstavatel aladel säilitamist umbes 60 000 ha 

poollooduslikke kooslusi, millest aastaks 2020 tuleb tagada regulaarne hooldus vähemalt 45 000 

hektaril. Ülejäänud ligikaudu 15 000 ha poollooduslike koosluste kaitse korraldamine tuleb 
lahendada aastaks 2030 (KKM, 2012). 

Keskkonnaregistris on kaitstavatel loodusobjektidel 77 060 ha poollooduslikke kooslusi (EELIS, 
07.03.2017d andmetel), millest PLK hooldamise toetust määrati 33%-le. Võrreldes 2016. aastaga, 
on 07.03.2017. seisuga registrisse lisandunud 285 ha poollooduslikke kooslusi kaitstavatel 
loodusobjektidel. PLK pind keskkonnaregistris võib muutuda kui moodustatakse uus kaitstav 

loodusobjekt või muudetakse olemasoleva piire, lisaks võib muutuda PLK-de pind vastavalt 
inventeerimistulemustele.  

Keskkonnaregister sisaldab andmeid kaitsealuste poollooduslike koosluste kohta, kuid mitte infot 

hoolduskõlbulikkuse kohta, seega on seal ka alasid, mis vajavad taastamist ning ei ole 
toetusõiguslikud. 

MAK Natura 2000 toetus põllumajandusmaale meetme hindamise raames on käesolevas aruandes 

analüüsitud ka KKM keskkonnaregistri PLK-de ning PLK hooldamise toetuse (edaspidi ka PLK 
toetus) alust pinda NAT toetusõiguslikul maal ning PLK pinda, millele taotleti 2016. a NAT toetust. 
PLK-de analüüs NAT meetme juures on muuhulgas oluline põhjusel, et hetkel loetakse kõrge 
loodusväärtusega põllumajandusaladeks Natura 2000 aladel asuvad poollooduslikud kooslused 

(PLK-d).  

Üheks sellesuunaliseks tööks, et hooldatavate PLK-de pindala kasvaks, on PLK-de taastamistööd. 
2016. a loodushoiutoetuse andmetel taotleti taastamist 3819 ha ja 124 309 m tara rajamist. Igal 

aastal korraldab KeA ka PLK-de inventeerimist. 2016. aastal inventeeriti KeA eestvedamisel 4000 
ha PLK-sid, (KeA, 08.03.2017a andmetel). 

Kuna 2016. a suurenes hüppeliselt PLK toetuse kadakatega niidu majandamise pindala, siis üheks 
suurenemise põhjuseks on projektis „Elu alvaritele“ taastatud alad, millele sai peale taastamist MAK 
PLK hooldamise toetust taotleda. Projektiaruande kohaselt oli 2017. a alguse seisuga projektis 
taastatud umbes 930 hektarit ning hooldatav karjatamise teel. Sealhulgas on ka alad, mida veel 2016. 

a taastati, taastamistööd projekti raames jätkuvad ka 2017. aastal, seega võib eeldada kadakatega 

niidu karjatamise koosluse tüübi PLK toetuse taotluste kasvu, kuid seoses projekti eesmärgiks 
seatud pindala täitumisega eramaal alates 2016. aastast uusi taotlusi vastu ei võetud (KeA, 2017a). 

„Elu Alvaritele“ projekti alasid on 26, kogupinnaga 6855,72 ha. PLK hooldamise toetust on 

projektialadel 2016. a taotletud 267-le PLK alale, kokku 2416 ha 69 erineva taotleja poolt (KeA, 
29.03.2017 andmetel). 

LIFE+ Loodus programmi projekt "Elu alvaritele" ehk Eesti loopealsete karjamaade taastamine 
alustas 2014. aastal. Projekti eesmärgiks on taastada 2500 hektari suurusel alal veel säilinud 

loopealseid Saaremaal, Muhus, Hiiumaal, Läänemaal ja Pärnumaal ja rajada alade edasiseks 
karjatamiseks vajalik taristu. Oluline osa projektist on ka loopealse elupaiga väärtuste tutvustamine 
ning teadlikkuse tõstmine. Loopealse taastamise peamiseks tegevuseks on kinnikasvanud alalt 
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mändide ja kadakate raiumine. Projekt kestab 2014. aasta septembrist kuni 2019. aasta septembrini. 
Projekti partneriteks on Keskkonnaamet, Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool ja Pärandkoosluste Kaitse 
Ühing (KeA, 2017b). 

Projektis viiakse läbi elurikkuse seire, taastamisedukuse seire ja sotsiaalmajandusliku mõju seire, 
mis on kõik töös, kuid mille tähtaeg on 01.03.2019. 

Elurikkuse seire viiakse läbi kõikidel projektialadel, igal alal on loodud püsiruudud, kus seiratakse 

soontaimede mitmekesisust, päevaliblikate mitmekesisust, majandamist, häiringu režiimi ja 
keskkonnanäitajaid, samuti koguti mullaproovid mullaanalüüsiks (KeA, 2017a). 

Meetme tegevuste elluviimine 

Loopealse puhkeaasta 

Toetuse tingimused näevad ette võimaluse heas seisus ja vähese tootlikkusega loopealse ühel 

kohustuseaastal jätta hooldamata, kui KeA on selleks nõusoleku andnud enne 1. augustit. Loopealse 
puhkeaasta võimalust kasutati ühe tootja poolt Saare maakonnas, Muhu vallas, pinnaga 16,25 ha. 

(KeA, 08.03.2017b andmetel) 

Hooldamise lisategevus 

Liigikaitseliselt olulistel rannaaladel esinevate poollooduslikel kooslustel on võimalik ellu viia 
täiendavat hooldamise lisategevust. Tegevust tuleb ellu viia järjepidevalt kohustuseperioodi ühe 
kalendriaasta jooksul. Kui taotleja taotleb toetust lisategevuse eest, täidab ta poolloodusliku 

koosluse hooldamise tingimusi, mis on sätestatud liigikaitseliselt oluliste rannaalade kohta 
„Poolloodusliku koosluse tegevuskavas 2014–2020”. Rannaaladel, kus taotleja võtab kohustuse 

tagada kõrgem hoolduskvaliteet, peab olema ülepinnaliselt vähemalt 75% madalaks söödud 
rohttaimestu, vähemalt 75% ulatuses avatud merepiir, hooldatud madalamad kohad (nagu näiteks 

lõukad, lombid jt väikeveekogud). (MEM, 2016) 

2016. aastal sai esmakordselt taotleda lisategevust. Täiendava lisategevuse taotletud alade kogupind 
oli 979 ha, taotleti 36 PLK alal, 24 erineva PLK hooldaja poolt (PRIA, 27.01.2017 andmetel). 

Eri- ja lisatingimused 

Poolloodusliku koosluse heas seisundis hoidmise või seisundi parendamise eesmärgil on 
Keskkonnaametil õigus seada ala hooldamiseks lisatingimusi nagu puittaimestiku eemaldamine (sh 

võsa, kadakas, mänd ja juurevõsu), üle niitmine või hekseldamine, väiksemateks kopliteks jagamine.  

KeA poolt väljastati lisatingimused 15 PLK toetuse hooldustingimuste kinnituse taotlejale, 23 PLK 
ala kohta. Kõik väljastatud lisatingimused olid seotud puittaimestiku eemaldamisega. PLK 
hooldamise toetuse taotlus esitati PRIA-le 22 ala kohta, seega ühe ala kohta, millele väljastati 

lisatingimused, toetust ei taotletud. Lisatingimustega seotud PRIA-s taotletud alade pindala oli 
kokku 365,81 ha, kuid täiendavaid töid ei pea määrama kogu ala kohta, vaid näiteks osale alale, kus 
koosluse seisundit on vaja parendada, kuid selle kohta täpsemad koondatud pinnaandmed puuduvad. 
Taotletud aladest, millel lisatingimused seati, 19 alal oli koosluse tüübiks muu niit ja 3 alal 

puiskarjamaa. Kõikidel aladel oli PLK hooldamistegevuseks karjatamine. (KeA, 28.03.2017 

andmetel), (PRIA, 27.01.2017 andmetel). 
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Vastavalt toetuse määrusele ei tohi PLK-d 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. Rannaniidul on 

niitmine lubatud, kui alal on võimalik teha heina ja see kokku koguda. 

KeA on väljastanud 2016. aastal niitmise, niite kokkukogumise tähtaegasid ja hooldamistegevust 

puudutavaid eritingimusi. Kokku väljastas KeA eritingimusi 106-le toetuse taotlejale, 320 PLK alale 
kogupinnaga 1868 ha, millele on ka PLK hooldamise toetust taotletud (eritingimusi väljastas KeA 
rohkem, kuid kõikidele aladele ei taotletud toetust). Valdavalt väljastati eritingimusi koosluse tüübilt 
muule niidule (315 ala MN, puisniit 4 ala, üks kadakatega niit).  

Valdav enamus (48%) erisustega seotud pinnast, millele taotleti ka PLK hooldamise toetust, oli 
seotud niitmise alguse tähtaja varasemaks muutmisega, millest 45% alates 1. juulist ja 3% alates 
25.06. 30% seatud erisuste alusest pinnast oli seotud rannaniidul niitmise lubamisega (sh 7% 

niitmise algus al 01.07).  

19% seatud erisuste alusest pinnast sai niitmisega alustada hiljem kui 10.07 (11% al 20.07, 2% al 
20.08, 6% al 01.09). Hilisema niitmise alguse juures on küll välja toodud alade kogupind, kus 

erisust määrati, kuid erisus ei pruukinud hõlmata kogu PLK ala, vaid ainult väikest osa sellest, kus 
oli nt kaitsealuse liigi kasvukoht. Väiksemal määral seati eritingimusi loopealse niitmiseks ja 

niitmiseks liigikaitselisel eesmärgil perioodil 15.06-24.06. (KeA, 28.03.2017 andmetel) 

Hekseldamisload 

Vastavalt toetuse tingimustele ei tohi poolloodusliku koosluse esinemisala hekseldada, karjatatavat 

toetusalust PLK-d on lubatud üleniita või hekseldada üksnes KeA eelneval kirjalikul nõusolekul. 
KeA andis karjatatava ala niitmiseks või hekseldamiseks kirjalikud nõusolekud 2016. aastal 99-le 
alale, kogupinnaga 2976 ha, 34-le erinevale tootjale. Niite või heksli kokku kogumise kohustus 
kolmele tootjale kolmele alale kogupinnaga 327 ha. (KeA, 10.03.2017 andmetel) 

Suured niidetavad alad 

Vastavalt määrusele tuleb niidetavat PLK-d, mis on suurem kui 15 hektarit, välja arvatud puisniit, 

niita keskelt-lahku, servast-serva või muul meetodil, kui Keskkonnaamet on andnud selleks 
nõusoleku. Tööde alustamisest tuleb teavitada Keskkonnaametit. 2016. a taotles sellistele aladele 42 

tootjat 4183 ha toetust (PRIA 31.03.2017 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 (MEM, 2016). 

Kuni uue metoodika kasutusele võtmiseni loetakse Eestis MAK kontekstis kõrge loodusväärtusega 

põllumajandusaladeks poollooduslike koosluste pindala Natura 2000 aladel (45 000 ha).  
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2015. aastal esitas PMK välja töötatud 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 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. Võrreldes 2015. aastaga on PLK taotlusalune pind tõusnud 5,5%.  

PLK toetuse taotlejatest 56%-l oli 2016. aastal PRIA põllumajandusloomade registri andmetel 
loomi. Toetuse taotlejatel oli kõikidest veistest 66% lihaveised, kogu põllumajandusloomade registri 

lihaveistest moodustasid PLK taotlejate loomad 20% ja lambad 13% (Tabel 13). Piimaveiste 

kõrgemad arvud Lääne-Virumaal ja Tartumaal on tingitud mõlemal juhul kahest tootjast, kelle 
piimaveiste arv maakonnas moodustab 91-100%, kuid kes hooldavad väikest PLK pinda (Lääne-
Virumaal 14 ha ja Tartumaal 89 ha) ning hooldamistegevus ja loomapidamine ei ole omavahel 
seotud nendes maakondades. Samas võib välja tuua, et suuremate PLK pindadega Läänemaal, 

Saaremaal, Hiiumaal, Pärnumaal on seotud ka suuremad lihaveiste ja lammaste arvud nendes 
maakondades (PRIA, 27.01.2017 andmetel), (PRIA, 30.01.2017 andmetel) 

Tabel 13. PLK hooldamise toetuse taotlejate põllumajandusloomad maakonniti 2016. a (PRIA, 27.01.2017 
andmetel), (PRIA, 30.01.2017 andmetel) 

Maakond 
Taotlejate 
arv 

Taotletud 
PLK pind, 
ha 

Piimaveiste 
arv 

Lihaveiste 
arv 

Veiste arv 
kokku 

Lammaste 
arv 

Kitsede 
arv 

Harjumaa 38 1229 114 516 630 433 0 
Hiiumaa 95 2846 29 1909 1938 1801 0 
Ida-Virumaa 9 148 35 43 78 9 0 
Jõgevamaa 3 60 0 0 0 0 0 
Järvamaa 10 84 45 0 45 404 0 
Läänemaa 135 7891 407 4889 5296 1220 24 
Lääne-Virumaa 32 560 2212 414 2626 68 3 
Põlvamaa 5 33 294 136 430 0 0 
Pärnumaa 103 2784 638 1844 2482 1228 16 
Raplamaa 44 590 119 294 413 240 5 
Saaremaa 234 7093 923 2814 3737 4489 44 
Tartumaa 12 644 2213 243 2456 113 0 
Valgamaa 35 1161 16 378 394 576 13 
Viljandimaa 20 700 16 235 251 120 1 
Võrumaa 53 744 52 253 305 416 37 
Kokku 828 26 569 7113 13 968 21 081 11 117 143 
Põllumajandus-
loomade 
register, kokku 

  
177 961 70 292 248 253 82 443 4945 

Riiklik keskkonnaseire 

PLK meetme jaoks mõjunäitajate kohta andmeid eraldi ei koguta, mistõttu kasutatakse üldiste 
poollooduslike kooslustega seotud muutuste hindamiseks erinevaid kaudseid allikaid. Peamiselt on 
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kasutatud KKM koordineeritud riikliku keskkonnaseire tulemusi, millest erinevate seirete seirealade 
ühisosa PLK toetuse taotletavate aladadega on kohati hea, kuid valdav osa seirealadest ei ole seotud 
toetust saanud aladega. Riikliku seire tulemused annavad siiski üldise ülevaate elupaigatüüpide ja 

liikide käekäigust kaitstavatel loodusobjektidel. Riikliku seire tulemused näitlustavad väga selgelt, 
et kui kooslused on majandatud, siis on ka liikide seisund parem, kui majandamine puudub või ei 

ole piisavas ulatuses, siis kannatavad selle all ka liigid ja koosluste üldine seisund. Käesolevas 
aruandes on ülevaade antud nii koosluste kui ka liikide kohta.  

Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire alamprogramm on kõikidest riikliku seire 
allprogrammidest kõige ulatuslikum ning mitmekesisem, hõlmates nii liikide, koosluste kui 
maastike seire. Ühtekokku on alates 1994. aastast allprogrammi kuulunud igal aastal ligikaudu 40 
alaprogrammi.  

Juttselg-kärnkonna ehk kõre seire 

Kõre seire andmekogumine põhineb korduvatel regulaarse intervalliga toimuvatel seirevaatlustel, 
mis viiakse läbi kõigis liigi leiukohtades. Kokku on seires 19 seireala.  

2016. aastal toimus seire 11 varasemalt (2015) seiratud seirealal, mis paiknesid Läänemaal (5 ala ), 

Pärnumaal (5 ala) ja Saaremaal (1 ala). Kõigis neis kohtades on kõre asurkonnale soodsat mõju 
avaldanud laiaulatuslik elupaigakompleksi taastamine.  

Kasvava arvukusega on üks Läänemaa ala ja üks Pärnumaa ala asurkonnad. Populatsiooni arvukus 
on stabiilne kahel alal Läänemaal, kahel alal Pärnumaal ja Saaremaal. Langeva arvukusega 
asurkonnad on kahel alal Pärnumaal ja ühel Läänemaa alal. Üks Läänemaa asurkond on ilmselt 

röövluse tõttu hävinud. 

Kõre elupaikade kvaliteedi hindamisel arvestatakse kogu liigi elupaigakompleksi olemasolu ja 
kvaliteediga. Kõre elupaigakompleks koosneb madala või vähese taimestikuga päikesele avatud 
maismaaelupaikadest, nendega seotud vee-elupaikadest (ajutise isaloomuga, kalavabad, päikesele 

avatud madalaveelised veekogud) ning varje- ja peidupaikadest. Eraldi hinnatakse 
sigimisveekogusid ja maismaaelupaikasid. 

Väga heaks on hinnatud üks vee-elupaik Pärnumaal, heaks on hinnatud 3 ala Läänemaal ja üks 

Pärnumaal, rahuldavaks on hinnatud kaks Läänemaa vee-elupaika ja üks Saaremaal ning väga 

halvas seisus on kaks Pärnumaa ala. 

Maismaaelupaikadest on heas seisundis üks Pärnu- ja üks Saaremaa ala, rahuldavas seisundis on üks 

Lääne- ja üks Pärnumaa ala, ülejäänud seitse ala on halvas seisundis. Enamus märkustest kuidas 
tõsta maismaaelupaiga hinnangut puudutavad võsa eemaldamist ja karjatamiskoormuse tõstmist. 

Kõre seire kaardikihti võrreldi PLK toetuse taotlemise kihiga ning leiti ülekate. Leiti, et kaks 

Läänemaa 37-st ja kuus Pärnumaa 31-st seire kirjepunktist on taotletud PLK-l, (PRIA, 27.01.2017 
andmetel), (Keskkonnaagentuur, 2017a). 

PLK hooldamise toetuse lisategevus rannaaladel, kus taotleja võtab kohustuse tagada kõrgem 

hoolduskvaliteet ning muuhulgas peavad olema hooldatud madalamad kohad nagu näiteks lõukad, 
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lombid jt väikeveekogud. Sellised tingimused on eriti olulised kõre liigiseisundi parandamise 
seisukohast väga olulised. 

Rannaniitude haudelinnustik 

Seiretöö eesmärgiks on jälgida Eesti rannaniitude haudelinnustiku liigilise koosseisu ja arvukuse 
muutusi ja trende, samuti seirealade kvaliteeti niiduliikide elupaigana. Selleks kogutakse andmeid 

seirealadel pesitsevate linnuliikide arvu ja arvukuse; liikide territooriumide paiknemise; erinevate 
liigirühmade arvukuse ning seirealadel registreeritud hooldustegevuste ja alade seisundi kohta. 

Rannaniitude haudelindude seires on 35 seireala Hiiu- (8 ala), Lääne- (12 ala), Pärnu- (7 ala) ja 

Saare maakondades (8 ala). Seirealade kogupindala on 3697 ha. 2016. a seirati nelja seireala 
Pärnumaal.  

Haudelindude seisundit Eesti rannaniitudel on iseloomustatud liigi arvukuse indeksi, arvukuse trendi 

ja liigirühmade komposiitindeksite kaudu, baasaastaks on valitud seireprojekti algaasta ehk 1999. 

51 arvukamast rannaniitude haudelinnuliigist hinnati usaldusväärsed arvukuse trendid perioodi 

1999-2016 kohta kokku 29 liigi puhul. Nende hulgas on 13 liiki sellised, mille arvukus on 
usaldatavalt langenud ning 10 liiki sellised, mille arvukus on usaldatavalt tõusnud. Stabiilse 
arvukusega on 6 liiki. 

Tugev langus (enam kui 5% aastas) leiti järgmiste liikide puhul: ristpart, rohukoskel, jääkoskel, 
kivirullija, randtiir, väiketiir. Mõõdukas langus (1-5% aastas) tuvastati liikidel: rägapart, luitsnokk-
part, tuttvart, mustsaba-vigle, kalakajakas, jõgitiir, linavästrik. Tugev kasv (enam kui 5% aastas) 
leiti liikidel: sookurg, tikutaja, roo-ritsiklind, rästas-roolind, vööt-põõsalind, punaselg-õgija, talvike. 

Mõõdukas arvukuse kasv (1- 5% aastas) leiti liikidel: kiivitaja, põldlõoke, metsvint. 

Erineva elupaiganõudlusega linnurühmade arvukuse komposiitindeksite võrdlusel võib öelda, et 
niidukahlajate arvukuses on oluline langus tuvastatav perioodil 1999-2016 (28-63%). Hilisematel, 

lühemate perioodide sees pole arvukuse muutused olnud usaldusväärsed. Seevastu rannakahlajate 
arvukuses esineb oluline ning selgelt tugevam langus nii perioodil 1999-2016 (39-99%) kui ka 
perioodil 2001-2016 (17-102%). Tiirude, kajakate ja ujupartide arvukuse komposiitindeksid on 
perioodil 1999-2016 olnud püsivalt languses. Jätkuvalt on tõusuteel roostikuvärvuliste ja 

põõsastikevärvuliste arvukus. 

Indikaatorliikide ja erineva elupaiganõudlusega linnurühmade arvukusemuutuste põhjal võib 
järeldada, et jätkuvalt on probleemiks rannaniitude roostumine ja põõsastumine. Sealhulgas eriti 

olulise negatiivse mõjuga on rannaribade roostumine, millele viitavad nii ujupartide, tiirude, 
kajakate ja rannakahlajate arvukuse jätkuv langus. Viimasest asjaolust lähtuvalt tuleks ranniku pool-
looduslike koosluste hooldamist kohandada vastavalt nende liikide elupaikade, ehk rannaribade 
roostumise takistamiseks (Keskkonnaagentuur, 2017b). 

Rannaniitude haudelinnustiku kõikide seirealade kaardikihti võrreldi PLK toetuse taotlemise kihiga 
ning leiti ülekate (ka osaline) seirealade ja 2016. a PLK hooldamise toetuse taotletud aladega 

järgnevalt: Hiiumaa – ülekate 27 juhul, Läänemaa - 26, Pärnumaa 24 ja Saaremaa 39 (PRIA, 

27.01.2017 andmetel), (Keskkonnaagentuur, 2017b). 
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2016. a seirealadest puudus ülekate PLK toetuse taotlemisega ühel alal, kuid kahel alal olid need 
vastavalt 65% (ülekate 7 erineva PLK-ga) ja 77% seirealast (ülekate ühe PLK-ga) (PRIA, 
27.01.2017 andmetel), (Keskkonnaagentuur, 2017b). 

Ohustatud taimekoosluste (Natura 2000 kooslused) seire  

Rannaniidud 

Rannaniitudel viiakse läbi seisundiseire ja liigiseire. 2016. a. toimus seire 7-le soontaimeliigile 

kokku 40-s kohas ja rannaniitude seisundiseire 10-l rannaniidul 51. punktis. Seisundiseiresse 
võetavad niidud valiti enamjaolt juhusliku valiku meetodil, mõned niidud võeti seiresse ka 
Keskkonnaameti maahooldusspetsialistide palvel  saamaks teavet näiteks taastamise edukuse kohta. 

Liigiseirel seiratud liigid olid niidu-kuremõõk, harilik muguljuur, lamav ristik, rand-ogaputk, 
emaputk, rand-soodahein, hall soolmalts (kõik II kaitsekategooria liigid). Enamik liike sõltuvad 

rohumaa majandamisest ja sellega liigile soodsate tingimuste loomisest, kui alad on sobivalt 
majandatud, siis leiti nende kasvukohtades ka seiratavaid liike, kui kasvukoht on muutumas 

ebasoodsaks, siis väheneb ka liigi asurkond. 

Kokkuvõttes 10st seiratud niidust soodsas seisundis olevaks võib pidada kahte Pärnumaa rannaniitu 
(Manilaid ja Kavaru), taastamine on silmapaistva positiivse trendiga Harjumaa (Ulkari) ja Saaremaa 

(Rootsivere) niitudel, protsess on aeglasem kahel Pärnumaa (Holma ja Kastna) niidul. Pikemat aega 
majandatud ühel seireala niidul Läänemaal on probleemiks roostik mere ääres ja hooldamata 
niidulapid. Pärnumaal Ruhnus vajab üks niit kas suuremat loomade arvu või karjakoplitega 
koormuse reguleerimist. Üks niit Hiiumaal ei vastanud rannaniidu elupaigale, kuid ala on 

karjatamise teel hooldatav. 

Probleemid on jätkuvalt alakoormusega karjatamine ja loomade mittesuunamine neile vähem 
meeldivatele niidulappidele (Käina, Kastna ja Pärsi rannaniidud). 2016. a oli majandamist 

takistavateks teguriteks ka väga märjad, kohati lausa mudased ja seisva veega niidud, mida on raske 
nii karjatada kui ka niita. Seiraja soovitab mõnedel niitudel seetõttu kaaluda olemasolevate kraavide 
puhastamist ja nende kasutamise lubamist, üheks lahenduseks kuivendussüsteemide kasutamise 
lubamisel oleks seiraja ettepanekul alapõhine lähenemine (Keskkonnaagentuur, 2017c). 

Veereežiim rannaniitudel on sellega seotud elustikule elutähtis, lähemalt uuriti ja kirjeldati seda 

LOORA (looduskaitse rakendusuuringud) projekti raames uuringus Rannaniitudel toimunud 
veereežiimi muutused (Rannap, R., Sõber, V., Tiitsaar, A., Kraut, A., 2015). Samas tuleb leida 

sobivaim lahendus, et niidud oleksid ka hooldatavad ja liigikaitselised eesmärgid täidetavad. 

Rannaniitude 2016. a seirealade kaardikihi kirjelduspunkte võrreldi PLK hooldamise toetuse 
taotlemise kihiga. Leiti, et 42 kirjelduspunkti 51-st asus PLK toetust taotletud alal (Hiiumaal 9, 

Läänemaal 11, Pärnumaal 13, Saaremaal 9 kirjelduspunkti) (PRIA, 27.01.2017 andmetel); 
(Keskkonnaagentuur, 2017c). 

Pärisaruniidud 

2016. aastal seirati seisundiseire meetodil 11 puisniitu (6530*), 8 kuiva karbonaatset niitu (6210) ja 

9 liigirikast aruniitu lubjavaesel mullal (6270*) ning ruuduseire meetodil neli püsiseireala 
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(puisniidud - kaks ala Läänemaal, kaks ala Saaremaa, millest kummaski maakonnas on üks püsivalt 
majandatud).  

Seisundiseire andmete (28 ala) võrdlemine on raske, sest kõik seirealad olid seires esmakordselt. 

Suur hulk alasid ei vastanud etteantud tüübile. Seiratud taimeliikide (kaunis kuldking, aasnelk, püst-
linalehik) populatsioonide olukord on enamasti halvenenud (Keskkonnaagentuur, 2017d). 

Seisundi- ja ruuduseire kaardikihtide võrdlemisel PLK hooldamise toetuse taotlemisega selgus, et 

seisundiseire 28st seiratud alast neljal alal on ülekate PLK hooldamise toetuse taotlemisalaga (kaks 
ala Läänemaal, üks Pärnumaal ja üks Valgamaal) ning püsiseirealadest majandatavatel niitudel on 
toetust taotletud (PRIA, 27.01.2017 andmetel); (Keskkonnaagentuur, 2017d). 

Luhaniidud ja soostunud niidud 

2016. aastal seirati juhuvalimi alusel 8 soostunud niitu (elupaigatüüp 7230), millest kaks asuvad 

tervikuna väljaspool kaitsealust maad ning 8 luhaniitu, millest kolm ei paikne kaitsealusel maal 
(elupaigatüüp 6450).  

Luhaniitude seirealasid kirjeldati kokku 13 kindelpunktis. Viie luhaniidu puhul on tegu 
kordusseirealadega. Kolme seireala hooldatakse enam-vähem tervikuna ning kaht osaliselt. 
Ülejäänud niite pole lähemail aastail hooldatud ning nende floristiline koosseis on vaesuv, kamar 
hõreneb, mätastub ning võsastub. Soomaa rahvuspargi alale jääva nelja niidu seisund on märgatavalt 

parem ja stabiilsem võrreldes ülejäänutega (Keskkonnaagentuur, 2017e). 

Seirealade kindelpunktide võrdlemisel PLK hooldamise toetuse taotlemisega selgus, et kattuvus oli 
6 punktis Viljandi maakonnas ja 1 punktis Tartu maakonnas (PRIA, 27.01.2017 andmetel); 

(Keskkonnaagentuur, 2017e). 

Soostunud niitude seirealadest viis ala asuvad Saare maakonnas, üks Võru maakonnas, üks Lääne 
maakonnas ja üks Tartu maakonnas. Seirealade kindelpunktide võrdlemisel PLK hooldamise toetuse 

taotlemisega selgus, et kattuvus oli kahel punktil Saare maakonnas ja ühel Võru maakonnas. (PRIA, 
27.01.2017 andmetel); (Keskkonnaagentuur, 2017e). 

Üldjuhul iseloomustab seiratud alasid kõrge liigirikkus ja floristiline väärtus, mis peakski olema 

7230 tüübile iseloomulik. Koosluse funktsioonide säilimine tulevikus on heade eeldustega vaid 
kahel alal, kuna ülejäänud niidud on hooldamata või alahoolduses. 

Loopealsed ja nõmmed 

2016. aasta suvel seirati 12 + 2 loopealset ja 8 nõmme. Seire tulemused näitavad, et loopealsete 

(elupaigatüüp 6280) olukord ja säilimise perspektiiv on kestvalt väga halb. Lood kadastuvad ja 
võsastuvad ning iseloomulik liigirikas rohumaakooslus hävib. Lookoosluste hulga ja iga konkreetse 
ala pindala pideval vähenemisel on ohtu sattunud paljude kuiva- ja lubjalembeste taimeliikide 
populatsioonid Eestis ja koos nendega kõikmõeldav muu loodude elustik. 2016. a seiratud 

loopealsetest karjatati ainult kahte ala ja niideti ühte ala.  

Seiratud nõmmede (elupaigatüüp 4030) olukord on samuti halb. Seiratud nõmmedest majandati 

ainult ühte ala. Kuivad ja väheproduktiivsed nõmmeniidud ei leia kaasajal enam õiget kasutust. 

Niitmata-karjatamata need võsastuvad ja kaotavad suure osa oma kunagisest loodusväärtusest. Eesti 
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loopealsed on suhteliselt unikaalne, Läänemere piirkonna riikides leviv, poollooduslik kooslusetüüp, 
mille parimad näited asuvad Eesti ja Rootsi suurtel saartel ning Eesti mandriosa lääne- ja põhjaosas. 
(Keskkonnaagentuur, 2017f) 

Päevaliblikate seire 

Päevaliblikad on tundlik putukarühm, mille arvukuse ning liigirikkuse muutused peegeldavad 

muutusi maakasutuses, sh. eelkõige poollooduslike koosluste seisundis. Eesti päevaliblikate seiret 
viiakse läbi fikseeritud 14 transektil, 2016. aastal oli transekti keskmine pikkus 1786 m. Kogu senist 
seireperioodi (2004-2016) üldistades võib öelda, et päevaliblikate üldine arvukus on pigem natuke 
tõusnud. 

Mõnel transektil on majandamistegevuse puudumise tõttu päevaliblikate elupaikade kvaliteet 
halvenemas. Leiti kuus kaitsealust liiki: mustlaik-apollo, suur-kuldtiib, nõmme-tähniksinitiib, suur-

mosaiikliblikas, sõõrsilmik ning vareskaera-aasasilmik (Keskkonnaagentuur, 2017g). 

Rohunepi seire 

Rohunepp Gallinago media on rangelt kaitstud Euroopa Liidu linnudirektiivi ja mitmete 
rahvusvaheliste lepete alusel. Rohunepi levikumustri täpsustamine on aluseks liigi kaitse 
edaspidisele korraldamisele ning asurkonna seire on oluline eelkõige kaitsekorralduslike meetmete 

tõhususe hindamiseks. Kuigi rohunepi leviku võtmealadel – majandatavatel suurtel jõelammidel - on 
enamus mängupaiku teada, pole harvad need juhud, kui mängude asupaik muutub. Jätkuvat 
tähelepanu nõuavad suurlammide lähikonnas paiknevad väiksemad lamminiidud ning eriti kõrge 
looduskaitselise väärtusega niidud. 

Rohunepi kaitse paremaks korraldamiseks Eestis on koostatud tegevuskavad aastateks 2002-2006 ja 
2009–2013. Uus kava aastateks 2015-2019 on kinnitamisel. 

Rohunepi leviku ja arvukushinnangute täpsustamiseks kontrolliti 2016. a 33 teadaolevat või 
võimalikku luhaala ja poldrit. Leiti 2 uut mängupaika. Uuritud aladel (33) tuvastati nepimängud 25 
paigas, 3 paigas kohati toituvaid rohuneppe, kuid mängu ei leitud ning 5 kohas nepid puudusid. 
(Keskkonnaagentuur, 2017h)  

Seirajad on märkinud mitmel alal, et nepile sobilik luhaosa on eeskujulikult karjatatud, kuid 
veisekari koguneb rohunepi mänguplatsile kokku ning rohunepil puudub võimalus mänguks. Kuna 

neppide mänguplatsid asuvad tavaliselt luha kõrgematel põndakutel, siis tõenäoliselt eelistavad 

ööbimiseks samasid paiku ka veised. Seire läbiviijad teevad ettepaneku uurida karjatamise mõju 
nepiluhtadele ja vajadusel täpsustada majandamisjuhiseid. Samas tuuakse mitme ala juures välja, et 
võrreldes varasemate aastatega on ala eeskujulikult majandatud niitmise teel ja hein on välja veetud. 

Inventeeritud seirealade suurus on varieeruv (nt 10-775ha), seega võib ühel alal olla mitu 
mänguplatsi või toituvate lindude leiukohta. Uuritud 33 alal märgiti 61 kirjepunkti. Seirealade 
mänguplatside ja toitumiskohtade punktide võrdlemisel PLK hooldamise toetuse taotlusaluse maaga 
selgus, et pooled seire kirjepunktidest (31 punkti) asusid taotletaval PLK-l. Kõige enam seirepunkte 

taotletaval PLK-l asus Tartu maakonnas (14), Viljandi maakonnas 7, Jõgeva- ja Lääne maakonnas 3, 
Valga maakonnas 2, Võru- ja Ida-Viru maakondades 1. (PRIA, 27.01.2017 andmetel); 
(Keskkonnaagentuur, 2017h). 
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Koosmõju ÜPT ning teiste 4. ja 5. prioriteedi meetmetega 

PLK tootjate tegevust aitavad iseloomustada nende poolt taotletavad muud toetused. Kui ei ole 

märgitud teisiti, on alajaotuse andmeallikas PRIA toetuste määramise andmed 10.03.2017.  

Selliseid MAK 2007-2013 ja MAK 2014-2020 PLK tootjaid, kellele ei olnud määratud ühtegi teist 
pindalatoetust (MAK, ÜPT), oli 17% kõigist PLK toetuse saajatest ning nad majandasid 4% kõigist 

toetatud PLK-dest. Võrreldes 2015. aastaga on selliste tootjate osa langenud.  

ÜPT  

PLK toetusalusele maale ei saa taotleda teisi MAK pindalatoetusi, kuid MAK 2014-2020 alusel saab 
puisniidu, muu niidu ning lisategevusega rannaala ühikumääraga poolloodusliku koosluse 

hooldamise toetusele lisaks taotleda ka ühtset pindalatoetust. 62% taotletavatest PLK aladest oli 
ühisosa ka taotletud ÜPT põldudega ning selliseid alasid taotles 478 taotlejat. ÜPT toetust muu niidu 

aladele on taotletud 16 327 ha ulatuses ja puisniidule 68 ha. ÜPT toetust PLK lisategevusalale on 
taotletud 670 ha (PRIA, 31.03.2017 andmetel); (PRIA, 27.01.2017 andmetel). 

KSM 

2016. aastal oli selliseid tootjaid, kellele määrati nii PLK hooldamise toetus kui ka KSM toetus 
kokku 38 tootjat. Sellised tootjad said toetust kokku 1368 ha PLK hooldamise eest ja 13 728 ha 
KSM majandamise eest, mis näitab, et põhitegevus on muu põllumajanduslik tootmine, mitte PLK 
majandamine. 

MAHE 

Sarnaselt 2015. aastale hooldasid MAHE (2007+; 2014+) tootjad 45% PLK toetusalusest pinnast 

ning moodustasid PLK toetuse saajatest 24%. 

NAT 

Selliseid tootjaid, kes on toetust saanud nii Natura 2000 põllumaale (NAT) kui ka PLK hooldamise 
eest on kokku 256, hooldades 42% kogu PLK toetusalusest pinnast.  

PLK tootjad, kes on saanud nii NAT kui ka MAHE toetust, hooldavad 27% PLK toetusalusest 

pinnast.  

LHT 

Tootjad, kes saavad PLK hooldamise toetust, võisid taotleda ka loomade heaolu toetust (LHT) 
(arvestatud on veised, kitsed, lambad, hobused). LHT toetust sai 185 PLK tootjat 12 569 

loomühikule majandades 28% PLK-sid. 

OTL 

65 PLK tootjat on saanud toetust ka 865 ohustatud looma pidamise eest. 

Muu asjakohane info 

PLK-dega on seotud erinevaid projekte, üheks pigem üldise teoreetilise poolega tegelemise näiteks 

on rahvusvaheline projekt „Terviklikud planeerimislahendused poollooduslike koosluste 
majandamiseks” (LIFE Viva Grass). 2016. a valmis projekti raames aruanne ühe piirkonna PLK-
dest ja nende majandamisest lähiajaloos. Aruanne võtab kokku rohumaade majandamise kahekümne 
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aasta praktikad endises Lümanda vallas. Analüüs tugineb huvigruppide, nagu näiteks maaomanike, 
talunike, looduskaitsjate, turismisektoris tegutsejate, poliitikute ja planeerijate, intervjuudele. Lisaks 
analüüsiti piirkonna sotsiaal-majanduslikke näitajaid, poollooduslike rohumaade seisundit ja nende 

majandamisega seonduvaid strateegilisi dokumente. Aruandest leiab ka ülevaate pikaajalistest 
meetmetest, mida on Lümandas poollooduslike koosluste majandamisel rakendatud (Balti 

Keskkonnafoorum, 2017). 

3.1.6.2. Kokkuvõte  

• 2016. 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). PLK toetus määrati 820 tootjale kokku 26 394 hektarile, mis on 5% enam kui 
2015. aastal.  

• PLK hooldamise meetme toetusaluse pinna sihttase MAK 2014-2020 alusel on 40 000 ha, 

2016. aastal oli sellest saavutatud 66%. Toetusaluse pinna suurenemiseks on väga olulised 
erinevad PLK taastamistegevused.  

• Maakonniti võrrelduna on perioodil 2007-2016 kõige suuremad määratud toetuse pinnad 

Saaremaal ja Läänemaal, millele järgnevad Pärnumaa ja Hiiumaa.  

• 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). Kõigist taotletud PLK-dest (26 570 ha) 84% on muu niit, 11% on 
kadakatega niit, 3% puiskarjamaa ja 2,5% puisniit. 

• 2016. a taotletud PLK hooldamise pind hooldati sarnaselt eelmisele aastale 72% karjatamise ja 

28% niitmise teel. Kogu taotletud PLK hooldamise taotlusalusest pinnast 60% oli muu niidu 
karjatamine, 24% muu niidu niitmine, 2,5% puisniidu niitmine, 3% puiskarjamaa karjatamine, 

11% kadakatega niidu karjatamine.  

• 2016. aastal andis Keskkonnaamet nõusoleku PLK hooldamistingimuste kohta kokku 

27 418 hektarile, kuid kogu sellele maale ei pruugita toetust taotleda või määrata, kuid see on 
indikatsiooniks, kui suurel pinnal tootjad majandavad ning on ka andmed kavandatud 

hooldamisvõtete kohta. 

• PLK toetuse taotlejatest 56%-l oli 2016. aastal PRIA põllumajandusloomade registri andmetel 

loomi. Toetuse taotlejatel oli kõikidest veistest 66% lihaveised, kogu põllumajandusloomade 
registri lihaveistest moodustasid PLK taotlejate loomad 20% ja lambad 13% 

• PLK hooldamise toetusaluse pinna ja nendega seotud toetuse saajate arv jaotati erinevatesse 

suurusgruppidesse PLK toetuseks määratud pinna alusel. Suurim toetusalune pind (44% PLK 
kogupinnast) oli suurusgrupis 100-499,9 ha ja suurim toetuse saajate arv (39% kõigist toetuse 
saajatest) grupis 10-99,9 ha. 

• Potentsiaalset pinda silmas pidades saab aluseks võtta keskkonnaregistri andmed, kus 

kaitstavatel loodusobjektidel on 77 060 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 
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MAK pindalatoetuste vahel, mida PLK-le taotleda. Keskkonna eesmärkide saavutamiseks on 
eelistatud PLK hoolduse taotlemine, kuna selle toetuse puhul on välja töötatud kooslustele 
soovituslik majandamine. 

• PLK meetme jaoks mõjunäitajate kohta andmeid eraldi ei koguta, mistõttu kasutatakse üldiste 
poollooduslike kooslustega seotud muutuste hindamiseks erinevaid kaudseid allikaid. 

Peamiselt on kasutatud KKM koordineeritud riikliku keskkonnaseire tulemusi, millest 

erinevate seirete seirealade ühisosa PLK toetuse taotletavate aladadega on kohati hea, kuid 
valdav osa seirealadest ei ole seotud toetust saanud aladega. Riikliku seire tulemused annavad 
siiski üldise ülevaate elupaigatüüpide ja liikide käekäigust kaitstavatel loodusobjektidel. 

Riikliku seire tulemused näitlustavad väga selgelt, et kui kooslused on majandatud, siis on ka 
liikide seisund parem, kui majandamine puudub või ei ole piisavas ulatuses, siis kannatavad 
selle all ka liigid ja koosluste üldine seisund. Käesolevas aruandes on ülevaade antud nii 
koosluste kui ka liikide kohta. Samuti on püütud leida seirealade/seirepunktide ülekate PLK 

toetuse taotlemisega. 

• PLK tootjate tegevust aitavad iseloomustada nende poolt taotletavad muud toetused. Selliseid 
PLK tootjaid, kellele ei olnud määratud ühtegi teist pindalatoetust (MAK, ÜPT), oli 17% 
kõigist PLK toetuse saajatest ning nad majandasid 4% 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. Taotletavatest PLK aladest 62%-l oli ühisosa 
ka taotletud ÜPT põldudega ning selliseid alasid taotles 478 taotlejat. 

• Sarnaselt 2015. aastale oli nii MAHE kui ka PLK toetust saanud tootjate PLK toetusalune pind 
kogu PLK hooldamise toetuse pinnast 45% ning selliste tootjate arv kõigist PLK hooldamise 

toetuse saajatest 24%.  

• Tootjad, kes on saanud nii Natura 2000 toetust põllumaale (NAT) kui ka PLK hooldamise eest 

majandavad 43% kogu PLK toetusalusest pinnast. LHT toetust sai 185 PLK tootjat 12 569 
loomühikule, majandades 28% PLK-sid. 65 PLK tootjat on saanud toetust ka 865 ohustatud 
looma pidamise eest 

• 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. 

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 ka 

mahepõllumajandusliku tootmist arendama 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. 
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Mahepõllumajandusliku tootmist reguleeriti 2016. a kahe järgneva MAK meetmega. 

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 2007+) 
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 määrusega 
nr 53 – Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus − 
edaspidi MAHE 2014+) 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. 

Tulenevalt MAHE 2014+ eelarve ületamisest 2016. a vähendati selle toetuse ühikumäärasid 2016. a 
mõnevõrra. 

3.2.1. MEETME ANALÜÜS 

Toetuse saajate arv ja toetusalused pinnad 

Eestis oli 2016. a 1516 MAHE toetuse saajat. MAHE toetuse saajate arv tõusis Eestis ajavahemiku 
2009-2013 keskmisega võrreldes 18% ehk 228 tootja võrra. 2015. a võrreldes suurenes toetuse 
saajate arv 2016. a 5,5% e 79 võrra. Maakondadest vähenes MAHE toetuse saajate arv 2016. a 

eelmise perioodi keskmisega võrreldes Hiiu (-5,6%) ja Põlva (-0,5%) maakonnas.  

Sarnaselt varasematele aastatele oli MAHE toetuse saajaid kõige rohkem 2016. a Võru (196 ehk 
13% MAHE toetuse saajatest) ja Saare maakonnas (179 e 12%) (Joonis 75, Joonis 76). Need 
maakonnad kuuluvad üldiselt Eesti madalaima mullaviljakusega piirkondade hulka. Kõige vähem 

oli MAHE toetuse saajaid Ida-Viru (39 e 2,6%) ja Järva (54 e 3,6%) maakonnas. Järva maakond 
kuulub Eesti viljakaimate muldadega piirkondade hulka ning seal oli ka KSM toetuste alune pind 
maakondadest üks suurimaid. Ida-Viru ja Lääne-Viru maakonnas suurenes MAHE toetuse saajate 
osakaal 2015. a võrreldes kõige rohkem (vastavalt 30% ja 20% võrra), kuigi arvuliselt tuli neid 

kõige rohkem juurde Saare maakonnas (21 võrra). Rapla, Viljandi, Hiiu ja Põlva maakonnas langes 

MAHE toetuse saajate arv aga mõne tootja võrra (Lisa 25).  

Igal aastal on mahepõllumajanduse registrist erinevatel põhjustel ka osa ettevõtteid välja arvatud. 

2016. a arvati registrist välja 23 ettevõtet, mida oli oluliselt vähem kui eelnevatel aastatel (PMA, 
20.03.2017 andmetel). Lisaks lõpetatakse osadel ettevõtetel MAHE kohustus nõuete rikkumise jm 
põhjuste tõttu. 

Määratud MAHE toetuse kogupind oli Eestis 2016. a 141 153 ha. See moodustas tootjatel 
mahedana märgitud taotlusalusest pinnast 92%. MAHE toetuse kogupind suurenes ajavahemiku 

2009.-2013. a keskmisega võrreldes oluliselt ehk 2016. a-ks 33% (34 970 ha). Maakondadest 
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ainukesena vähenes MAHE pind 2016. a eelneva perioodiga võrreldes Hiiu maakonnas (-2,1%). 
2015. a võrreldes suurenes MAHE pind 9,5% (12 218 ha) (Lisa 25).  

Suurimad MAHE toetuse alused pinnad olid 2016. a Tartu (19 637 ha e 14% MAHE pinnast) ja 

Viljandi (14 555 ha e 10% MAHE pinnast) maakonnas (Joonis 75). Viljandi ja Rapla maakonnas 
suurenes MAHE toetuse pind 2016. a võrreldes 2015. a kõige rohkem (vastavalt 2799 ha e 24% ja 
1378 ha e 14%), Hiiu maakonnas isegi langes pisut (-0,2%) (Lisa 25). Kõige vähem oli MAHE 
toetuse alust pinda 2016. aastal Järva (4534 ha e 3,2%) ja Põlva (4898 ha e 3,5%) maakonnas. Hiiu 

maakonnas oli 2016. aastal MAHE toetuse alune pind 12 korda ja Saare maakonnas 1,5 korda 
suurem kui KSM toetusealune pind. Võru maakonnas olid MAHE ja KSM pind praktiliselt 
võrdsustunud. Varasematel aastatel on MAHE pind Võru maakonnas olnud märgatavalt väiksem 
kui KSM 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. 

2016. a määrati MAHE 2007+ toetust 167 taotlejale (2015. a 374 taotlejale), mis moodustas 11% 
MAHE toetuse saajatest ja kokku 20 062 ha (14% MAHE pinnast). 2015. a oli MAHE 2007+ 
toetusealune pind 37 319 ha. MAHE 2007+ toetuse saajaid oli kõige rohkem Saare (28 e 17% 
MAHE 2007+ taotlejatest) ja Rapla (20) maakonnas (Joonis 75; Lisa 25). Kõige vähem oli seda 
pinda veel alles Põlva (198 ha e 1,0%) ja Hiiu (277 ha e 1,4%) maakonnas. 

Kõige vähem oli selle toetuse saajaid Hiiu ja Põlva maakonnas (mõlemas 3 e 1,8%). Suurim MAHE 
2007+ alune pind oli Saare (3600 ha e 18% MAHE 2007+ pinnast) ja Lääne (2457 ha e 12%) 
maakonnas (Joonis 75; Lisa 25). Kõige vähem oli seda pinda veel alles Põlva (198 ha e 1,0%) ja 

Hiiu (277 ha e 1,4%) maakonnas. 

MAHE 2014+ toetust määrati 2016. a 1349 taotlejale (89% MAHE toetuse saajatest) ja kokku 

121 091 ha (86% MAHE pinnast). MAHE 2014+ toetuse saajate arv suurenes 2015. a võrreldes 286 
tootja e 27% võrra ja pind 30 316 ha e 33% võrra. MAHE 2014+ toetuse saajaid oli enim Võru (182 
e 13% MAHE 2014+ saajatest) ja Saare (179 e 11%) maakonnas (Lisa 25). Kõige vähem oli selle 
toetuse saajaid Ida-Viru (34 e 2,5%) ja Järva maakonnas (mõlemas 47 e 3,5%). Suurimad MAHE 

2014+ alused pinnad olid aga Tartu (18 850 ha e 16% MAHE 2014+ pinnast) ja Võru (13 361 ha e 

11%) maakonnas (Joonis 75; Lisa 25). Kõige vähem oli seda pinda Järva (3752 ha e 3,1%) ja Ida-
Viru (4561 ha e 3,8%) maakonnas. 
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Joonis 75. MAHE toetuse määratud pind ja saajate arv maakonniti aastatel 2009-2016 (PMK, 2016a), (PRIA, 10.03.2017 andmetel) 
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MAHE toetuse alune keskmine pind toetuse saaja kohta oli 2016. aastal Eestis 93 ha (2015. a 89 
ha). Kõige suurem keskmine pind toetuse saaja kohta oli Tartu (143 ha) ja Ida-Viru (135 ha) 
maakonnas. Kõige väiksemad keskmised pinnad toetuse saaja kohta olid 2016. a. Põlva (67 ha) ja 

Valga (69 ha) maakonnas.  

2016. a MAHE toetusesaajate erinevate suurusgruppide analüüsimisel (Tabel 14) selgus, et väikese 
toetusaluse pinnaga suurusgruppides (<1 ha, 1-2,99 ja 3-9,99 ha) oli toetuse saajate arv 

märkimisväärne (kokku 274 e 18% toetusesaajatest), kuid toetusalune kogupind väike (1213 ha e 
0,8% toetuspinnast). Suurim toetusalune pind oli suurusgrupis 100-500 ha (69 636 ha, 49%) ja 
suurim toetusesaajate arv grupis 10-49,99 ha (594 toetuse saajat, 39%). MAHE toetusesaajatest oli 
75% toetusalune pind vahemikus <1-99,99 ha. 2016. a suurenes võrreldes 2015. a (PMK, 2016a) 

oluliselt MAHE toetusalune pind suurusgruppides 500-999,99 ja üle 1000 ha (vastavalt 13% ja 

54%).  

Tabel 14. MAHE toetusalune määratud pind ja toetusesaajate arv toetusaluse pinna suurusgruppide alusel 
2016. a (PRIA, 10.03.2017 andmetel) 

Suurusgrupp Toetusalune 
pind kokku, ha 

Toetusaluse pinna 
osakaal kogupinnast, % 

Toetusesaajate 
arv 

Toetusesaajate 
osakaal, % 

<1 ha 8 0,0 15 1,0 

1-2,99 ha 165 0,1 92 6,1 

3-9,99 ha 1040 0,7 167 11,0 

10-49,99 ha 15 828 11,2 594 39,2 

50-99,99 ha 18 893 13,4 268 17,7 

100-499,99 ha 69 636 49,3 334 22,0 

500-999,99 ha 24 300 17,2 38 2,5 

Üle 1000 ha (kuni 2783 
ha-ni) 11 281  8,0 7 0,5 

Kokku, ha 141 153 100 1516 100 

Kuna maakondades on kogu põllumajandusmaa ja ka ÜPT aluse põllumajandusmaa suurus erinev, 
annab mõnevõrra parema ülevaate mahepõllumajanduse proportsioonidest maakondades MAHE 

toetusaluse pinna ja toetusesaajate osakaalu arvestamine maakondade ÜPT toetusealusest pinnast ja 
toetusesaajatest. Kõige suurem oli MAHE toetusaluse pinna osakaal ÜPT toetuspinnast ja toetuse 
saajatest 2016. a sarnaselt varasematele aastatele Hiiu maakonnas ehk 46% (2015. a 49%) ja toetuse 
saajate osakaal oli 23%. Need näitajad olid oluliselt suuremad kui teistes maakondades (Joonis 76). 

Järgmistena olid Saare ja Võru maakonnas MAHE pinna osakaal ÜPT pinnast vastavalt 27% ja 

24%. Kõige väiksem oli MAHE toetusaluse pinna osakaal ÜPT pinnast Järva ja Lääne-Viru 
maakonnas (vastavalt 5,8% ja 6,0%). MAHE toetusaluse pinna osakaal ÜPT pinnast Eestis oli 2016. 
a 15% (2015. a 14%) ja toetuse saajate osakaal 10%. 
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Joonis 76. MAHE toetuse määratud pinna ja toetuse saajate osakaal ÜPT toetuse määratud pinnast ja 
toetuse saajatest 2016. aastal (PRIA, 10.03.2017 andmetel) 

Mahepõllumajanduse registris olevast pinnast moodustas MAHE toetusalune pind 2016. a Eestis 

76% (Joonis 77) ehk MAHE toetusealuse maa hulka ei kuulunud 44 234 ha. Kõige enam oli MAHE 
toetusalust pinda registris olevast pinnast Tartu (91%) ja Viljandi ning Põlva maakonnas (mõlemas 

89%), kõige vähem Lääne (50%) ja Hiiu (55%) maakonnas. Mahepõllumajanduse registris on ka 
teatav osa pinda, millele MAHE toetust ei saagi taotleda (osa püsirohumaast, poollooduslik 
rohumaa, karjatatav mittepõllumajandusmaa jm). Poollooduslikule rohumaale taotletakse põhiliselt 
poolloodusliku koosluse hooldamise (PLK) toetust. MAHE toetuse saajate suurimad PLK toetuse 

pinnad olid 2016. a Lääne, Saare, Hiiu ja Valga maakonnas (PRIA, 10.03.2017 andmetel) ehk 
nendes maakondades, kus MAHE toetuspinna osakaal mahepõllumajanduse registris olevast pinnast 

oli väikseim. Ka karjatatava mittepõllumajandusmaa pind oli neis maakondades suurim (PMA, 
13.01.2017 andmetel). Kõik see mõjutab MAHE toetusaluse pinna osakaalu maakondades 

mahepõllumajanduse registris oleva pinna suhtes. 

Mahetootjaid oli 2016. a mahepõllumajanduse registris 1729. MAHE toetuse saajate arv moodustas 
mahepõllumajanduse registris olevatest tootjatest 88%. 
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Joonis 77. MAHE toetuse määratud pinna ja toetuse saajate osakaal mahepõllumajanduse registris olevast 
mahepinnast ja mahetootjatest 2016. aastal (PMA, 13.01.2017 andmetel), (PRIA, 10.03.2017 andmetel) 

MAHE 2014+ taotlejad said taotleda ka lisamakset mahepõllumajanduslikult toodetud 
sertifitseeritud teraviljaseemnega külvatud ja sertifitseeritud seemnekartuliga põllumaa kohta. 

Sellise toetusega loodetakse ergutada seni tagasihoidliku maheseemnekasvatust Eestis ja suurendada 

mahetootjatel sertifitseeritud maheteravilja ja kartuli pinda ning parandada mahekülviseemne 
kvaliteeti. Kuigi MAHE sertifitseeritud seemnega toetuspind oli 2016. a veel suhteliselt väike ehk 
kokku 1393 ha (51 toetuse saajat), suurenes see pind 2015. a võrreldes siiski 92 ha ja toetusesaajate 
arv 5 võrra (Tabel 15). Enim oli MAHE sertifitseeritud teravilja/kartuli seemnega külvipinda 2016. a 

Võru (291 ha e 21% sert. seemne kogupinnast) ja Tartu maakonnas (200 ha e 14%). Hiiu maakonnas 
selle toetuse saajaid polnudki. 
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Tabel 15. MAHE 2014+ tootjate sertifitseeritud teraviljaseemnega külvatud ja sertifitseeritud seemnekartuliga 
põllumaa lisamakse alune pind ja toetusesaajad (PRIA, 12.12.2016 andmetel), (PRIA, 10.03.2017 andmetel) 
Maakond 2015 2016 

Sertifitseeritud 
maheseemnega 

teravilja/kartuli pind 
ha 

Toetusesaajate arv Sertifitseeritud 
maheseemnega 

teravilja/kartuli pind 
ha 

Toetusesaajate arv 

Harju 9 1 64 2 
Hiiu - - - - 
Ida-Viru 209 5 77 2 
Jõgeva 79 5 120 4 
Järva - - 24 1 
Lääne 81 4 192 9 
Lääne-Viru 95 3 60 4 
Põlva 73 3 34 1 
Pärnu 110 3 149 8 
Rapla 14 2 36 3 
Saare - - 39 4 
Tartu 233 7 200 7 
Valga - - 24 1 
Viljandi 342 7 86 2 
Võru 58 6 291 3 
Eesti 1301 46 1393 51 

MAHE toetuse saajatele määrati 2016. a ka teisi MAK pindala toetusi (Tabel 16). Poolloodusliku 
koosluse toetuse alune pind moodustab MAHE toetuse saajatel üldiselt kogu mahepõllumajanduse 

registris olevate poollooduslike koosluste pinna. 

Tabel 16. Teiste pindalapõhiste põllumajanduslike keskkonnatoetuste määratud pind ja toetusesaajate arv 
MAHE toetuse saajatel 2016. aastal (PRIA, 10.03.2017 andmetel) 

Toetuse liik Määratud pind, ha Määratud toetuse saajate arv 

Kohalikku sorti taimede 
kasvatamise toetus 269 21 

Natura 2000 toetus 
põllumajandusmaale 5127 233 

Poolloodusliku koosluse 
hooldamise toetus  11 839 195 

MAHE 2007+ toetusalused põllumajandusloomad ja põllumajandusloomad, mis on seotud MAHE 
2014+ pinnale määratava lisamaksega 

MAHE 2007+ toetuse taotlejatele määratakse mahepõllumajanduslikult peetavate loomade puhul 

toetust otse looma kohta (lü alusel). Kusjuures toetusaluste karjatatavate loomade arv määratakse 
Põllumajandusameti kohapealse kontrolli järel ja ülejäänud loomadel võetakse arvesse nende 
eelneva aasta keskmine arv. MAHE 2014+ toetuse taotlejad enam otse loomatoetust taotleda ei saa, 
vaid mahepõllumajanduslikult peetavate loomade (lü) alusel on võimalik taotleda lisamakset MAHE 

toetuse aluse pinna (ha) kohta (väljaarvatud rühvel- ja püsikultuurid, köögivili, maasikas, ravim- 
ning maitsetaimed). Lisamakse suurus sõltub aga loomaliigist, loomade arvust (lü alusel), 

toetusõigusliku pinna suurusest ja kindlast baasmaksest. Hektari kohta määratav toetus koos 
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lisamaksega ei saa samas olla suurem kui Euroopa Nõukogu poolt kehtestatud maksimaalne 
toetusmäär kindla kultuurigrupi hektarile. Veised, lambad ja kitsed võetakse arvesse nende keskmise 
arvu järgi kohutuseaastal ja ülejäänud loomad nende eelneva aasta keskmise järgi. Toetusaluste või 

MAHE pinna lisamaksesse panustavate karjatatavate veiste, lammaste ja kitsede koguarv on alates 
2009 a. alates üldiselt (väljaarvatud mõningate eranditega) oluliselt suurenenud. Kodulindude 

(väljaarvatud munakanad ja broilerid), sigade jm loomade arv on aastate lõikes kord vähenenud ja 
kord suurenenud. Seega pole nende kogu arvu suurenemine tendents perioodi jooksul ilmne.  

Arvuliselt kõige rohkem oli 2016. a MAHE 2007+ toetusaluseid või MAHE 2014+ pinna 
lisamaksesse panustavaid (edaspidi MAHE) veiseid koos noorkarjaga – kokku 40 974 (Tabel 17). 
MAHE veiste arv oli Mahepõllumajanduse registris (31.12.2016) olevast maheveiste arvust 92% 
(PMA, 13.01.2017 andmetel). MAHE veiste koguarv oli 2016. a 37% suurem kui nende 2009.-2013. 

a keskmine arv. Kõige enam oli neid 2016. a Saare (5302 e 13% MAHE veistest) ja Lääne (4978 e 

12%) ning kõige vähem Järva (706) ja Põlva maakonnas (765). MAHE lüpsilehmi oli veiste hulgas 
suhteliselt vähe – 2222 ehk 5,4%. Toetust sai lüpsilehmade eest 205 tootjat. Kõige enam oli MAHE 
lüpsilehmi Viljandi (386 e 17%) ja Pärnu (329 e 15%) ning kõige vähem Põlva (11) ning Järva 
maakonnas (24). MAHE lüpsilehmade arv on 2011. a alates oluliselt langenud. Languse üheks 

põhjuseks tuleb  lugeda karmistunud söötmisnõudeid mahetootmisel. 2014. a pidi ka osa 
mahelehmapidajaid lõaspidamise keelustamise tõttu mahepiima tootmise lõpetama, kuna ei suutnud 
oma lautu selleks otstarbeks ümber ehitada. Viimastel aastatel on mahepiimandussektorile 

negatiivselt mõjunud ka piimahinna oluline langus seoses Vene turu sulgumisega. 

Mahepõllumajanduslike lüpsilehmade pidamisel korral on MAHE 2014+ taotlejatele kehtestatud lü 
alusel suurem lisamakse kui muude veiste pidamisel ja selle abil loodetakse MAHE lüpsilehmade 
arvu tõsta.  

MAHE lambaid oli 2016. a kokku 32 633 (63% mahepõllumajanduse registris olevatest 
lammastest). Toetust sai 350 lambakasvatajat. Suurem MAHE lammaste arv 2015. a (42 202) 
tulenes põhiliselt sellest, et 2015. a said MAHE 2014+ taotlejad lisamakset alates kolme kuu vanuste 
lammaste eest, kuid 2016. a alates aasta vanuste lammaste eest. Kõige enam oli MAHE lambaid 

2016. a Saare (8323 e 26%) ja Valga (3832 e 12%) maakonnas, kõige vähem Ida-Viru (224) ja 

Lääne-Viru maakonnas (878).  

MAHE kitsi oli 2016. a 1209 (74% mahepõllumajanduse registris olevatest kitsedest). MAHE 

kitsede arv oli 2016. a 77% suurem kui nende 2009.-2013. a keskmine arv. Toetusaluseid 
kitsekasvatajaid oli 52. Kõige rohkem oli MAHE kitsi Ida-Viru maakonnas (434 e 36% kõigist 
MAHE kitsedest) ja need kuulusid ühele toetusesaajale ning Lääne maakonnas (139 e. 11%). Harju 
ja Tartu maakonnas oli kummaski vaid 1 MAHE kits. 

Mahehobuste eest määrati MAHE toetust vaid MAHE 2007+ taotlejatele. Kuna selle toetuse 
kohustusega on alates 2015. a seotuks jäänud suhteliselt vähe tootjaid, siis on MAHE hobuste arv 

2015. ja 2016. a samuti tugevasti langenud võrreldes varasema perioodiga. MAHE hobuseid oli 

2016. a. kokku 166  ja toetust nende eest sai 11 taotlejat. Sarnaselt varasematele aastatele oli selgelt 
kõige rohkem MAHE hobuseid Saare maakonnas - 104 (63% kõigist MAHE toetusalustest 
hobustest). Kaheksas maakonnas MAHE toetusaluseid hobuseid enam polnudki. 
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Tabel 17. MAHE 2007+ toetusalused põllumajandusloomad ja põllumajandusloomad, mis on seotud MAHE 
2014+ pinnale määratava lisamaksega (PMK, 2015a), (PRIA, 12.12.2016 andmetel), (PRIA, 10.03.2017 
andmetel) 

MAHE 2007+ 
loomade arv, tk 

2009-2013 
keskmine  

MAHE 
2007+ 
2014. a  

MAHE 
2007+ 
2015. a  

MAHE 
2007+ 
2016. a  

MAHE 2014+ 
loomade arv, tk 

MAHE 
2014+ 
2015. a  

MAHE 
2014+ 
2016. a  

Lüpsilehmad 2854 2133 314 143 Lüpsilehmad 2033 2079 

Üle 24 kuu 
vanused veised, 
sh ammlehmad 10 582 16 540 6901 4006 

Vähemalt 6 kuu 
vanused veised, 
sh ammlehmad 18 675 25 045 

6-24 kuu 
vanused veised 7823 9880 3227 2056 - - - 

Kuni 6 kuu 
vanused veised 5614 8227 3272 1990 

Kuni 6 kuu 
vanused veised 4139 5655 

Vähemalt 6 kuu 
vanused 

lambad; utt 
talledega 

33 645 40 428 9740 4692 

Vähemalt 3 kuu 
vanused lambad 
2015. a ja 
vähemalt aasta 
vanused lambad 
alates 2016. a 32 462 27 941 

Vähemalt 6 kuu 
vanused kitsed ; 
kits talledega 

684 1032 113 22 
Vähemalt 6 kuu 
vanused kitsed 1012 1187 

Hobused 1634 2059 538 166 - - - 

Emised ja 
kuldid 

139 203 99 70 Emised ja kuldid 164 86 

Vähemalt 2-
kuused noor- 
või nuumsead 432 531 355 397 

Vähemalt 2-
kuused noor- või 
nuumsead  371 135 

Üle 4-kuused 
küülikud 398 377 1277 - 

Üle 4-kuused 
küülikud 60 1706 

Üle 6-kuused 
munakanad 4901 10 568 3187 912 

Üle 6-kuused 
munakanad 11 317 14 404 

Broilerid 913 3240 285 - Broilerid 3475 5103 

Haned 73 290 56 - Haned 437 620 

Kalkunid 75 162 - - Kalkunid 282 223 

Pardid 46 648 - - Pardid 639 551 

- - - - - Vutid - 138 

Mesilaspered 473 918 260 157 Mesilaspered 761 1671 

MAHE karjatatavaid loomi (lambad, veised, hobused, kitsed) oli 2016. a kokku kõige rohkem 
sarnaselt varasemale perioodile Saare (13 788 e 18%) maakonnas. Võru maakonnas oli neid 
järgmisena 7323 e 9,8%. Kõige vähem oli MAHE karjatatavaid loomi kokku Tartu (2017) ja Ida-
Viru (2075) maakonnas. 

MAHE toetustega seotud sigu oli 2016. a kokku 688 ja põhiline osa neist (441 e 64%) oli Lääne-
Viru ja Valga (135 e 20%) maakonnas. MAHE sigade arv oli 2016. a 20% suurem kui nende 2009.-
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2013. a keskmine arv. MAHE küülikutest (1706) kuulusid peaaegu kõik ühele tootjale Tartu 
maakonnas.  

MAHE kodulinde (munakanad, broilerid, haned, kalkunid, pardid, vutid) oli 2016. a kokku 21 951. 

MAHE kodulindude arv on 2009.-2013. a keskmisega võrreldes suurenenud 2016. a 3,5 korda. 
Kodulindudest põhilise osa (68%) moodustasid 2016. a munakanad ja broilerid (24%). Kõige 
rohkem oli MAHE kodulinde Lääne-Viru (5250 e 24%) ja Valga maakonnas (5208 e 24%). Hiiu 
maakonnas polnud ühtegi MAHE toetusalust kodulindu. Kodulindudest enamus (hanedest, 

kalkunitest, broileritest ja partidest) kuulusid siiski vaid ühele tootjale Valga maakonnas. 

MAHE mesilasperesid oli 2016. a kokku 1828 (30 tootjat). MAHE mesilasperede arv oli 2016. a ligi 
4 korda suurem kui nende 2009.-2013. a keskmine arv. Põhiline osa neist oli Pärnu (593 e 32%) ja 

Lääne-Viru (561 e 31%) maakonnas. Hiiu, Põlva ja Valga maakonnas polnud 2016. a ühtegi MAHE 

mesilasperet. 

MAHE toetuse nõuete täitmine taotlusalusel põllumaal ja seosed mullaviljakusega 

MAHE 2007+ määruses pole eraldi nõudeid kultuuride viljavahelduse (külvikorra) kohta. MAHE 
2014+ määruses on kehtestatud aga rida nõudeid viljavahelduse järgimiseks põllumaal (kultuuride 

pind ilma püsirohumaa ja püsikultuurideta) selleks, et erinevad kultuurid põldudel vahelduksid ja 
sama sugukonna (osaliselt ka sama liiki) kultuure ei kasvataks pikemat aega üksteise järel. See 
takistab põldudel haiguste, kahjurite ja umbrohtude levikut ning aitab säilitada ja parandada ka 
künnikihi orgaanilise aine sisaldust ning mullastruktuuri ning 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 2007+ määruses liblikõieliste kasvatamise nõuet pole, peavad maheviljelejad EL 
nõukogu vastava määruse järgi (EL nõukogu määrus nr 834/2007 artikkel 12) külvikorras 
liblikõielisi kasvatama. MAHE 2014+ määruse 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 on MAHE toetuse taotlejate põllumaal olnud aastate jooksul 
kõrge. Võrreldes MAHE 2009.-2013. a keskmisega on MAHE 2014+ taotlejate liblikõieliste osakaal 
põllumaal ka märgatavalt suurenenud. Nii oli perioodi 2009-2013 keskmisena neid MAHE 2007+ 

taotlejate põllumaal keskmiselt 53% ja MAHE 2014+ taotlejate põllumaal 2015. ja 2016. üle 60% 
(Joonis 79). MAHE 2007+ taotlejate liblikõieliste osakaal 2015. (51%) ja 2016. a (48%) oli oluliselt 
väiksem kui MAHE 2014+ taotlejatel. 

Maakonniti esines liblikõieliste osakaalus aga suuremaid erinevusi. Näiteks Ida-Viru maakonnas oli 

2016. a MAHE 2014+ taotlejate põllumaal liblikõielisi 41%, kuigi alles 2015. a oli neid seal 61%. 
Hiiu ja Lääne maakonnas oli liblikõieliste osakaal 2016. a aga suurim, vastavalt koguni 75% ja 71%. 
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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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* MAHE 2014+ taotlejatel pole arvestatud põllumaa kultuuride kogupinna hulka alla 0,3 ha põldude kogupinda, kuna seal ei pea liblikõieliste kasvatamise nõuet täitma. 

2015. a oli MAHE 2014+ taotlejate alla 0,3 ha põldude kogupind Eestis 74 ha ja 2016. a 106 ha 
Joonis 78. MAHE toetuse taotlejate liblikõieliste heintaimede, liblikõieliste ja muude heintaimede segude, liblikõieliste heintaimede allakülvide ning 
kaunviljade koguosakaal taotlusealusest põllumaa kultuuride pinnast maakondades (PMK, 2016a), (PRIA, 09.02.2016 andmetel), (PRIA, 27.01.2017 
andmetel) 
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Põllumaa liblikõielistest rõhuva enamuse moodustasid MAHE toetuse taotlejatel liblikõielised 
heintaimed ja nende segud kõrrelistega. Samas on võrreldes perioodi 2009-2013 keskmisena 
viimastel aastatel oluliselt suurenenud kaunviljade osakaal ja liblikõieliste heintaimede osakaal 

märkimisväärselt vähenenud. Kui 2009-2013 keskmisena oli liblikõieliste heintaimede osakaal 
põllumaa liblikõielistest MAHE 2007+ taotlejatel 76% ja kaunviljadel vaid 3,5%, siis 2016. a oli 

liblikõieliste heintaimede osakaal MAHE taotlejatel 62% ja kaunviljade osakaal MAHE 2007+ 
taotlejatel juba 17% ja 2014+ taotlejatel 14% (Joonis 79). Kaunviljadest kasvatati põhiliselt 
põldhernest ja –uba. Kuigi liblikõielised heintaimed seovad õhulämmastikku oluliselt suurema osa 
ja parandavad mullastruktuuri rohkem ning säilitavad mulla orgaanilise aine sisaldust paremini kui 

kaunviljad, siis kaunviljade osakaalu tõusmisel muutub viljavaheldus mitmekesisemaks ja 
suurenema peaks ka mahetoodangu turuväärtus. Samas eemaldatakse liblikõieliste heintaimede 

söödaks kasutamisel mullast oluliselt suurem kogus kaaliumi ja fosforit kui üheaastaste kaunviljade 
seemnetega ja puuduliku väetamise korral võib heintaimedel maheviljeluses olla suurem mõju 

muldade kaaliumi ja fosforisisalduse vähendamisele kui kaunviljadel. Tera- ja muudele kultuuridele 
allakülvatud liblikõieliste heintaimede kultuurigrupi osakaalus pole olulisemaid muutusi aastati 
esinenud. Nende osakaal põllumaa liblikõielistest on olnud vahemikus 20-25%. 

 
Joonis 79. MAHE toetuse taotlejate liblikõieliste kultuurigruppide osakaal põllumaa liblikõieliste pinnast (PMK, 
2016a), (PRIA, 09.02.2016 andmetel), (PRIA, 27.01.2017 andmetel) 
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Põllumaa kultuuride MAHE taotluspinnast oli 2009.-2013. a keskmisena 51% lühiajaliste 
rohumaade ja 49% tera jm põllumaa kultuuride (kaasaarvatud mustkesa) all (PMK, 2016a). 2016. a 
oli lühiajaliste rohumaade osakaal vähenenud 41% põllumaast ja tera- jm põllumaa kultuuride 

(kaasarvatud mustkesa) osakaal tõusnud 59%-ni (Joonis 80). Toetuse taotlejate poolt külvikorras 
kuni 3-aastaseks planeeritud rohumaa pind oli 2016. a 20 157 ha (60% MAHE lühiajaliste 

rohumaade pinnast). 

Põllumaa lühiajaliste rohumaade ja tera- jm kultuuride osakaal oli maakondade lõikes 2016. a siiski 

küllalt erinev. Ida-Viru, Rapla ja Tartu maakonnas oli põllumaa kogupinnast tera- jm kultuuride 
(ilma allakülvita ja allakülvidega) osakaal suur (vastavalt 78%, 67%, 66%) ning lühiajaliste 
rohumaade osakaal oluliselt väiksem (Ida-Viru 20% ja Rapla ning Tartu mõlemad 33%). Hiiu ja 
Saare maakonnas oli tera jm kultuuride osakaal põllumaal aga oluliselt väiksem (vastavalt 29% ja 

45%), lühiajaliste rohumaade osakaal aga kõrge (vastavalt 71% ja 54%). Tera- jm kultuuridest 

märkimisväärsele osale tehakse ka heintaimede allakülve, mille puhul künnikihi orgaanilise aine 
sisaldus ja mullastruktuur üldiselt säilib. Suurim osakaal oli allakülvidel Tartu ja Jõgeva maakonnas 
(vastavalt 21% ja 20%) põllumaast. Järva ning Ida-Viru maakonnas oli nende osakaal väike 
(vastavalt 4,2% ja 7,7%).  

 
Joonis 80. MAHE toetuse taotlusaluse põllumaa struktuur maakonniti 2016. aastal (PRIA, 27.01.2017 
andmetel) 
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allakülvita 1-aastaste kultuuride ning mustkesa osakaal juba liigakõrge ja rohumaade osakaal nii 
väike, et võib hakata negatiivselt mõjutama mulla orgaanilise aine sisaldust ja mullastruktuuri. 
Enamuses maakondades võiks aga 1-aastaste kultuuride osakaal põllumaal veelgi tõusta.  

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. 

Kui MAHE 2007+ taotlejad said taotleda MAHE toetust ka mustkesa pinnale, siis MAHE 2014+ 

taotlejad mustkesale MAHE 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 võisid olla 
oluliseks põhjuseks, miks 2015. ja 2016. a oli MAHE 2014+ taotlejate mustkesa pind oluliselt 

väiksem võrreldes MAHE 2007+ taotlejate mustkesa pinnaga (Joonis 81). Nii oli 2009.-2013. a 
keskmine mustkesa osakaal kogu MAHE põllumaal küllaltki märkimisväärne − 6,3% (4371 ha). 

2014. a oli mustkesa osakaal langenud 3,1% põllumaa kultuuride pinnast. 2015. a oli MAHE 2007+ 
mustkesa 3,3% põllumaa kultuuride pinnast (537 ha), samas MAHE 2014+ taotlejate mustkesa 
osakaal vaid 0,6% (351 ha). 2016. a oli MAHE 2007+ taotlusaluse pinna mustkesa osakaal samuti 

suurem kui MAHE 2014+ pinnal (vastavalt 1,9% ja 0,6% põllumaast). 

Hinnanguliselt ei tohiks põllumaal mustkesa osakaal suureneda üle 7% aastas, sest see võib 
mullaviljakust vähendada ja mullastruktuuri märgatavalt kahjustada. 2015. a oli mustkesa osakaal 

üle 7% põllumaa kultuuride pinnast MAHE 2007+ taotlejatel Lääne (11%) ja Lääne-Viru (8%) 
maakonnas (Joonis 81). 2016. a jäi MAHE 2007+ taotlejatel mustkesa osakaal kõigis maakondades 
alla 7%. MAHE 2014+ taotlejatel oli mustkesa osakaal kõigis maakondades nii 2015. kui 2016. a 
väike. Hiiu maakonnas mustkesa neil aastatel polnudki. 

MAHE 2014+ toetuse 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 ning takistab orgaanilise aine lagunemist. Seda pinda, kui palju 

toetuse taotlejad tegelikult talvise taimkatte all hoiavad, pole võimalik täpselt välja tuua, kuna 
puuduvad andmed sügis-talve perioodi põllumaa kohta. Kui võtta aluseks 2015. ja 2016. aasta 
kohustusalune põllumaa pind, kus kasvatati taliterakultuure ja heintaimi, võib öelda, et tõenäoliselt 
oli talvise taimkatte osakaal põllumaal oluliselt kõrgem kui 20%. 2016. a oli MAHE 2014+ 

taotlejate taliterakultuuride ja heintaimede osakaal põllumaa pinnast maakondades vahemikus 37-
77% (keskmiselt 55%) ehk ligikaudu sama kui 2015. a (PMK, 2016a), (PRIA, 27.01.2017 
andmetel). Püsikultuuride alusel pinnal aitab leostumist ja erosiooni vähendada ning orgaanilise aine 

sisaldust suurendada MAHE 2014+ meetmesse lisandunud nõue, et ettevõtte viljapuude ja 

marjapõõsaste reavahed peavad olema vähemalt kahe kolmandiku ulatuses kaetud rohukamaraga. 
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Joonis 81. MAHE toetuse taotlejate mustkesa pinna osakaal taotlusalusest põllumaa kultuuride pinnast aastatel 2009-2016 (PMK, 2016a), (PRIA, 
09.02.2016 andmetel), (PRIA, 27.01.2017 andmetel) 
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Kultuurigrupid kogu MAHE toetuse taotluse alusel pinnal ja seosed mullaviljakusega 

Mahetootjate taotlusalune pind oli 2016. a kokku 153 901 ha (PRIA, 27.01.2017 andmetel). 
Sellest taotlustel mittemahedana märgitud pinda oli mahetootjatel kokku 290 ha. MAHE 2007 
taotlusalust pinda oli 2015. a 44 131 ha ja MAHE kohustuste lõppemise tõttu vähenes selle pind 

2016. a 24 718 ha-ni (16% kogu MAHE pinnast). MAHE 2014+ taotlusalust pinda oli 2016. a 
129 183 ha (84% kogu MAHE pinnast). MAHE 2014+ üleminekuperioodi (1.-3. aasta) 
taotletavat pinda oli 26 163 ha (20% MAHE 2014+ kogupinnast). 

MAHE 2014+ taotlusaluste püsirohumaade kogupinna osakaal oli kultuurigruppide struktuuris 
2015. ja 2016. a märgatavalt väiksem kui varasematel aastatel MAHE 2007+ taotluspinnal. Kui 
2009.-2013. a keskmisena oli püsirohumaade osakaal MAHE 2007+ pinnal veel 48%, siis 2016. 
a MAHE 2014+ pinnal 41% (Joonis 82). Samas oli järelejäänud MAHE 2007+ taotluspinnal 
2015. ja 2016. a püsirohumaade osakaal koguni üle 60%. Kokku oli MAHE taotlusaluseid 
püsirohumaid 2016. a 69 407 ha. MAHE 2014+ taotlusaluste lühiajaliste rohumaade osakaal oli 

2016. a kokku 24% (MAHE taotlejatel 2009.-2013. a keskmiselt 26%). Kokku oli MAHE 
taotlusaluseid lühiajalisi rohumaid 2016. a 33 838 ha (neist liblikõielisi ja nende segudega 
rohumaid 30 716 ha). MAHE 2007+ lühiajaliste rohumaade osakaal oli 2015. ja 2016. aastal 
oluliselt väiksem kui MAHE 2014+ taotlejatel. 2016. a oli nende osakaal MAHE 2007+ 
taotlejatel kokku vaid 13%.  

 
Joonis 82. MAHE toetuse taotlusaluste koondatud kultuurigruppide pinna osakaal MAHE toetuse 
taotlusalusest pinnast aastatel 2009-2016 (PMK, 2016a), (PRIA, 09.02.2016 andmetel), (PRIA, 
27.01.2017 andmetel) 

48 50
62

42

64

41

26 22

17

28

13

24

22 25
19

28
20

32

1,5 1,4 1,7 1,6 1,8 2,0
3,2 1,5 1,2 0,4 0,6 0,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

MAHE 2009.-
2013. a keskm

2014. a MAHE
2007+

2015. a MAHE
2007+

2015. a MAHE
2014+

2016. a MAHE
2007+

2016. a MAHE
2014+

O
sa

ka
al

, %

Mustkesa
Köögivili, muud tehn kult, püsikult, ravim-ja maitsetaimed, rühvelkult, sööti jäetud maa
Tera- ja kiukultuurid
Lühiajaline rohumaa
Püsirohumaa



154 
 

MAHE toetuse taotlusaluste rohumaade koguosakaal MAHE toetuse kogupinnast oli 2016. a 
maakondade lõikes küllaltki erinev (Joonis 83). Saare ja Hiiu maakonnas moodustasid rohumaad 
nagu varasematelgi aastatel peaaegu kogu MAHE pinna (vastavalt 94 ja 92%). Kõige vähem oli 

neid Ida-Viru maakonnas (38%). Saare maakonnas oli püsirohumaid 88% ja Hiiu maakonnas 
81% MAHE pinnast. Seega oli lühiajaliste rohumaade osakaal neis maakondades väike. Tartu 
maakonnas oli püsirohumaid vaid 16% ja lühiajalisi rohumaid 27% MAHE pinnast. 
Püsirohumaade osakaal oli lühiajalistest rohumaadest väiksem veel Põlva ja Viljandi maakonnas, 
ülejäänud maakondades suurem. MAHE püsirohumaade osakaal on MAHE pinnast viimase 
paari aasta jooksul maakondades mõnevõrra vähenenud. 

Rohumaade suure osakaalu tõttu on enamuse Eesti MAHE toetuse aluse pinna mullaharimine 
suhteliselt ekstensiivne. See mõjub mullastruktuurile soodsalt ja võimaldab mulla orgaanilise 

aine sisaldust ja varu säilitada või suurendada.  

 
Joonis 83. MAHE toetuse taotlusaluse rohumaa pinna osakaal MAHE toetuse taotlusalusest pinnast 
maakonniti 2016. aastal (PRIA, 27.01.2017 andmetel) 
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püsirohumaade pind kuues maakonnas (Lisa 26). Ida-Viru maakonnas suurenes MAHE 
taotlusalune pind teistest maakondadest oluliselt enam (51%), samas vähenes püsirohumaade 
pind kõige rohkem (15%). Kui 2015. a oli Ida-Viru MAHE taotlusaluste püsirohumaade osakaal 

MAHE kultuurigruppide struktuuris 39%, siis 2016. oli nende osakaal langenud 22%-ni. 
Võrreldes 2015. a MAHE toetuse taotlejate püsirohumaa massiive 2016. a, selgus, et Ida-Viru 
maakonnas oli kõige suurem selline pind, kus 2015. püsirohumaaks märgitud pinnale taotleti 
2016. a toetust juba teistsugusele kultuurile (690 ha).  

Selline rohumaade osakaalu vähenemine ja tera- jm kultuuride osakaalu tõus mitmekesistab aga 
viljavaheldust ja võimaldab toota rohkem terakultuuride jm toodangut. Arvestades rohumaade 
liiga kõrget osakaalu maheviljeluses, tuleks sellist tendentsi mahetootmise arendamisel ja 
konkurentsivõime tõstmisel lugeda praegu Eestis veel enamuses maakondades pigem 

positiivseks.  

MAHE taotlusaluse pinna tera- ja kiukultuuridest oli 2016. a enim kaera (15 311 ha, 33%). 
Sellele järgnesid rukis (9,6%), põldhernes (9,5%), suvinisu (8,5%), suvioder (7,6%), talinisu 
(5,3%), põlduba (5,1%), tatar (5,0%), talirüps (4,6%), speltanisu (3,6%), kanep (3,4%) ja 
suviraps (3,3%). Ülejäänud tera- ja kiukultuuride osakaal oli väike (PRIA, 27.01.2017 andmetel).  

Mahetootmisele üleminekul kehtivad esimesel kolmel aastal alates 2015. a MAHE 2014+ 
taotlejatele mõnevõrra kõrgemad toetusemäärad hektari kohta kui üleminekuperioodi läbinutel, 
mis võib mõjutada ka mahetootjate kultuurigruppide osakaalu muutusi. Seetõttu on huvipakkuv 

võrrelda uute mahetootjate juurde tuleva uue MAHE pinna struktuuri ülejäänud MAHE pinna 
struktuuriga. Suuremad erinevused 2016. a võrreldes ülejäänud MAHE toetusetaotlejate 
kultuurigruppide struktuuriga esinesid MAHE 2014+ 1. üleminekuaasta pinnal, mille alla jäi 
8,1% MAHE taotluspinnast (Joonis 84). Selles grupis oli suhteliselt väike osakaal lühiajalistel 
liblikõielistel heintaimedel (13%) ja kõrgem osakaal tera- ning kiukultuuridel (kokku 43%). 
Tera- ja kiukultuuridest oli siin oluliselt kõrgem osakaal kaunviljadel ja õli- ning kiukultuuridel 
kui teistes MAHE gruppides. MAHE 2014+ 2. (8,1% MAHE pinnast) ja 3. aasta (0,7% MAHE 
pinnast) ülemineku pinnal oli teiste MAHE gruppide pinnaga võrreldes oluliselt suurem osakaal 
lühiajalistel liblikõielistel heintaimedel ja nende segudel (kokku 31%). MAHE 2014+ 

üleminekuperioodi taotlejatel oli ka märgatavalt väiksem püsirohumaade osakaal kui teistes 
MAHE gruppides. 
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Joonis 84. MAHE toetuse taotlusaluse põllumajandusmaa kultuurigruppide struktuur 2016. a (PRIA, 
27.01.2017 andmetel) 

Kultuurigruppide struktuuri võrdlemisel MAHE taotlejate põllumajandusmaa pinna 
suurusgruppide alusel 2016. a selgus (Joonis 85), et väikese pinnaga (0,25-3 ha ja 3,01-10 ha) 
taotlejate gruppides oli suur osakaal nn väikese pinnaliste kultuuride koondgrupil – köögivili, 
muud tehnilised kultuurid, püsikultuurid, ravim- ja maitsetaimed, rühvelkultuurid, sööti jäetud 
maa ja mustkesa (vastavalt 56 ja 25%). Põhiliselt kasvatati seal püsikultuure (vastavalt 48% ja 
21%). Tera- ja kiukultuuride osakaal oli nendes gruppides aga väike. Suurim püsirohumaade 
osakaal oli suurusgrupis 10,01-100 ha (58%). Sealt edasi suuremates suurusgruppides 
püsirohumaade osakaal vähenes ja tera- ning kiukultuuride osakaal suurenes oluliselt. Üle 1000 

ha suurusgrupiga tootjatel (7 taotlejat) oli püsirohumaa osakaal aga suhteliselt väike (12%). 
Oluliselt suurem kui teistes gruppides oli seal aga lühiajaliste liblikõieliste heintaimede ja nende 
segude osakaal ning tera- ja kiukultuuride osakaal. Köögivilja, muid tehnilisi kultuure, 
püsikultuure, ravim- ja maitsetaimi, rühvelkultuure, sööti jäetud maad ja mustkesa selles grupis 
aga polnud. 
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Joonis 85. MAHE toetuse taotlusaluse põllumajandusmaa kultuurigruppide struktuur ettevõtete pinna 
suurusgruppide alusel 2016. a (PRIA, 27.01.2017 andmetel) 

Köögiviljade MAHE taotlusalusest pinnast (105 ha) taotleti 2016. a toetust enim köögiviljale 

väikestel pindadel ja aedmaasikale (mõlemale 31 ha) ning porgandile (11 ha), küüslaugule (6 ha) 
ja aedhernele (5 ha). 

Püsikultuuride MAHE taotlusalusest pinnast (ilma mittemahe pinnata 1954 ha) taotleti 2016. a 
enim MAHE toetust astelpaju (1126 ha, 58% pinnast), õunapuu (384 ha, 20%), musta sõstra (149 
ha, 7,6%) ja mustika (102 ha, 5,2%) pinnale.  

Uue kultuurirühmana eristusid 2015. a alates ravim- ja maitsetaimed, mis varem kuulusid 
aedviljade kultuurigruppi. Ravim- ja maitsetaimede MAHE taotlusalune kogupind (ilma 
mittemahe pinnata) oli 2015. a 224 ha ja 2016. a 532 ha. Selles grupis taotleti 2016. a enim 
MAHE toetust orasheinale (280 ha, 54% pinnast), harilikule sigurile (148 ha, 28% pinnast) ja 

harilikule kurgirohule (65 ha, 12% pinnast). Ülejäänud ravim- ja maitsetaimede osakaal oli 
väike. Orasheinale taotles toetust kolm ettevõtet Pärnu maakonnas ja praktiliselt kogu hariliku 
siguri suhteliselt suurtele pindadele viis ettevõtet Valga maakonnas. Põhiliselt kuuluvad need 
ettevõtted ühele ettevõtjale. 2016. a ei määranud PRIA siiski orasheina pinnale ja osale hariliku 
siguri pinnast MAHE toetust, kuna neid kultuure ei kasvatatud mittesihtotstarbeliselt. 2017. a 
MAHE määruse ravim- ja maitsetaimede loetelust, millele saaks MAHE toetust taotleda, 
planeeritakse orashein, võilill, kõrvenõges, harilik sigur ja harilik kurgirohi välja jätta. Välja 
võiks jätta ka loetelus oleva paiselehe, kuna see on põllul vegetatiivselt ja kiiresti leviv umbrohi. 

MAHE toetuse määr ravim- ja maitsetaimedele on kõrge (üleminekuperioodil mahetootmisele 
660 ja selle järgselt 600 eurot/ha). Kuna suurt hulka ravim- ja maitsetaime liikidest saab 
suhteliselt lihtsalt külvata väikese koguse seemnega suurtele pindadele, võib see ahvatleda osa 
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toetuse taotlejaid välja petma suuremat summat MAHE toetust. Seetõttu võiks kattetulu 
arvutustega hinnata, kui suure osa tulust moodustaks nn tavalisel ravim- ja 
maitsetaimekasvatajal, kellel on ettevõttes väike pind, MAHE toetus. Kui arvutused näitavad, et 

ka 600 eurose hektaritoetuse korral on toetuse osa kogutulus suhteliselt väike, võiks praegust 
toetusmäära oluliselt vähendada. Nii võiks oluliselt väheneda ka mittesihtotstarbel ravim- ja 
maitsetaimi kasvatavate ettevõtjate osakaal. 

Lisaks eristatakse toetuste taotlemisel nüüd ka sööti jäetud maad, mida oli MAHE taotluspinnast 
2016. a 106 ha.  

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 2007+ kohustusega liitunud 

tootjatel pole mullaanalüüside tegemise nõuet. MAHE 2014+ meetmesse on lisandunud ka 
mullaanalüüside tegemise kohustus põllumaal üks kord viie aasta jooksul, mille alusel saab 
hinnata künnikihi pH, omastatava fosfori, kaaliumi ja orgaanilise aine sisalduse muutusi. 

Antud osas ei käsitleta eraldi MAHE tootjate muldade pH, omastatava fosfori, kaaliumi ja 
orgaanilise aine sisalduse muutusi, kuna uue mullaseire uuringu kordusproovidest on analüüsitud 
vaid ligikaudu 40%. Vastav analüüs esitatakse MAHE meetme hindamisel 2018. aastal. Juba 
teostatud mullaanalüüside tulemuste alusel tehtud analüüsiga saab tutvuda Eesti maaelu 
arengukava 2007-2013 2. telje ning Eesti maaelu arengukava 2014-2020 4. ja 5. prioriteedi 
püsihindamiseks 2016. aastal läbiviidud uuringute aruandes (PMK, 2017u). Varasematel aastatel 

mullaseire uuringu ja mullaviljakust puudutava tootjate e-küsitluse kokkuvõttega MAHE tootjate 
kohta saab tutvuda Eesti maaelu arengukava 2007-2013 2. telje ning Eesti maaelu arengukava 
2014-2020 4. ja 5. prioriteedi püsihindamiseks 2015. aastal läbiviidud püsihindamise aruandes 
2015. a kohta (PMK, 2016a). 

Maastikuline mitmekesisus 

MAHE 2007+ ja MAHE 2014+ meetmetes on üheks eesmärgiks maastiku mitmekesisuse 
säilitamine ja parandamine. Erinevate kultuuride kasvatus ja viljavaheldus põldudel 
mitmekesistab kaudselt ka maastiku ilmet. Viljavahelduse nõuded on MAHE 2014+ meetmesse 

ka lisatud. Siiski on keeruline öelda, kuidas MAHE meetmed maastikulist mitmekesisust otseselt 
säilitavad ja parandavad, kuna konkreetseid sellekohaseid tegevusi ja nõudeid 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 uuringut kimalaste (alates 2009. aastast) 
ja põllulindude (alates 2010. a aastast) näitajate alusel. Ülevaade on koostatud Eesti maaelu 
arengukava 2007-2013 2. telje ning Eesti maaelu arengukava 2014-2020 4. ja 5. prioriteedi 

püsihindamiseks 2016. aastal läbiviidud uuringute aruande põhjal. (PMK, 2017u) 

Tulenevalt MAK 2014-2020 toetusperioodi avanemisest vahetati 2015. a osad seirealad välja. 
Kesk- ja Lõuna-Eesti kimalaste seirevalim koosnes igal seireaastal kokku 66-st seireettevõttest, 
millest 11 oli MAHE, 11 KSM ja 11 ÜPT ettevõtted. 2015. a vahetati välja 3 ÜPT, 1 KSM ja 13 
MAHE ettevõtet.  
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Aastate jooksul oli kõige varieeruvam näitaja kimalaste arvukus. See tuleneb nende 
populatsioonidünaamikast, mida mõjutavad omakorda ilmastik jt tegurid. 2013. a-ni see näitaja 
varieerus MAHE (samuti KSM ja ÜPT e tootjad kes ei saa KSM ja MAHE toetust) aladel 

rohkem. Sealt edasi Kesk-Eestis kuni 2015. a ja Lõuna-Eestis 2016. a kimalaste arvukus MAHE 
ettevõtetes aga tõusis. 

Kesk- ja Lõuna-Eesti piirkonna 2009.-2016. a kimalaseandmete koondanalüüsil leiti, et 
kimalaste arvukus oli MAHE (keskmiselt 32-74) ja KSM ettevõtetes (keskmiselt 41-78 kimalast 
transekti kohta) märgatavalt kõrgem kui ÜPT (21-48 kimalast transekti kohta) ettevõtetes. Ka 
kimalaste liigirikkus ja Shannoni mitmekesisuse indeks olid nii MAHE kui ka KSM ettevõtetes 
oluliselt kõrgemad (keskmine liikide arv nii MAHE kui KSM 6-10 ning Shannoni indeks 
vastavalt 1,4-1,9 ja 1,3-2) kui ÜPT ettevõtetes (keskmine liikide arv 4-7 ja Shannoni indeks 1-

1,5).  

Kesk-Eestis olid keskmine kimalaseliikide arv ja Shannoni indeks transekti kohta MAHE aladel 
perioodil 2011-2016 väga stabiilsed ning ka ÜPT aladel pigem samuti stabiilsed. Lõuna-Eestis 
on need perioodi jooksul rohkem kõikunud, kord suurenedes mõnevõrra ja kord langedes. Samas 
2016. a tõusis Shannoni indeks MAHE aladel hüppeliselt. Samuti saavutas sellel aastal 
maksimumi Lõuna-Eestis kimalaseliikide arv, mida võib seostada ka selle aasta suurima õite 
tihedusega uuringu aastate kestel. 

Õite tihedus oligi trendina läbi aastate üldiselt kõrgeim MAHE ettevõtetes ning madalaim ÜPT 

ettevõtetes. 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 
pestitsiide ei kasuta, oli ka nende ettevõtetes ilmselt seetõttu õite tihedus kõrgem kui KSM ja 
ÜPT ettevõtetes. 

Õite suuremat tihedust keskkonnatoetustega seotud põldudel (MAHE ja KSM) mõjutasid 
arvatavasti ka liblikõieliste taimede kasvatamine. Eriti torkas see silma Kesk-Eesti seirealadel, 
kus kimalaste uuringu transekti pikkuse ulatuses kasvas ÜPT aladel liblikõielisi 2015. a vaid 2% 
ja 2016. a 0%. Seevastu KSM aladel olid vastavad osakaalud mõlemal aastal 24% ning MAHE 

aladel 60% ja 24%. Lõuna-Eestis olid 2016. a osakaalud ÜPT aladel 32%, KSM aladel 31% ja 
MAHE aladel 73%.   

KSM ettevõtetes olid kimalasenäitajad, eelkõige Kesk-Eestis, mõnikord isegi kõrgemad kui 
MAHE ettevõtetes. Sageli paiknevad KSM ja MAHE ettevõtete ka 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.  

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. 
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PMK põllulindude seire uuringu põhjal olid Lõuna- ja Kesk-Eesti seirepiirkonna koondanalüüsil 
(2010.-2016. a) linnustiku näitajad (pesitsevate paaride arv, kõikide liikide arv, pesitsevate 
liikide arv, Shannoni mitmekesisuse indeks jm) MAHE tootjate põldudel üldiselt kõrgemad kui 

KSM ja ÜPT ettevõtetes. Osa varasemaid, peamiselt Kesk-Eesti MAHE ettevõtete 
vaatlustransekte langes 2015. a uuringust välja ja asendati 2016. a uutega. 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.  

Põllulindude liikidest domineeris kõigis toetustüüpides põldlõoke. Samas oli põldlõokese 
domineerimine MAHE tootjate põldudel keskmisena väiksem, kuna teiste linnuliikide osakaal oli 
suurem, kui KSM ja ÜPT tootjate põldudel. 2015. ja 2016. a oli aga Kesk-Eestis põldlõokeste 
dominants MAHE aladel väga kõrge, 2016. a isegi kõrgem kui KSM ja ÜPT aladel.  

Põllumaa kultuuride (v. a lühiajalised 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 MAHE toetuse taotlusalusel pinnal soodustada 
põllulindude elu- ja toitumistingimusi. Ka oli MAHE ettevõtetes transekti maastikuelementide 
pindala enamusel juhtudest 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. 

2010.-2016. a olid kõik linnunäitajad üldiselt Lõuna-Eesti seirepiirkonnas 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.  

2015. ja 2016. a toimus MAHE alade keskmistes linnunäitajates transekti kohta aga suur langus, 
eriti Kesk-Eestis, kus pesitsejate keskmine liikide arv ja Shannoni mitmekesisuse indeks olid 
2015. ja 2016. a ning pesitsevate paaride arv põldlõokeseta 2016.a isegi madalamad kui KSM ja 
ÜPT aladel. 2015. a kohati Kesk-Eesti MAHE aladel vaid kahte ja 2016. a kolme pesitsevat 
linnuliiki, varasemalt aga alati rohkem. Kuna viimaste aastate jooksul on oluliselt suurenenud 

MAHE taotlusaluste tera- jm kultuuride osakaal ja oluliselt vähenenud rohumaade osakaal, võib 
see negatiivselt mõjuda ka linnunäitajatele. Nii oli 2009.-2013. a Eestis keskmisena 74% ja 2016. 
a 67% MAHE taotluspinnast rohumaade all. Põllumaa kultuuridest taotluspinnast oli 2009.-2013. 
a keskmisena 51% lühiajaliste rohumaade ja 49% muude põllumaa kultuuride all. Kuid 2016. a 
oli lühiajaliste rohumaade osakaal vähenenud 41% põllumaast ja muude põllukultuuride osakaal 
tõusnud 59%-ni. Samasuunalised märkimisväärsed muutused rohumaade ja muude kultuuride 
vahekorras on toimunud ka põllulinnuseire alustes maakondades. 
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Veekvaliteet 

PMK uuringu (PMK, 2017u) andmetel jäi uuritava mahepõllu dreenivee nitraatiooni 
kontsentratsioon perioodil 2015-2016 referentsperioodi (2007-2013) tasemele ning oli 

keskmiselt 20,8 mg/l.  

Nitraatlämmastiku sisalduse järgi jäi 15% mahepõllult kogutud veeproovidest heasse, 70% 
keskmisesse ja 15% halba kvaliteediklassi. 

Nii nagu möödunud aastal jäävad ka aruandeaastal kõik mahepõllult kogutud dreenivee proovid 
fosfori kontsentratsioonilt väga halba pinnavee seisundiklassi. See võib olla tingitud heintaimede 
pikaajalisest kasvatamisest seirepõllul. Põuaga 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 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). Teiseks põhjuseks 
võib olla seirepõllu mulla lõimis. 25-60 cm mullahorisondi lõimis on peenliiv, milles ei 
moodustu mullakolloide ja fosfor on mullast kergesti väljauhutav.  

Võrreldes lämmastiku leostumist toetustüüpide kaupa näeme, et kõige vähem leostus seda 
toiteelementi mahepõllult ja enim ÜPT põllult (Tabel 18).  

Tabel 18. Lämmastiku leostumine toetustüübiti aastatel 2006-2013 ja 2014-2016 

Toetustüüp 
N leostumine, kg/ha/a 

2006-2013 2014-2015 2015-2016 

KSM 14,9 15,6 18,3 

ÜPT 20,4 32,3 53,4 

MAHE 2,7 0,5 4,1 

Võrreldes perioodiga 2006-2013 jäi aruandeaastal fosfori leostumine madalamaks nii 
seirepõldude kui toetustüüpide lõikes, jäädes loodusliku fooni (0,1-0,3 kg/ha/a) piiresse. 

PMK taluvärava toiteelementide bilansi (ostu ja müügi alusel) uuringu (PMK, 2017u) raames 
analüüsiti KSM ja ÜPT põllumajandusettevõtete N-, P-, K-bilansi kõrval ka MAHE 
seireettevõtete toiteelementide bilansi tulemusi ja NPK kasutamise efektiivsust. Eelnimetatud 
bilansinäitajad võimaldavad kaudselt hinnata maheettevõtte tootmise võimalikku mõju ka 

veekvaliteedile ja mullaviljakusele. 

2016. aastal arvutati taluvärava toiteelementide bilanssi 2015. aasta kohta esmakordselt FADNi 
andmete põhjal ja uuringu tulemused esitati laiendatud kujul. MAHE ettevõtete arv FADN-i 
põllumajandustootjate üldkogumis oli 2015. aastal 970 ja valimis esindas neid 111 ettevõtet. 

PMK bilansiuuringu andmetel oli MAHE ettevõtetes N-sisend 2015. aastal 31 kg/N/ha aastas. 
Põhilise osa lämmastiku sisendist (56%) moodustasid liblikõielised ja sisseostetud loomasööt 
(18%), teiste sisendite osakaal oli väiksem. Lämmastiku bilanss MAHE toetustüübi ettevõtetes 
oli 13 kg/ha ja N- kasutamise efektiivsus 58% (madalam kui KSM ja ÜPT ettevõtetes). See 
tähendab, et N- kasutamise efektiivsus oli madal ja sellisel tasemel majandamisega püsib oht 

keskkonnale, tootmisega võivad kaasneda lämmastikukaod vette, mulda ja õhku. See on 
maheettevõtete kohta mõnevõrra üllatav tulemus. 
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Fosfori ja kaaliumi arvestuses majandati MAHE ettevõtetes 2015. aastal puudujäägiga, P- bilanss 
oli (-1) kg/ha ja K- bilanss (-3) kg/ha. Mõlema toiteelemendi kasutamise efektiivsus oli >100% 
ehk fosforit ja kaaliumit kasutati rohkem kui seda MAHE tootmisesse sisendina osteti/toodi. 

Pikaajalise fosfori- ja kaaliumipuudusega majandamisega võib tulevikus kaasneda 
produktiivsuse ja mullaviljakuse vähenemine. See ühtib ka PMK kompleksuuringu 2010-2014. a 
põllupõhise P ja K üldbilansi tulemusega, kus nende elementide bilanss jäi samuti negatiivseks 
(PMK, 2016u). Sellised tulemused näitavad, et mahetootmises on P- ja K- leostumise risk 
üldjuhul väike. 

MAHE ettevõtete NPK bilansi uuringu ja mahepõllu dreenivee NPK kontsentratsiooni uuringu 
tulemuste alusel võib olukorda keskkonnasäästlikkuse ja vee kvaliteedi paranemise seisukohalt 
hinnata keskmiseks kuni heaks. Mullaviljakuse säilitamise ja paranemise seisukohalt tuleks aga 

suuremat tähelepanu pöörata fosfori ja kaaliumi tasakaalustatud kasutamisele. 

Loomade heaolu parandamine 

MAHE 2014+ 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 toetuse hindamise raames võimalik analüüsida loomade heaolu 
parandamist. 

3.2.2. KOKKUVÕTE 

• MAHE toetusealune kogupind (MAHE toetus MAK 2007-2013 – edaspidi MAHE 2007+ 

ja MAK 2014-2020 – edaspidi MAHE 2014+) oli 2016. aastal 141 153 hektarit, mis 
moodustas 92% MAHE taotlusalusest pinnast (76% mahepõllumajanduse registris 
olevast mahepõllumajanduslikust pinnast). See pind suurenes ajavahemiku MAHE 2009.-
2013. a keskmise pinnaga võrreldes 33% võrra (34 970 ha) ja 2015. a võrreldes 9,5% (12 
218 ha). MAHE toetuse saajaid oli 2016. aastal 1516 (88% mahepõllumajanduse registris 
olevatest mahetootjatest). Toetuse saajate arv suurenes vahemiku 2009-2013 keskmisega 
võrreldes 18% (228 võrra) ja 2015. a võrreldes 5,5% (79). MAHE toetusalune keskmine 
pind toetuse saaja kohta oli 2016. a 93 ha.  

• Kõige rohkem oli MAHE toetuse saajaid 2016. a Võru (196 e ehk 13% taotlejatest) ja 
Saare (179) maakonnas. Kõige vähem oli toetuse saajaid Ida-Viru (39 e 2,6%) ning Järva 
(54) maakonnas. Suurimad MAHE toetuse alused kogupinnad olid Tartu (19 637 ha e 
14% MAHE pinnast) ja Viljandi (14 555 ha) maakonnas. Kõige vähem oli MAHE 

toetuse alust kogupinda Järva (4534 ha e 3,2%) ja Põlva (4898 ha) maakonnas. Hiiu 
maakonnas oli MAHE toetuse alune üle 12 korda ja Saare maakonnas 1,5 korda suurem 
kui KSM toetusealune pind. Võru maakonnas oli MAHE pind KSM pinnaga praktiliselt 
võrdsustunud. Teistes maakondades ületas KSM toetusalune pind selgelt MAHE pinna. 
MAHE toetusaluse pinna suurim osakaal ÜPT toetusalusest pinnast oli Hiiu (46%) ja 
Võru maakonnas (27%) ning kõige väiksem Järva (5,8%) ning Lääne-Viru maakonnas 
(6,0%). Eesti MAHE toetusaluse pinna koguosakaal ÜPT toetusalusest kogupinnast oli 
15%. Kõige suurem keskmine pind toetuse saaja kohta oli Tartu (143 ha) ja Ida-Viru (135 

ha) maakonnas ning väikseim Põlva (67 ha) ja Valga (69 ha) maakonnas. 

• 2016. a määrati MAHE 2007+ toetust 167 taotlejale (11% MAHE toetuse saajatest) ja 
kokku 20 062 ha (14% MAHE pinnast). MAHE 2014+ toetust määrati 1349 taotlejale 
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(89% MAHE toetuse saajatest) ja kokku 121 091 ha (86% MAHE pinnast). MAHE 
2007+ toetust määrati kõige rohkem taotlejatele Saare maakonnas (28 e 17% MAHE 
2007+ toetuse saajatest). Kõige vähem määrati seda toetust Hiiu ja Ida-Viru (mõlemas 3 e 

1,8%) maakonnas. Suurim MAHE 2007+ pind oli Saare maakonnas (3600 ha e 18% 
MAHE 2007+ pinnast). Kõige vähem oli seda pinda Põlva maakonnas (198 ha e 1,0%). 

• Väikese MAHE toetusaluse pinnaga suurusgruppides (<1 ha, 1-2,99 ja 3-9,99 ha) oli 

toetuse saajate arv märkimisväärne (kokku 274 e 18% toetusesaajatest), kuid toetusalune 
kogupind väike (1213 ha e 0,8% toetuspinnast). Suurim toetusalune pind oli suurusgrupis 
100-499,99 ha (69 636 ha, 49%) ja suurim toetusesaajate arv grupis 10-49,99 ha (594 e 
39%). MAHE toetusesaajatest oli 75% toetusalune pind vahemikus <1-99,99 ha. 2016. a 
suurenes võrreldes 2015. a oluliselt MAHE toetusalune pind suurusgruppides 500-999,99 
ja üle 1000 ha (vastavalt 13% ja 54%). 

• Mahepõllumajanduslikult toodetud sertifitseeritud teraviljaseemnega külvatud ja 

sertifitseeritud seemnekartuliga MAHE toetuse lisamaksega külvipind oli MAHE 2014+ 
tootjatel 2016. a kokku 1393 ha (51 toetuse saajat). See pind suurenes 2015. a võrreldes 
92 ha (5 tootja võrra). Enim oli MAHE sertifitseeritud teravilja/kartuli seemnega 
külvipinda 2016. a Võru (291 ha e 21% sert. seemne kogupinnast) ja Tartu maakonnas 
(200 ha e 14%). Hiiu maakonnas selle toetuse saajaid polnudki.  

• MAHE toetusaluste loomade (MAHE 2007+) ja MAHE toetusaluse pinna lisamaksesse 
panustavate mahepõllumajanduslikult peetavate loomade (MAHE 2014+) koguarv oli 
2016. a enamusel loomaliikidest oluliselt suurem kui 2009.-2013. a keskmiselt. MAHE 

toetusalustest karjatatavatest loomadest (lambad, veised, hobused, kitsed) oli Eestis 2014. 
a kõige rohkem veiseid koos noorkarjaga (40 974). Kõige enam oli MAHE toetustega 
seotud veiseid 2016. a Saare (5302 e 13%) ja Lääne maakonnas (4978) ning kõige vähem 
Järva maakonnas (765). MAHE lüpsilehmi oli veiste hulgas 2222 (5,4% MAHE veistest). 
Toetust lüpsilehmade eest sai 205 tootjat. Lüpsilehmade arv on 2011. a alates aga 
oluliselt langenud. Kõige enam oli toetusaluseid lüpsilehmi 2016. a. Viljandi (386 e 17% 
MAHE lüpsilehmadest) ja Pärnu (329) maakonnas ning kõige vähem Põlva (11) 
maakonnas. MAHE lammaste koguarv (32 633) oli 2016. a oluliselt väiksem kui 2015. a 
(42 202) põhiliselt selle tõttu, et 2015. a panustasid MAHE pinna lisamaksesse lambad 

alates kolmandast elukuust, aga 2016. a alates esimesest eluaastast. Saare maakonnas oli 
2016. a kõige rohkem MAHE lambaid (8323 e 26% MAHE lammastest) ja kõige vähem 
Ida-Viru maakonnas (224). MAHE kitsi oli 2016. a 1209 (52 toetusesaajat). Kõige 
rohkem oli MAHE kitsi Ida-Viru maakonnas (434 e 36% kõigist MAHE kitsedest). 
Mahehobustele sai alates 2015. a taotleda vaid MAHE 2007+ toetust ja seetõttu on 
MAHE toetusaluste hobuste arv kohustuseperioodi lõppemise tõttu jäänud 2016. a 
väikeseks (166). Põhiline osa toetusalustest hobustest oli 2016.  a Saare maakonnas (104 
e 63%). MAHE karjatatavaid loomi (veised, lambad, kitsed, hobused) kokku oli 2016. a 

kõige rohkem sarnaselt varasemale perioodile Saare (13 788 e 18%) maakonnas. Võru 
maakonnas oli neid järgmisena 7323 e 9,8%. Kõige vähem oli karjatatavaid loomi kokku 
Tartu (2017) ja Ida-Viru (2075) maakonnas. MAHE sigu oli 2016. a 688 ja põhiline osa 
neist oli Lääne-Viru (441 e 64%) ja Valga (135 e 20%) maakonnas. MAHE küülikutest 
(1706 tk 2016. a) kuulusid peaaegu kõik ühele tootjale Tartu maakonnas.  MAHE 
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kodulindude (munakanad, broilerid, haned, pardid, kalkunid, vutid) koguarv oli 2016. a 
21 951 ja põhilise osa neist moodustasid munakanad (68%) ja broilerid (24%). Kõige 
rohkem oli MAHE kodulinde Lääne-Viru (5250 e 24%) ja Valga maakonnas (5208 e 

24%). Hiiu maakonnas polnud ühtegi MAHE toetusalust kodulindu. MAHE 
mesilasperesid oli 2016. a kokku 1828 (30 tootjat). Põhiline osa neist oli Pärnu (593 e 
32%) ja Lääne-Viru (561 e 31%) maakonnas. Hiiu, Põlva ja Valga maakonnas polnud 
2016. a ühtegi MAHE mesilasperet.  

• Liblikõielisi (heintaimede puhaskultuurid ja nende segud ning allakülvid ja kaunviljad) 

kasvatati MAHE 2009.-2013. a keskmisena taotlusalusel põllumaa pinnal 53%. 2015. ja 
2016. a oli nende osakaal MAHE 2014+ taotlejatel tõusnud üle 60%. Maakondade lõikes 
varieerus nende osakaal siiski märkimisväärselt. 2009.-2013. keskmisega võrreldes oli 
MAHE 2014+ taotlejatel liblikõielistest 2016. a oluliselt vähenenud kultuurigrupi 
liblikõielised heintaimed ja nende segud kõrrelistega osakaal ja suurenenud kaunviljade 
osakaal. Liblikõielistest oli liblikõielisi heintaimi ja nende segusid kõrrelistega oli 2016. a 

MAHE 2014+ taotlejatel 62% (2009.-2013. a keskmisena MAHE taotlejatel 76%), 
kaunvilju 14% (2009.-2013. a 3,5%), tera- jm kultuure liblikõieliste allakülviga 24% 
(2009.-2013. a 20%). 

• 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 osakaal oli MAHE taotlusalusest 
pinnast 2009.-2013. a keskmiselt 74% ja 2016. a 67%. MAHE püsirohumaade osakaal oli 
2009.-2013. a keskmiselt 48% kogu MAHE pinnast ja 2016. a MAHE 2014+ taotlejatel 
41%, kuid MAHE 2007+ taotlejatel 64%. Perioodi jooksul suurenes oluliselt tera- ja 
kiukultuuride osakaal. Neid oli taotlejatel 2009.-2013. a keskmiselt 22%, kuid MAHE 
2014+ taotlejatel 2016. a 32%. MAHE 2014+ taotlejate püsirohumaade osakaalu 
vähenemine alates 2015. a võib tuleneda ka nende osalisest ülesharimisest, kuna 

püsirohumaade säilitamise nõue ei kohandu enam mahetootjatele. Saare ja Hiiu 
maakonnas oli rohumaade kogupinna osakaal MAHE kogupinnast 2016. a kõige suurem 
(vastavalt 94% ja 92%), Ida-Viru maakonnas kõige väiksem 38%. Taotlusaluste 
püsirohumaade osakaal oli Saare maakonnas aga 88%, Hiiu maakonnas 81% ja Tartu 
maakonnas vaid 16%. Ida-Viru maakonnas oli püsirohumaade osakaalu vähenemine eriti 
järsk. Nende osakaal vähenes 2015. a 39%-lt 2016. a 22%-ni. Hiiu maakonnas oli 
põllumaal lühiajalisi rohumaid 2016. a kõige rohkem 71%, kuid Ida-Viru maakonnas 
vaid 20% (2015. a 32%). Kui põllumaal (külvikorras) langeb lühiajaliste rohumaade 
osakaal alla 25-30%, võib künnikihi orgaanilise aine sisaldus hakata vähenema ja mulla 

struktuur halvenema. Eesti keskmisena oli lühiajalisi rohumaid põllumaal 41%. 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 enamuses maakondades praegu 
siiski veel suureneda.  

• MAHE taotlusaluse pinna tera- ja kiukultuuridest oli 2016. a enim kaera (15 311 ha, 

33%). Sellele järgnesid rukis (9,6%), põldhernes (9,5%), suvinisu (8,5%), suvioder 
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(7,6%), talinisu (5,3%), põlduba (5,1%), tatar (5,0%), talirüps (4,6%), speltanisu (3,6%), 
kanep (3,4%) ja suviraps (3,3%).  

• Köögiviljade MAHE taotlusalusest pinnast (105 ha) taotleti 2016. a toetust enim 

köögiviljale väikestel pindadel ja aedmaasikale (mõlemale 31 ha) ning porgandile (11 
ha), küüslaugule (6 ha) ja aedhernele (5 ha).  

• Püsikultuuride MAHE taotlusalusest pinnast (1954 ha) taotleti 2016. a enim MAHE 

toetust astelpaju (1126 ha, 58% pinnast), õunapuu (384 ha, 20%), musta sõstra (149 ha, 
7,6%) ja mustika (102 ha, 5,2%) pinnale. 

• Ravim- ja maitsetaimede MAHE taotlusalune kogupind oli 2015. a 224 ha ja 2016. a 532 

ha. Selles grupis taotleti 2016. a enim MAHE toetust orasheinale (280 ha, 54% pinnast), 
harilikule sigurile (148 ha, 28% pinnast) ja harilikule kurgirohule (65 ha, 12% pinnast). 
Ülejäänud ravim- ja maitsetaimede osakaal oli väike. Orasheinale taotles toetust kolm 
ettevõtet Pärnu maakonnas ja praktiliselt kogu hariliku siguri suhtel pindadele viis 

ettevõtet Valga maakonnas, mis kuuluvad enamuses ühele ettevõtjale, kuid toetust pole 
taotletud sihtotstarbeliselt. Lisaks 2017. a MAHE määruse ravim- ja maitsetaimede 
loendist planeeritavale orasheina, võilille, hariliku kurgirohu ja kõrvenõgese välja 
jätmisele, tuleks nimekirjast välja jätta ka paiseleht, mis on põllul vegetatiivselt leviv 
umbrohi. Samuti võiks mõelda ravim- ja maitsetaimede MAHE toetusmäära olulisele 
langetamisele, et vähendada nimekirjas olevate taimede külvamist suurtele pindadele ja 
toetuse võimalikku mittesihipärast kasutamist. Eelnevalt tuleks hinnata toetuse osa ravim- 
maitsetaimede kasvatamise kogutulus kattetulu arvutuste abil. 

• Väiksema pinnaga (0,29-3 ha ja 3,01-10 ha) MAHE taotlejate suurusgruppides oli 2016. 
a suur osakaal nn väikese pinnaliste kultuuride koondgrupil – köögivili, muud tehnilised 
kultuurid, püsikultuurid, ravim- ja maitsetaimed, rühvelkultuurid, sööti jäetud maa ja 
mustkesa (vastavalt 56 ja 25%). Põhiliselt kasvatati seal püsikultuure (vastavalt 48% ja 

21%). Suurim püsirohumaade osakaal oli suurusgrupis 10,01-100 ha (58%). Üle 1000 ha 
suurusgrupiga tootjatel (7 taotlejat) oli püsirohumaa osakaal suhteliselt väike (12%). 
MAHE 2014+ 1. üleminekuaasta pinnal oli 2016. a suhteliselt väike osakaal lühiajalistel 
liblikõielistel heintaimedel (13%) ja suurem osakaal tera- ning kiukultuuridel (kokku 
43%) kui ülejäänud üleminekuperioodi ja üleminekuperioodi läbinud MAHE pinnal. 

• Mustkesa kasutamisel lagundatakse intensiivselt mulla orgaanilist ainet, hävitatakse 

mullaelustikku, lõhutakse mullastruktuur ja soodustatakse toiteelementide leostumist. 
Põllumaa kultuuride all olevast MAHE taotlusalusest pinnast moodustas mustkesa 2007+ 
taotlejatel (2009-2013) keskmisena 6,3%. 2015. ja 2016. a oli mustkesa osakaal MAHE 
2007+ põllumaast vastavalt 3,3% ja 1,9%, kuid MAHE 2014+ põllumaast mõlemal aastal 
vaid 0,6%. Sellise mustkesa osakaalu järsu languse üheks põhjuseks on ilmselt see, et 
MAHE 2014+ alusele mustkesa pinnale MAHE toetust enam ei määrata, kuid MAHE 

2007+ mustkesa pinnale määratakse. Samuti piiratakse tema kasutamist MAHE 2014+ 
määruse viljavaheldusnõuetes sellega, et ta ei katkesta külvikorras samasse liiki või 
sugukonda kuuluvate põllukultuuride ja köögiviljade järgnevust. 

• Lämmastiku bilanss oli MAHE seireettevõtetes perioodi 2016. a 13 kg/ha. MAHE 

ettevõtete lämmastiku kasutamise efektiivsus oli 58% (madalam kui KSM ja ÜPT 
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ettevõtetes). See tähendab, et N- kasutamise efektiivsus oli madal ja sellisel tasemel 
majandamisega püsib oht keskkonnale, tootmisega võivad kaasneda lämmastikukaod 
vette, mulda ja õhku. See on maheettevõtete kohta mõnevõrra üllatav tulemus. Põhilise 

osa N- sisendist moodustas liblikõieliste poolt seotud lämmastik (56%) ja sisseostetud 
loomasööt (18%). P- ja K-bilanss jäid kergelt negatiivseks (vastavalt -1 kg/ha/a, ja -3 
kg/ha/a). Lämmastikku leostus kõige vähem MAHE uurimisaluselt põllult, 2006.-2013. a 
– 2,7 kg/ha/a (2015/16 – 4,1 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 keskmiseks kuni heaks. Mullaviljakuse säilitamiseks ja 

parandamiseks tuleks suuremat tähelepanu pöörata fosfori ja kaaliumi tasakaalustatud 
kasutamisele. 

• MAHE ettevõtetes olid kimalasenäitajad üldise trendina märgatavalt kõrgemad kui ÜPT 

ettevõtetes, kuid ei erinenud oluliselt KSM näitajatest. 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 kuni 2013. a. 
Sealt edasi Kesk-Eestis kuni 2015. a ja Lõuna-Eestis 2016. a see näitaja MAHE 
ettevõtetes tõusis. Kimalaseliikide arv ja Shannoni indeks olid Lõuna-Eesti MAHE aladel 

väikeste kõikumistega perioodil 2011-2016 küllaltki stabiilsed. Kuid 2016. a tõusis seal 
Shannoni indeks MAHE aladel hüppeliselt. Samuti saavutas sellel aastal maksimumi 
kimalaseliikide arv, mida võib seostada ka selle aasta suurima õite tihedusega uuringu 
aastate kestel. 

• Keskmised põllulinnunäitajad transekti kohta olid MAHE ettevõtetes üldiselt kõrgemad 

kui KSM ja ÜPT ettevõtetes. See näitab, et MAHE ettevõtted on 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. 2015. ja 

2016. a toimus MAHE alade keskmistes linnunäitajates transekti kohta oluline langus, 
eriti Kesk-Eestis, kus pesitsejate keskmine liikide arv ja Shannoni mitmekesisuse indeks 
olid 2015. ja 2016. a ning pesitsevate paaride arv põldlõokeseta 2016. a madalamad kui 
KSM ja ÜPT aladel. 2015. a kohati Kesk-Eesti MAHE aladel vaid kahte ja 2016. a kolme 
pesitsevat linnuliiki, varasemalt aga alati rohkem. Kuna viimaste aastate jooksul on 
oluliselt suurenenud MAHE taotlusaluste tera- jm kultuuride osakaal ja vähenenud 
rohumaade osakaal, võib see negatiivselt mõjuda ka linnunäitajatele. 
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• MAHE toetus saamise nõuded vastavad üldiselt ja enamuses MAK 2014-2020 meetme 
eesmärkidele. Samas pole loomade heaolu parandamise ja maastikulise mitmekesisuse 
säilitamise ning suurendamise eesmärgi suhtes aga MAHE meetmesse eraldi tegevusi ja 

nõudeid sisse viidud. Keskkonna üldine seisund peaks MAHE meetme nõuete järgimisel 
siiski säilima või paranema mitmete näitajate osas. Mahepõllumajanduse terviklikku 
arengut soodustatakse. Suureneb MAHE tootjate tulukus ja konkurentsivõime. Tänu 
koolitustele suureneb keskkonnateadlikkus. 

3.3. MEEDE M12 – Natura 2000 ja veepoliitika raamdirektiivi kohased toetused 
(artikkel 30)  

3.3.1. M12.1 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. Uuritakse ka NAT tootjate kuulumist erinevatesse 
suurusgruppidesse. Lisaks tuuakse välja NAT toetuse saajate arv, kellel on tuvastatud 
looduskaitseseaduse rikkumisi.  

Täiendavalt analüüsitakse potentsiaalse11 NAT toetusõigusliku pinna (edaspidi ka NAT 
toetusõiguslik pind) suurust ning kui suure osa NAT toetus sellest hõlmas. Seejuures eristatakse 
ka eri rangusastmega vööndeid ning eri staatusega põllumassiive.  

Analüüsitakse ka KKM keskkonnaregistri PLK-de ning PLK hooldamise toetuse (edaspidi ka 
PLK toetus) alust pinda NAT toetusõiguslikul maal ning PLK pinda, millele taotleti 2016. a 
NAT toetust. PLK-de analüüs on muuhulgas oluline põhjusel, et hetkel loetakse kõrge 
loodusväärtusega põllumajandusaladeks Natura 2000 aladel asuvad poollooduslikud kooslused 
(PLK-d) (PM, 2015). Loodusväärtuste kaitse aspektist analüüsitakse veel eri rangusastmega 

                                                             

11 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 või põlluosale, samuti PLK-
dele, millele taotletakse PLK hooldamise toetust jne 
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vööndite pinda ning eri kaitsekategooria liikide elupaikade ja kasvukohtade esinemist 
põllumassiividel, millele taotleti NAT toetust. 

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 (nii taotletud kui ka 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 toetustel.  

3.3.1.1. Meetme analüüs 

Toetusalused pinnad ja toetuse saajate arv 

Perioodil 2007-2013 oli aastate keskmine toetuse saajate arv 1455 ja toetusalune pind 
22 190 ha12. Aastati toetusalune pind tegelikult aasta-aastalt kasvas ja saavutas 2014. a 
maksimumi – 1692 toetuse saajat ja 24 334 ha (PMK, 2016a). MAK 2014-2020 perioodil on 
mõlemad näitajad langenud perioodi 2007-2016 madalaima tasemeni – 2016. a 1331 toetuse 
saajat ja 20 048 ha (PRIA, 10.03.2017 andmetel) (Joonis 86). NAT toetuse saajate arv oli aastate 
jooksul kõrgeim Võru ja Valga maakonnas, toetusalune pind Lääne, Pärnu, Valga ja Võru 

maakonnas13 (Joonis 87, Lisa 27). 

Isegi NAT meetme avanemisaastal (2007) olid toetuse saajate arv ja toetusalune pind 2016. a 
omadest veidi kõrgemad – 1336 toetuse saajat ja 20 647 ha. Suurem langus toimus NAT 
toetusaluses pinnas juba 2015. a, mil see vähenes võrreldes 2014. aastaga 3200 ha ning 2016. a 
veel 1100 ha võrra. MapInfo päringutega selgitati, kui suurele osale NAT toetuse alt välja jäänud 
aladele võib olla taotletud PLK toetust. Selleks leiti kõigepealt 2014. a NAT toetusega seotud 
põllumassiivid (PMK, 2015a), millele 2016. a üldse NAT toetust ei taotletud (PRIA, 17.01.2017 
andmetel); (PRIA, 27.01.2017 andmetel) – selliste põllumassiivide pindala oli kokku ~4400 ha. 

Järgnevalt leiti, et 2016. a KeA-s PLK toetuse taotlemiseks kooskõlastatud PLK-dest (KeA, 
08.03.2017a andmetel) asus neil massiividel ~1700 ha. Järelikult oli ~2700 ha eelpoolleitud 
4400 hektarist nii PLK kui ka NAT toetuseta, kusjuures ~750 ha sellest moodustasid 
keskkonnaregistri PLK-d (EELIS, 19.02.2016c andmetel).  

Toetusaluse pinna vähenemise põhjused ei ole teada. Alad, millele 2016. a võrreldes 
2014. aastaga enam NAT toetust ei taotletud asuvad üle Eesti, kõige suuremad pinnad aga Valga, 
Lääne (mõlemas üle 500 ha) ja Võru maakonnas (ligi 400 ha). Enamusele neist aladest on 
taotletud ka jätkuvalt ÜPT toetust. NAT toetuse summa on MAK 2014-2020 perioodil võrreldes 

eelmise MAK perioodiga langenud 32 eurolt 27 eurole, kuid nõuded ei ole muutnud ja see ei 

                                                             
12 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 

13 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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tohiks taotlusaktiivsust sel määra mõjutada. Põhjuste selgitamiseks helistati pisteliselt erinevates 
maakondades asuvatele tootjatele, kes taotlesid 2016. a ÜPT-d, kuid NAT-i enam mitte – kokku 
õnnestus suhelda kümne tootjaga. Nendest üheksal oli tegelikult tahe NAT toetust taotleda: 

kolmel juhul oli kogemata jäänud taotlusel NAT toetus märkimata, kolmel juhul oldi omaarust 
NAT toetust taotletud ning kolmel juhul oli jäänud ekslikult mulje, et NAT toetust ei saa mingil 
põhjusel neile aladele enam taotleda (ühel juhul aeti nt NAT toetus segi ÜPT toetusega koos 
taotletava rohestamise toetusega). Üks vastaja aga soovis kohustusi vähendada, kuna neid 
nõudeid ja reegleid on niigi palju ja ei taotlenud enam NAT toetust (samas ei olnud vastaja selles 
põhjuses täiesti kindel, vaid arvas, et see võis nii olla). Nende kümne telefonivestluse põhjal 
tundub, et uuel MAK perioodil on NAT toetuse taotlemisega mingi segadus tekkinud – 
soovitakse taotleda, aga NAT toetus jääb taotlusel kogemata märkimata või arvatakse, et seda 

toetust miskipärast enam taotleda ei saa. Üks vastaja tõi välja, et paberkandjal oli hea rahulik 
kogu täidetud taotlus uuesti läbi vaadata. E-PRIA taotluse täidab ta aga PRIA esinduses ja siis ei 
ole aega kõike nii põhjalikult üle kontrollida. Lisaks olevat selle vastaja arvates NAT toetus e-
PRIA taotlusvormil kuidagi eraldi lehel ja jäi seetõttu märkamata.   

 
Joonis 86. Määratud NAT toetusalune pind ja toetuse saajate arv 2007.-2016. a (perioodi 2007-2013 
kohta aastate keskmine) (PMK, 2016a), (PRIA, 10.03.2017 andmetel) 
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Joonis 87. Määratud NAT toetusalune pind ja toetuse saajate arv maakonniti 2007.-2016. a (perioodi 2007-2013 kohta aastate keskmine) (PMK, 2016a) 
(PRIA, 10.03.2017 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%) ning saavutas 2014. a maksimumi (eesmärgist 113%). Toetusaluse pinna osas 

jäi aga eesmärk perioodi lõpuks saavutamata (2014. a eesmärgist täidetud 64%) (Tabel 19). 
MAK 2014-2020 raames toetuse saajatele sihttaset ei ole seatud, kuid toetusaluse pinna osas on 
see 23 440 ha ehk 14 560 ha vähem kui eelmisel perioodil. 2015. a oli NAT toetusalune pind 
21 143 ha, mis moodustas eesmärgist 90%, 2016. a aga 20 048 ha, mis moodustas eesmärgist 
86%. Seega, kuigi toetusalune pind vähenes 2016. a võrreldes 2014. aastaga ~4300 ha võrra, oli 
osakaal sihttasemest küllaltki kõrge, kuna sihttaset on oluliselt vähendatud. Arvestades 
potentsiaalset NAT toetusõigusliku pinna suurust (45 900 ha, kui jätta välja võimalik PLK 
toetuse all olev pind), on seatud sihttase ilmselt liiga madal. Samas, taotlusaktiivsuse langus ja 

eesmärgi täitmise vähenemine viitavad, et isegi hetkel seatud sihttase võib saavutamata jääda. 

Tabel 19. NAT toetuse 2007.-2016. a toetusalused pinnad ning nende osakaal seatud sihttasemest* 
(PMK, 2016a), (PRIA, 10.03.2017 andmetel) 

Aasta 2007-2013 
keskmine 2014 2015 2016 

Toetusalune pind, ha 22 190 24 334 21 143 20 048 

% eesmärgist 
(toetusalune pind) 

58 64 90 86 

*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 eesmärgi järgi, 2015. ja 2016. a aga MAK 2014-2020 eesmärgi järgi  

Lisaks uuriti NAT toetuse saajate suurusgruppe lähtuvalt NAT 2016. a määratud pinnast. 41% 

NAT tootjatest kuulusid suurusgruppi 3-9,9 ha ning alla 10 ha suurusgruppidesse kuulus seega 
kokku koguni 68% (Joonis 88). Suurusgruppi 10-99,9 ha kuulus 30% ning gruppi 100-499,9 ha 
vaid 2% NAT 2016. a tootjatest. Suuremasse gruppi (500-999,9 ha) kuulus vaid kaks tootjat 
(Lisa 28). NAT tootjatel ei asu sageli kogu nende kasutuses olev põllumajandusmaa Natura 2000 
aladel. 2016. a NAT määratud pinna põhjal moodustas NAT määratud pind kogu deklareeritud 
pinnast14 vähem kui poole 46%-il ning NAT määratud pind võrdus deklareeritud pinnaga 38%-il 
NAT tootjatest. Seetõttu uuriti lähemalt ka NAT tootjate jagunemist suurusgruppidesse lähtuvalt 
deklareeritud pinnast. Deklareeritud pinna järgi kuulus suurusgruppidesse kuni 9,9 ha alla poole 
ehk 43% ning suurima osakaaluga suurusgrupp oli 10-99,9 ha (39%). Kui NAT määratud pinna 

järgi kuulus suurusgruppidesse alates 100 ha vaid 2%, siis deklareeritud pinna järgi 18%. 

NAT toetuse saajate kuuluvust erinevatesse suurusgruppidesse lähtuvalt NAT 2016. a määratud 
pinnast uuriti ka maakonniti. Väikestesse suurusgruppidesse kuulus kõige rohkem NAT toetuse 
saajaid Ida-Viru, Järva ja Viljandi maakonnast – kõigis kuulusid üle poole suurusgruppidesse <1 
või 1-2,9 ha (Joonis 89). Samas <1 ha suurusgruppi kuulujate osakaal oli kõrgeim Järva ja Saare 
maakonnas (vastavalt 23% ja 18%). Suurematesse gruppidesse kuuluvate NAT tootjate osakaal 
oli kõrgeim Põlva ja Tartu maakonnas, kus kuulus gruppi 100-499,9 ha vastavalt 10% ja 6%. 
Pärnu maakonnas kuulus aga 2 tootjat gruppi 500-999,9 ha, mis moodustas 2%. 

                                                             
14 Deklareeritud pinna all mõeldakse kogu põllumajandusmaa pinda, mille taotleja on pindalatoetuste 
taotlusele märkinud, k.a selline pind, millele ühtegi toetust ei taotleta (taotlejal on kohustus märkida 
taotlusele kogu tema kasutuses olev põllumajandusmaa) 
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Joonis 88. NAT toetuse saajate jagunemine suurusgruppidesse (ha) lähtuvalt 2016. a NAT määratud 
pinnast ja deklareeritud pinnast (PRIA, 10.03.2017 andmetel) 

 
Joonis 89. NAT toetuse saajate jagunemine suurusgruppidesse (ha) lähtuvalt 2016. a NAT määratud 
pinnast maakonniti (PRIA, 10.03.2017 andmetel) 

Potentsiaalne NAT toetusõiguslik pind ja kaetus NAT toetusega 

Kogu potentsiaalse NAT toetusõigusliku maa leidmiseks kasutati PRIA taotletud ja taotlemata 
põllumassiivide andmeid (MapInfo kaardikihina) seisuga 17.01.2017 (PRIA, 17.01.2017 

andmetel). Lisaks kasutati EELIS Natura 2000 loodus- ja linnualade MapInfo kaardikihte 
seisuga 19.02.2016 (EELIS, 19.02.2016a andmetel), mis pandi kattuma eelpool mainitud PRIA 
taotletud ja taotlemata põllumassiivide kaardikihtidega ning leiti nende kihtide ühisosa – see 
ongi kogu potentsiaalne NAT toetusõiguslik pind. Toetusõiguslikud pinnad (sh maakonniti) leiti 
nii taotletud kui ka taotlemata põllumassiivide kohta.  
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Taotlemata põllumassiivideks nimetab PRIA põllumassiive, millele ei ole 2016. a novembri 
seisuga alates 2012. aastast pindalatoetusi (v.a PLK hooldamise toetus) taotletud15. Taotletud 
staatusega põllumassiividele on aga 2016. a novembri seisuga alates 2012. a vähemalt korra 

pindalatoetusi taotletud (v.a PLK toetus) ehk need on PRIA mõistes aktiivses 
põllumajanduslikus kasutuses. Analüüsi käigus selgus, et päringu tulemusel leitud NAT 
toetusõiguslik pind oli taotletud ja taotlemata põllumassiividel ~10 700 ha ulatuses ülekattes ehk 
see pind esines mõlema staatusega massiivide kihil (mis tulenes PRIA põllumassiivide kihil 
olevast veast). Suurema osa ülekattest moodustasid poollooduslikud kooslused (~10 200 ha) 
ning pistelise kontrolli käigus selgus, et neile aladele on 2016. a ÜPT toetust taotletud ehk 
tegemist on pigem taotletud staatusega põllumassiividega. Seetõttu arvati mõlema staatusega 
põllumassiividel asuv pind taotletud põllumassiivide kihile ning kustutati taotlemata 

põllumassiivide kihilt. Osad neist aladest võivad ilmselt siiski taotlemata põllumassiivide hulka 
kuuluda, kuid kõigi alade õige staatuse täpsem selgitamine on ajamahukas töö ning ilmselt PRIA 
ise korrigeerib edaspidi neid kihte.  

Sellise ülekatte leidmisel PRIA põllumassiivide kihil kontrolliti üle ka 2015. a kohta läbi viidud 
NAT toetusõigusliku pinna analüüs ning leiti, et siis oli ülekate 800 ha. 2014. a analüüsis sellist 
probleemi ei tuvastatud. Seega tuleneb taotlemata ja taotletud põllumassiivide ülekatte probleem 
ilmselt võimalusest PLK-dele koos PLK toetusega ka ÜPT toetust taotleda, mistõttu need on 
kantud taotletud põllumassiivide kihile, kuid samas ekslikult jäänud alles ka taotlemata 

põllumassiivide kihile. Juhul kui järgnevas NAT toetusõigusliku maa analüüsis võrreldakse 
2016. a tulemusi ka 2015. a tulemustega, on 2015. a kohta kasutatud uuendatud analüüsi 
tulemusi, kust on samuti põllumassiivide ülekatted kõrvaldatud. 

Kogu NAT toetusõiguslik pind oli analüüsi tulemusel 2016. a 66 300 ha, millest 47 500 ha 
(72%) asus taotletud ja 18 800 ha (28%) taotlemata põllumassiividel (Tabel 20). Seega oli NAT 
toetusõiguslik pind 2016. a võrreldes 2015. aastaga suurenenud 1500 ha võrra ning võrreldes 
2014. aastaga kahe aasta jooksul kokku 6000 ha võrra. Sellise muutuse põhjuseks on võimalus 
MAK 2014-2020 raames PLK toetusega samale pinnale ka ÜPT toetust taotleda (kui ala vastab 
ÜPT nõuetele). ÜPT toetuse taotlemiseks peavad PLK-d olema kantud PRIA põllumassiivide 

registrisse. NAT toetusõigusliku pinna suurenemine tulenebki eelkõige PLK-de pinna 
suurenemisest Natura 2000 aladel asuvatel põllumassiividel – 2016. aastaks on võrreldes 
2014. aastaga NAT toetusõiguslikele aladele lisandunud 6100 ha KKM keskkonnaregistrisse 
kantud PLK-sid. Kuna varem PLK toetusega PLK-dele muid pindalatoetusi ei saanud taotleda, 
ei olnud vajadust neid PRIA põllumassiivide registrisse kanda.  

Samas tuleb märkida, et samale maale ei saa korraga taotleda NAT ja PLK toetust. Seega, kui 
KKM keskkonnaregistri (Natura 2000 alal asuv) PLK kantigi PRIA põllumassiivide registrisse 
ja muutus seega ka potentsiaalselt NAT toetuse õiguslikuks, siis PLK toetuse taotlemise korral 

sellele NAT toetust ei saanud ikkagi taotleda. Kui NAT toetusõiguslikul alal asuvate 
keskkonnaregistri PLK-de pind (35 200 ha, (EELIS, 19.02.2016c andmetel)) NAT 
toetusõiguslikust pinnast (66 300 ha) maha arvata, jääb NAT toetusõiguslikuks pinnaks ligi 

                                                             
15 Taotlemata põllumassiivide kaardikihile viib PRIA põllumassiivid, mida ei ole viimased viis 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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31 100 ha. 2014. a oli kõigist KKM keskkonnaregistri PLK-dest kantud PRIA põllumassiivide 
registrisse 39% (30 100 ha), 2016. a  aga 47% (~36 200 ha). 

Tabel 20. NAT toetusõiguslik pind 2016. a; põllumassiivid (PRIA, 17.01.2017 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 1 675 2 801 4 476 
Hiiu maakond 1 758 2 777 4 535 
Ida-Viru maakond 62 316 379 
Jõgeva maakond 300 1 033 1 333 
Järva maakond 132 214 347 
Lääne maakond 2 269 12 441 14 710 
Lääne-Viru 
maakond 1 645 1 724 3 369 
Põlva maakond 258 1 230 1 488 
Pärnu maakond 1 592 5 871 7 463 
Rapla maakond 477 870 1 347 
Saare maakond 3 957 4 858 8 815 
Tartu maakond 798 2 749 3 547 
Valga maakond 1 774 5 479 7 253 
Viljandi maakond 460 956 1 416 
Võru maakond 1 649 4 223 5 872 
Kõik kokku 18 807 47 542 66 349 

1Põllumassiivid, millele ei ole 2016. a novembri seisuga alates 2012. a pindalatoetusi (v.a PLK toetus) taotletud 

2Põllumassiivid, millele on 2016. a novembri seisuga alates 2012. a vähemalt korra pindalatoetusi taotletud (v.a PLK 
toetus) 

Enim on NAT toetusõiguslik pind suurenenud Lääne ja Saare maakonnas (Joonis 90) – 2016. a 
võrreldes 2014. aastaga vastavalt 1500 ha ja 2000 ha võrra. Suurem osa sellest suurenemisest 

toimus juba 2015. a ning ilmselt põhjuseks võimalus PLK toetusega samale maale ÜPT toetust 
taotleda (kui ala vastab ÜPT nõuetele). Hiiu maakonnas NAT toetusõiguslik pind 2016. a hoopis 
langes ~200 ha võrra, mis tulenes osade alade väljaarvamisest PRIA põllumassiivide registrist. 

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 67% ja 33% ning 2016. a 72% ja 28%. 
Seega, kui varemalt asus üle poole NAT toetusõiguslikust pinnast taotlemata põllumassiividel, 
siis 2015. aastast alates muutus see vastupidiseks. Selle põhjuseks on jällegi asjaolu, et alates 
2015. aastast sai ÜPT tingimustele vastavatele PLK-dele taotleda koos PLK toetusega ka ÜPT 

toetust, mis suurendas märkimisväärselt NAT toetusõiguslike 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.  
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Joonis 90. NAT toetusõiguslik pind 2014.-2016. a maakonniti; põllumassiivid (PRIA, 31.01.2014 
andmetel); (PRIA, 07.09.2015 andmetel); (PRIA, 17.01.2017 andmetel); N2000 loodus- ja linnualad 
(EELIS, 29.01.2015 andmetel); (EELIS, 19.02.2016a andmetel) 

Järgnevalt tuuakse välja 2016. a NAT taotletud pinna osakaal NAT toetusõiguslikust pinnast. 
Toetusaluse pinna asemel on kasutatud taotletud pinda16 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 2016. a 20 326 ha (PRIA, 27.01.2017 andmetel), mis 
moodustas kogu NAT toetusõiguslikust pinnast (nii taotletud kui ka taotlemata põllumassiividel 
kokku 66 300 ha) 31%, ainult taotletud põllumassiivide pinnast (18 800 ha) aga 43% (Tabel 21).  

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 pind17, millele 
plaaniti PLK hooldamise toetust taotleda. Selle tulemusel jäi NAT toetuse taotlemiseks 

potentsiaalselt vabaks 44 300 ha, millest 15 700 ha (35%) asus taotlemata ja 28 600 ha (65%) 
taotletud põllumassiividel. 2016. a NAT taotletud pinna osakaal vastavast pinnast oli taotletud 
põllumassiividel 71% ning taotletud ja taotlemata põllumassiividel kokku 46% (Tabel 21). 

  

                                                             
16 Taotletud pind oli NAT tootjatel 2016. a 20 326 ha (PRIA, 27.01.2017 andmetel), toetusalune pind aga 20 048 ha 
(PRIA, 10.03.2017 andmetel) 

17 Tootja, kes plaanib taotleda PLK hooldamise toetust, peab kõigepealt saama KeA kinnituse, et alad on sobivad 
PLK hooldamise toetuse taotlemiseks. 2016. a oli KeA kinnitatud PLK pind 1000 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 21. 2016. a NAT taotletud pinna osakaal NAT toetusõiguslikust pinnast, sh ilma 2016. a KeA 
kinnitatud PLK pinnata; NAT toetusõiguslik pind (PRIA, 17.01.2017 andmetel); (EELIS, 19.02.2016a 
andmetel); KeA kinnitatud PLK pind (KeA, 08.03.2017a andmetel); * (PRIA, 27.01.2017 andmetel) 

Maakond 

NAT 
taotlusalune 

pind, ha 
2016. 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 

maa 

Taotletud 
põllumassiivid1 

Kogu NAT 
toetusõiguslik 

maa2 

Harju 1 389 50 31 69 39 
Hiiu 625 23 14 60 26 
Ida-Viru 8 2 2 4 3 
Jõgeva 628 61 47 72 53 
Järva 66 31 19 45 25 
Lääne 3 368 27 23 69 50 
Lääne-Viru 1 186 69 35 76 41 
Põlva 1 041 85 70 87 71 
Pärnu 3 185 54 43 81 60 
Rapla 322 37 24 49 29 
Saare 711 15 8 45 17 
Tartu 1 067 39 30 58 41 
Valga 3 619 66 50 77 56 
Viljandi 120 13 8 45 17 
Võru 2 992 71 51 80 56 
Kõik 
kokku 20 326 43 31 71 46 
1Põllumassiivid, millele on 2016. a novembri seisuga alates 2012. a vähemalt korra pindalatoetusi taotletud (v.a PLK 
toetus) 

Seega oli 2016. a endiselt veidi üle poole kogu NAT toetusõiguslikust pinnast, kuhu ei taotletud 
ka PLK toetust, NAT toetusega katmata – kokku oli see pind 2016. a 24 000 ha (taotlemata 
põllumassiividel 15 700 ha ja taotletud põllumassiividel 8300 ha), mis moodustas kogu NAT 
toetusõiguslikust pinnast 36%. 2015. a oli see pind 23 800 ha, mis moodustas kogu NAT 
toetusõiguslikust pinnast 37%.   

Taotletud põllmassiividel asuvast kogu NAT toetusõiguslikust pinnast (28 700 ha, kui jätta välja 
võimalik PLK toetuse all olev pind) oli 2016. a NAT taotletud pinna osakaal vähemalt 60% 

Harju, Hiiu, Jõgeva, Lääne, Lääne-Viru, Põlva, Pärnu, Valga ja Võru maakonnas, kusjuures 
kõrgeim neist Põlva ja Pärnu maakondades (mõlemas üle 80%). Teistes maakondades oli 
taotlusaktiivsus madalam ja jäi kõigil juhtudel 40-60% vahele, v.a Ida-Viru maakonnas, kus oli 
vaid 4% (Joonis 91).  

NAT taotletud pinna osakaal NAT toetusõiguslikust nii taotletud kui ka taotlemata 
põllumassiivide pinnast (44 300 ha, kui jätta välja võimalik PLK toetuse all olev pind) oli palju 
madalam: 60% või rohkem vaid Põlva ja Pärnu maakonnas ning jäi 40-60% vahele Jõgeva, 
Lääne, Lääne-Viru, Valga ja Võru maakonnas. Teistes maakondades oli see osakaal veelgi 
madalam, sh madalaim jällegi Ida-Viru maakonnas (vaid 3%). 
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Joonis 91. 2016. a NAT taotletud pinna osakaal NAT toetusõiguslikust pinnast ilma 2016. a KeA 
kinnitatud PLK pinnata; NAT toetusõiguslik pind (PRIA, 17.01.2017 andmetel); (EELIS, 19.02.2016a 
andmetel); KeA kinnitatud PLK pind (KeA, 08.03.2017a andmetel); NAT taotlusalune pind (PRIA, 
27.01.2017 andmetel) 

Kõrge loodusväärtusega põllumajandusalad 

Kõrge loodusväärtusega 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, 19.02.2016c andmetel) põhjal leiti, kui suur osa PLK toetuse õiguslikest PLK-

dest asub NAT toetusõiguslikul põllumajandusmaal. Analüüsi tulemusel oli vastavaks PLK 
pinnaks 2016. a 35 200 ha (Tabel 22), mis oli 1600 ha rohkem kui 2015. a ning kahe aasta peale 
kokku 6100 ha võrra rohkem kui 2014. a. Sellise suurenemise põhjuseks on võimalus alates 
2014. aastast PLK toetusega samale pinnale ÜPT toetust taotleda (kui ala vastab ÜPT saamise 
tingimustele). Sellest tulenevalt toimusid muutused ka selles, kas NAT toetusõiguslikul alal 
asuvad keskkonnaregistri PLK-d asusid taotletud või taotlemata põllumassiividel. 2014. a asus 
KKM keskkonnaregistri PLK-dest NAT toetusõiguslikul alal 82% taotlemata ja vaid 18% 
taotletud põllumassiividel (PLK toetuse taotlemisel ju teisi pindalatoetusi ei saanud taotleda). 

2015. a kui tekkis võimalus samale pinnale ka ÜPT-d taotleda olid osakaalud taotlemata 
põllumassiividel 39% ja taotletud põllumassiividel 61% ning 2016. a vastavalt 30% ja 70% ehk 
taotletud põllumassiividel asuvate PLK-de osakaal kasvas hüppeliselt. 
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Tabel 22. KKM keskkonnaregistrisse kantud PLK pind NAT toetusõiguslikul maal 2016. a; NAT 
toetusõiguslik pind (PRIA, 17.01.2017 andmetel); (EELIS, 19.02.2016a andmetel); keskkonnaregistri PLK 
pind (EELIS, 19.02.2016c 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 954 1125 2079 

Hiiu maakond 210 2094 2304 

Ida-Viru maakond 155 248 403 

Jõgeva maakond 548 260 808 

Järva maakond 163 106 268 

Lääne maakond 927 8964 9891 

Lääne-Viru maakond 762 333 1095 

Põlva maakond 192 540 733 

Pärnu maakond 3 371 2527 5899 

Rapla maakond 1 362 316 1679 

Saare maakond 1 470 4077 5547 

Tartu maakond 400 1374 1775 

Valga maakond 43 1012 1054 

Viljandi maakond 66 909 976 

Võru maakond 87 647 734 

Kõik kokku 10 712 24 533 35 245 
1Põllumassiivid, millele ei ole 2016. a novembri seisuga alates 2012. a pindalatoetusi (v.a PLK toetus) taotletud 

2Põllumassiivid, millele on 2016. a novembri seisuga alates 2012. a vähemalt korra pindalatoetusi taotletud (v.a PLK 
toetus) 

Järgnevalt analüüsiti, kui suur osa 2016. a KeA kinnitatud PLK pinnast (KeA, 08.03.2017a 

andmetel), millele plaaniti PRIA-st PLK toetust taotleda, kattus PMK poolt välja selgitatud NAT 
toetusõigusliku pinnaga. 2016. a oli KeA kinnitatud PLK-de ja NAT toetusõigusliku pinna 
ühisosa 22 000 ha (Tabel 23), ehk 2600 ha võrra rohkem kui 2015. a ning kahe aasta peale kokku 
7000 ha suurem kui 2014. a. Kogu 2016. a KeA kooskõlastatud PLK-dest asus 14% (3100 ha) 
taotlemata ja 86% (18 900 ha) taotletud põllumassiividel. 2014. a kui PLK toetusega samale 
pinnale ÜPT toetust ei saanud taotleda, asus taotletud põllumassiividel vaid 1%. 

Kokkuvõttes oli nii 2015. kui ka 2016. a taotletud ja taotlemata põllumassiividel PLK toetuse alt 
väljas 13 200 ha NAT toetusõiguslikul maal asuvaid PLK toetuse õiguslikke PLK-sid. Sellest 
7600 ha asus taotlemata ja 5600 ha taotletud põllumassiividel. Osale sellest taotletud 

põllumassiividel asuvast 5600 hektarist võidi olla taotletud NAT toetust. 7600 ha NAT 
toetusõiguslikul alal asuvaid PLK-sid olid 2016. a aga üldse pindalatoetustega (sh PLK 
toetusega) katmata. 
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Tabel 23. 2016. a KeA kinnitatud PLK pind NAT toetusõiguslikul maal; NAT toetusõiguslik pind (PRIA, 
17.01.2017 andmetel); (EELIS, 19.02.2016a andmetel); KeA kinnitatud PLK pind (KeA, 08.03.2017a 
andmetel)   

Maakond 

PLK toetusalune pind (ha) NAT toetusõiguslikul maal 

Taotlemata 
põllumassiivid1 

Taotletud 
põllumassiivid2 

Taotlemata ja taotletud 
põllumassiivid kokku 

Harju maakond 91 790 881 

Hiiu maakond 435 1732 2167 

Ida-Viru maakond 6 122 128 

Jõgeva maakond 4 155 158 

Järva maakond 18 66 83 

Lääne maakond 475 7543 8018 

Lääne-Viru maakond 293 157 451 

Põlva maakond 2 31 32 

Pärnu maakond 230 1943 2173 

Rapla maakond 37 218 255 

Saare maakond 1 399 3285 4685 

Tartu maakond 18 906 924 

Valga maakond 52 761 814 

Viljandi maakond 14 691 704 

Võru maakond 49 487 536 

Kõik kokku 3 122 18 887 22 009 
1Põllumassiivid, millele ei ole 2016. a novembri seisuga alates 2012. a pindalatoetusi (v.a PLK toetus) taotletud 

2Põllumassiivid, millele on 2016. a novembri seisuga alates 2012. a vähemalt korra pindalatoetusi taotletud (v.a PLK 
toetus) 

Täpset NAT toetuse all olevat PLK toetuse õiguslikku pinda ei ole võimalik leida, kuna 
kaardikihina on olemas vaid taotlusaluse maa info ning seda põllumassiivi tasandil. Kui leida 
NAT toetusega 2016. a seotud põllumassiivid, mis vähemalt osaliselt KKM keskkonnaregistri 
PLK-dega kattusid (vastavate põllumassiivide kogupindala oli 5300 ha), siis NAT taotlusalune 

pind neil põllumassiividel oli 4600 ha, PLK-de pind aga 2300 ha (Tabel 24). Antud pindade 
põhjal selgub, et PLK-dega vähemalt osaliselt kattuvatel NAT toetusega seotud põllumassiividel 
oli 2016. a NAT taotlemise alt väljas vaid 700 ha. Kuna PLK pind neil põllumassiividel oli 2300 
ha, oli sellest järelikult vähemalt 1600 hektarile taotletud NAT toetust. Järelikult on taotletud 
põllumassiividel asuvast 5600 ha-st NAT toetusega katmata veel maksimaalselt 4000 ha PLK-
sid, millele ka PLK toetust ei taotleta. 
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Tabel 24. KKM keskkonnaregistri PLK pinnaga vähemalt osaliselt kattuvate NAT toetusega 2016. a 
seotud põllumassiivide kogupindala ning NAT taotletud pind ja keskkonnaregistrisse kantud PLK pind neil 
põllumassiividel; *(PRIA, 27.01.2017 andmetel); PRIA põllumassiivid (PRIA, 17.01.2017 andmetel); 
keskkonnaregistri PLK pind (EELIS, 19.02.2016c andmetel)  

Maakond 
NAT toetusega 2016. a 
seotud põllumassiivide 

pind, ha 

2016. a NAT 
toetusalune pind 

neil massiividel, ha 

Keskkonnaregistri 
PLK-de alune pind, 

ha 

Harju maakond 421 386 152 

Hiiu maakond 349 306 146 

Ida-Viru maakond 5 5 4 

Jõgeva maakond 7 7 6 

Järva maakond 63 12 8 

Lääne maakond 1016 842 472 

Lääne-Viru maakond 451 437 92 

Põlva maakond 670 657 447 

Pärnu maakond 408 305 220 

Rapla maakond 140 75 54 

Saare maakond 523 413 266 

Tartu maakond 0  0  96 

Valga maakond 358 331 0  

Viljandi maakond 102 93 96 

Võru maakond 803 766 232 

Kõik kokku 5 317 4 635 2 293 

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 (66 300 ha) asus 2016. a eri rangusastmega vööndites (EELIS, 19.02.2016b 
andmetel): 

• 32 200 ha piiranguvööndis (sh 23 000 ha taotletud ja 9200 ha taotlemata 
põllumassiividel) (Lisa 29), 

• 18 100 ha hoiualal (sh 11 700 ha taotletud ja 6400 ha taotlemata põllumassiividel) (Lisa 
30), 
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• 15 800 ha sihtkaitsevööndis (sh 12 700 ha taotletud ja 3100 ha taotlemata 
põllumassiividel) (Lisa 31). 

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 2016. a NAT toetusega seotud põllumassiivid, mis eri 
rangusastmega aladega kasvõi osaliselt kattuvad, oli taotletud pind piiranguvööndiga kasvõi 
osaliselt kattuvatel põllumassiividel 15 700 ha, hoiuala puhul 4500 ha ja sihtkaitsevööndi puhul 

2100 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 ja 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. Järgnevalt leiti 
2016. a NAT toetusega seotud põllumassiivid, mis kehtiva KKK-ga looduskaitsealuse alaga 
(KAUR, 21.03.2017a andmetel) kasvõi osaliselt kattuvad. NAT taotletud pind oli neil 
massiividel 2016. a 13 500 ha. Lisaks on 95-l hoiualal asuvatele PLK-dele koostatud eraldi 
kaitsekorralduskava (seega ei kehti kogu hoiuala, vaid ainult neil asuvate PLK-de kohta). Kui 
leida neil hoiualadel asuvate KKM keskkonnaregistri PLK-dega vähemalt osaliselt kattuvad 
NAT toetusega seotud põllumassiivid, siis NAT taotletud pind oli neil 2016. a 1000 ha (KAUR, 
21.03.2017b andmetel).  Seega oli 2016. a kogu NAT taotletud pinnast (20 326 ha) kehtivate 

KKK-dega kaetud maksimaalselt 14 500 ha ehk 71%. Juhul, kui ala kohta puudub kinnitamata 
KKK, põhinevad vajalikud tegevused kohaliku regiooni maahooldusspetsialisti poolt antavatel 
soovitustel konkreetse ala karjatamiskoormuse, niitmise jm tegevuste kohta. 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, nimekirja kõikide taotlejate kohta ning 
Keskkonnainspektsioon 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), 2016. a üks (PRIA, 

17.03.2017 andmetel). 
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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 2016. a seotud põllumassiividel (EELIS, 07.03.2017b); 
(PRIA, 27.01.2017 andmetel). Kokku oli EELIS andmebaasis NAT toetusega 2016. a seotud 
põllumassiividel registreeritud 850 kaitsealuste loomaliikide elupaika, 444 taimeliikide ning 5 

seene- ja samblikuliikide kasvukohta (Lisa 32). Kaitsealused liigid jagunevad kolme 
kaitsekategooriasse. Kõige rohkem esines III kaitsekategooria loomaliikide elupaiku (515). 
Kõige rangema kaitse all olevate ehk I kaitsekategooria loomaliikide elupaiku esines 25, 
taimeliikide kasvukohti 3 ning seene- ja samblikuliikide kasvukohti 2.  

NAT toetusega 2016. a seotud põllumassiividel oli EELIS andmebaasis registreeritud elupaik 5-
le I, 27-le II ja 58-le III kaitsekategooria loomaliigile. Taimeliikide osas olid vastavad numbrid 2, 
38 ja 45 ning seene- või samblikuliikide osas 1, 1 ja 2.   

I kaitsekategooria loomaliikide elupaikadest esines enim kõre elupaiku (7), järgnesid niidurüdi 

(6), tutka (6), väike-laukhane (4) ja euroopa naaritsa (2) elupiagad. II kaitsekategooria liikidest 
esines enim harivesiliku elupaiku (100), III kategooria liikidest aga tähnikvesilike (73), 
tiigikonnade (69) ja rukkiräägu (60) elupaiku. 

I kaitsekategooria taimeliike esines vaid kaks: põhja-raunjalg ja rohekas õõskeel (kasvukohti 
vastavalt 2 ja 1). II kategooria taimeliikidest esines enim emaputke (16) kasvukohti ning III 
kategooria liikidest kahkjaspunase sõrmkäpa (43), halli käpa (34), soo-neiuvaiba (31) ja roheka 
käokeele (29) kasvukohti. Seene- või samblikuliike esines NAT toetusega 2016. a seotud 
põllumassiividel neli erinevat liiki.      

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. NAT tootjatele 
määratud summad, sh maakonniti leiab lisas 3. 

2016. a oli kogu NAT toetusõiguslikust pinnast (66 300 ha, Tabel 20) NAT või PLK toetusega 
katmata 24 000 ha (36%). Sellest 8300 ha asus taotletud põllumassiividel, mis moodustas kogu 

NAT toetusõiguslike taotletud põllumassiivide pinnast (47 500 ha) 18% (järelikult on sellele 
alale alates 2012. aastast taotletud vähemalt korra mingit pindalatoetust). 15 700 ha NAT ja PLK 
toetuseta pinnast asus aga taotlemata põllumassiividel, mis moodustas kogu NAT toetusõiguslike 
taotlemata põllumassiivide pinnast (18 800 ha) 83% – võimalik, et osa sellest maast ei ole enam 
heas põllumajanduslikus korras.  
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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 maakasutuse analüüs samuti läbi viidud taotlusaluse pinnaga18. Suurim on NAT 
põldudel olnud läbi aastate püsirohumaade osakaal, mis jäi perioodil 2007-2016 vahemikku 60-
66%. Ka põllukultuuride osakaal oli küllaltki suur ja jäi perioodil 2007-2016 vahemikku 32-
40%. Mustkesa ja püsikultuuride osakaal oli minimaalne jäädes kõigil aastatel mõlema puhul alla 
ühe protsendi (Joonis 92).   

Alates 2015. aastast võeti kasutusele uus mõiste keskkonnatundlik püsirohumaa (TPR) – 
püsirohumaa, mis asub Natura 2000 võrgustiku alal ning mille muld on 100% ulatuses 
turvasmuld (TPR kasutusotstarvet ei tohi muuta ning nimetatud maad ei tohi üles künda). TPR 

rohukamara uuendamine on lubatud üksnes pealtkülvi teel. Rohukamara uuendamisest tuleb 
PRIA-t eelnevalt teavitada. Taotleja, kes on muutnud TPR kasutusotstarvet või on sellise 
püsirohumaa üles kündnud, peab PRIA määratud tähtajaks selle ala tagasi püsirohumaaks 
muutma. (PRIA, 2016) NAT toetusõiguslikel aladel oli 2016. a taotletud põllumassiividel 687 ha 
TPR-e, millest 642 ha-le taotleti ka NAT toetust (PRIA, 27.01.2017 andmetel); (PRIA, 
17.01.2017 andmetel). Eelolevas maakasutuse analüüsis on tundlike püsirohumaade pind 
püsirohumaade hulka arvatud. 

 
Joonis 92. NAT taotletud pinna maakasutus aastatel 2007-2016 (perioodi 2007-2013 kohta aastate 
keskmine) (PMK, 2016a); (PRIA 09.02.2016 andmetel); (PRIA, 27.01.2017 andmetel). Mustkesa ja 
püsikultuuride osakaal oli igal aastal <1% ning seetõttu joonisel pea märkamatud 

Järgnevalt analüüsiti põllukultuurigruppide jaotust NAT taotlusalustel maadel. 2015. a tehti 
põllukultuuride jagunemises põllukultuurigruppidesse mõned muudatused ning seega ei ole kõik 

grupid varasemate aastatega üks-üheselt võrreldavad. Samas toimusid muutused pigem gruppide 
osas, mille osakaal oli väga väike. Seega jäid sisuliselt samaks järgmised suuremate 

                                                             
18 Taotlusalune pind oli NAT tootjatel 2016. a 20 326 ha (PRIA, 27.01.2017 andmetel), toetusalune pind aga 
20 048 ha (PRIA, 10.03.2017 andmetel) 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007-2013
keskmine

2014 2015 2016

O
sa

ka
al Püsirohumaa

Püsikultuurid

Põllukultuurid

Mustkesa



184 
 

osakaaludega grupid: teravili, teravili allakülviga ja lühiajaline rohumaa, v.a liblikõieline 
(varemalt nimetatud heintaim, kõrreline). Liblikõieline jagati alates 2015. a kahte gruppi: 
kaunvili ning liblikõieline, v.a kaunvili. 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 2015. a 18 ha ja 2016. a vaid 15 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 oli NAT taotletud maal suurima osakaaluga teravili, mis jäi perioodil 
2007-2015 vahemikku 33-40 % ning 2016. a oli kasvanud ja moodustas 48%. Osakaalult 
järgmised olid liblikõielised, mis moodustasid perioodil 2007-2016 olenevalt aastast 22-35% 
(seda juhul kui 2015. ja 2016. a kaunviljad ka liblikõieliste hulka kaasata – 2016. a oli 

liblikõieliste osakaal 30%). Osakaalult kolmandal kohal oli lühiajalised rohumaad (v.a 
liblikõielised), mille osakaal on aastate jooksul vähenenud: 2007-2013. a keskmine 20%, 2016. a 
aga vaid 8% (Joonis 93). Kuna liblikõieliste osakaal perioodi jooksul veidi kasvas, siis võidi osa 
varemalt lühiajalise rohumaana (v.a liblikõielised) märgitud kultuuridest olla nüüd märgitud 
liblikõieliste alla. PRIA täpsustas vahepeal kultuuride märkimist pindalatoetuste taotlusel, 
mistõttu kuulusid ilmselt ebatäpsuste tõttu osad liblikõielised gruppi lühiajaline rohumaa, v.a 
liblikõieline. Teiste kultuurigruppide osakaal oli palju väiksem (Joonis 93, Joonis 94). 

 
Joonis 93. Peamiste kultuurigruppide struktuur NAT taotlusalusel põllumaal aastatel 2007-2016 (perioodi 
2007-2013 kohta aastate keskmine) (PMK, 2016a); (PRIA, 09.02.2016 andmetel); (PRIA, 27.01.2017 
andmetel) 
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Joonis 94. Väiksema osakaaluga kultuurigruppide struktuur NAT taotlusalusel põllumaal aastatel 2007-
2016 (perioodi 2007-2013 kohta aastate keskmine) (PMK, 2016a); (PRIA, 09.02.2016 andmetel); (PRIA, 
27.01.2017 andmetel) 

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 analüüsiti, kui palju ja 
milliseid teisi MAK keskkonnatoetusi  NAT põldudele taotleti. Enim oli MAK 
keskkonnatoetustest NAT põldudele lisaks NAT toetusele taotletud MAHE ja KSM toetust: nt 
2016. a taotleti NAT taotlusalusele pinnale (20 326 ha) KSM toetust 3908 ha ja MAHE toetust 
5392 ha. Teisi toetusi taotleti kõiki väga vähe. Seetõttu tuuakse aastate kaupa välja vaid KSM ja 

MAHE toetuse pind ja osakaal NAT taotletud pinnast (Joonis 95). KSM toetuse osakaal NAT 
pinnast jäi perioodil 2007-2016 vahemikku 16-20% ning MAHE toetuse oma 22-27%. Seejuures 
oli MAHE toetuse osakaal kõrgeim 2016. a (27%), kuid see ei tulene sellest, et MAHE toetuse 
pind NAT põldudel oleks väga palju kasvanud, vaid pigem NAT taotletud pinna vähenemisest.   
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Joonis 95. NAT taotletud pind perioodil 2007-2016 (perioodi 2007-2013 kohta aastate keskmine) ning 
samale maale taotletud keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) ja mahepõllumajandusliku tootmise 
toetuse (MAHE) pind ja osakaal (PMK, 2016a); (PRIA 09.02.2016 andmetel); (PRIA, 27.01.2017 
andmetel) 

3.3.1.2. Kokkuvõte 

• 2016. a oli NAT toetuse saajate arv 1331 ja toetusalune pind 20 048 ha. MAK 2014-2020 

seab NAT toetusalusele pinnale sihttasemeks 23 440 ha, millest saavutati 2015. a 90% ja 
2016. a 86%. 41% NAT tootjatest kuulusid suurusgruppi 3-9,9 ha ning alla 10 ha 
suurusgruppidesse kokku koguni 68%. NAT toetuse saajate arv ja toetusalune pind olid 
2016. a perioodi 2007-2016 madalaimad. Suurem langus toimus juba 2015. a, mil 

toetusalune pind vähenes võrreldes 2014. aastaga 3200 ha ning 2016. a veel 1100 ha 
võrra. Sellest vähenenud pinnast ~1700 ha kooskõlastati 2016. a KeA-s PLK toetuse 
taotlemiseks. Ülejäänud pinnale ei taotletud 2016. a NAT ega ka PLK toetust, kusjuures 
~750 ha sellest moodustavad keskkonnaregistri PLK-d.  

Toetusaluse pinna vähenemise põhjused ei ole teada. Alad, millele 2016. a võrreldes 
2014. aastaga enam NAT ega ka PLK toetust ei taotletud (~2700 ha) asuvad üle Eesti, 
kõige suuremad pinnad aga Valga, Lääne (mõlemas üle 500 ha) ja Võru maakonnas (ligi 
400 ha). Enamusele neist aladest on taotletud ka jätkuvalt ÜPT toetust. Kümne 

telefonivestluse põhjal tundub, et uuel MAK perioodil on NAT toetuse taotlemisega 
mingi segadus tekkinud – soovitakse taotleda, aga NAT toetus jääb taotlusel kogemata 
märkimata või arvatakse, et seda toetust miskipärast enam taotleda ei saa. 

• Eestis oli 2016. a kokku 66 300 ha potentsiaalset NAT toetusõiguslikku maad, millest:    

o 47 500 ha (72%) taotletud põllumassiividel (põllumassiivid, millele on alates 
2012. a vähemalt korra mingit pindalatoetust taotletud (v.a PLK toetus)); 
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o 18 800 ha (28%) taotlemata põllumassiividel (põllumassiivid, millele ei ole alates 
2012. a kordagi pindalatoetusi taotletud (v.a PLK toetus)). 

NAT toetusõiguslik pind suurenes 2016. a võrreldes 2015. aastaga 1500 ha võrra ning 

võrreldes 2014. aastaga kahe aasta jooksul kokku 6000 ha võrra. Sellise muutuse 
põhjuseks on võimalus MAK 2014-2020 raames PLK toetusega samale pinnale ka ÜPT 
toetust taotleda (kui ala vastab ÜPT nõuetele). ÜPT toetuse saamiseks peavad PLK-d 
olema kantud PRIA põllumassiivide registrisse. 2014. a oli kõigist KKM 
keskkonnaregistri PLK-dest kantud PRIA põllumassiivide registrisse 39% (30 100 ha), 
2016. a  aga 47% (~36 200 ha). 

• 2016. a moodustas NAT taotletud pind (20 326 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  
44 300 hektarist 46% ning ainult taotletud põllumassiividel 28 700 ha-st 71%. Seega oli 
2016. a endiselt veidi üle poole kogu NAT toetusõiguslikust pinnast, kuhu ei taotletud ka 

PLK toetust, NAT toetusega katmata – kokku oli see pind 2016. a 24 000 ha (taotlemata 
põllumassiividel 15 700 ha ja taotletud põllumassiividel 8300 ha), mis moodustas kogu 
NAT toetusõiguslikust pinnast 36%. 2015. a oli see pind 23 800 ha, mis moodustas kogu 
NAT toetusõiguslikust pinnast 37%.   

• NAT toetusalustele aladele kehtestatud piirangute ulatus (ja seega mõju keskkonnale) 

sõltub eelkõige Natura 2000 ala rangusastmest. Kogu NAT toetusõiguslikust maast asus 
2016. a: 

o 32 200 ha piiranguvööndis (sh 23 000 ha taotletud ja 9200 ha taotlemata 
põllumassiividel), 

o 18 100 ha hoiualal (sh 11 700 ha taotletud ja 6400 ha taotlemata 
põllumassiividel), 

o 15 800 ha sihtkaitsevööndis (sh 12 700 ha taotletud ja 3100 ha taotlemata 
põllumassiividel).  

Eri rangusastmega aladega kasvõi osaliselt kattuvate NAT toetusega seotud 
põllumassiivide NAT taotletud pind oli 2016. a piiranguvööndis 15 700 ha, hoiualal 
4500 ha ja sihtkaitsevööndis 2100 ha. Kui palju sellest taotletud pinnast tegelikult vastava 
rangusastmega vööndis asub, ei ole täpselt teada.  

• 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 2016. a 35 200 ha KKM keskkonnaregistrisse 
kantud PLK-sid (sellest 22 000 ha oli 2016. a KeA kinnitanud  PLK toetuse 

taotlemiseks), millest asus: 

o 10 700 ha taotlemata põllumassiividel (sellest 3100 ha oli KeA kinnitatud PLK 
toetuse taotlemiseks); 

o 24 500 ha taotletud põllumassiividel (sellest 18 900 ha oli KeA kinnitatud PLK 
toetuse taotlemiseks). 
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• 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 2016. a seotud põllumassiividel, mis vähemalt osaliselt KKM 
keskkonnaregistri PLK-dega kattusid (vastavate põllumassiivide kogupindala oli 
5300 ha), oli NAT taotletud pind 4600 ha, PLK-de pind aga 2300 ha. Selle põhjal leiti, et 
vähemalt 1600 hektarile PLK-dele taotleti NAT toetust. Taotletud põllumassiividel on 

nüüd veel maksimaalselt 4000 ha PLK-sid, millele ei ole NAT ega ka PLK toetust 
taotletud.  

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.  

• 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. 

• Perioodil 2008-2015 tuvastati NAT toetuse saajatel kokku vaid viis ning 2016. a üks 
looduskaitseseaduse nõuete rikkumine. Looduskaitselise eesmärgi saavutamine on 
otseselt seotud ka KKK-de järgimisega. 2016. a oli kogu NAT taotletud pinnast 

(20 326 ha) kehtivate KKK-dega kaetud maksimaalselt 14 500 ha ehk 71%. 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 2016. a seotud 
põllumassiividel registreeritud 850 kaitsealuste loomaliikide elupaika, 444 taimeliikide 

ning 5 seene- ja samblikuliikide kasvukohta. 

• NAT põldudel oli läbi aastate (2007-2016) levinuim maakasutus püsirohumaad, mille 
osakaal jäi vahemikku 60-66% taotletud pinnast. Ka põllukultuuride osakaal oli küllaltki 

suur ja jäi sel perioodil vahemikku 32-40%. Mustkesa ja püsikultuuride osakaal oli 
minimaalne ja jäi kõigil aastatel mõlemal alla ühe protsendi. NAT toetusõiguslikel aladel 
oli 2016. a taotletud põllumassiividel 687 ha tundlikke püsirohumaid, millest 642 ha-le 
taotleti ka NAT toetust. 

Põllukultuurigruppidest oli NAT taotletud maal suurima osakaaluga teravili, mis jäi 
perioodil 2007-2015 vahemikku 33-40 % ning 2016. a oli kasvanud ja moodustas 48%. 
Osakaalult järgmised olid liblikõielised (sh kaunviljad), mis moodustasid perioodil 2007-
2016 olenevalt aastast 22-35% (2016. a 30%). Osakaalult kolmandal kohal oli 

lühiajalised rohumaad (v.a liblikõielised), mille osakaal on aastate jooksul vähenenud: 
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2007-2013. a keskmine 20%, 2016. a aga vaid 8%. Teiste kultuurigruppide osakaal oli 
palju väiksem. 

• Enim oli MAK keskkonnatoetustest NAT põldudele lisaks NAT toetusele taotletud 

MAHE ja KSM toetust: nt 2016. a taotleti NAT taotlusalusele pinnale (20 326 ha) KSM 
toetust 3908 ha ja MAHE toetust 5392 ha. Teisi toetusi taotleti kõiki väga vähe. KSM 
toetuse osakaal NAT pinnast jäi perioodil 2007-2016 vahemikku 16-20% ning MAHE 

toetuse oma 22-27%. Seejuures oli MAHE toetuse osakaal kõrgeim 2016. a (27%), kuid 
see ei tulene sellest, et MAHE toetuse pind NAT põldudel oleks väga palju kasvanud, 
vaid pigem NAT taotletud pinna vähenemisest.   

3.3.2. M12.2 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 29.01.2015 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. 2016. a asus Eesti Põhikaardi alusel 
Natura 2000 võrgustikus 364 600 ha metsamaad (EELIS, 19.02.2016a andmetel); (ETAK, 
22.12.2016 andmetel).  

NAM toetusõiguslike metsaalade pindala oli 2016. aastal kokku 82 661 ha, millest 
piiranguvööndisse (PV) ja hoiualale jäi 68 902 ha ning sihtkaitsevööndisse (SKV) 13 759 ha 

(EELIS, 06.03.2017a andmetel). Nende pindade hulgas sisaldub ka projekteeritavate alade pind, 
mis on samuti NAM toetuse õiguslikud19.  

Meetme eesmärk 

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. (MEM, 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 
kasutusele kaasa aitamist läbi NAM toetuse aluse pinna ja toetuse saajate arvu. MAK 2014-2020 
koostamisel seati NAM toetusaluse pinna sihttasemeks 58 000 ha (sh SKV-s 11 000 ha ning 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 

                                                             
19Projekteeritavad 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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ka kõrge loodusväärtustega alasid ja metsa vääriselupaiga lepingutega kaetud erametsamaa 
pindala. 

Kaitsepiirangutest tuleneva saamatajäänud tulu hüvitamisel on oluline jälgida NAM toetuse 

saajatele määratud toetussummat. Toetuse määr SKV-s on 110 eurot ning PV-s ja hoiualal ning 
projekteeritaval alal 60 eurot hektari kohta. MAK 2014-2020 koostamisel seati NAM toetuse 
kogukuluks 28 miljonit eurot.  

NAM toetuse saajate tausta kirjeldamiseks antakse lühiülevaade ka nende ettevõtlusvormist, 
kasutuses oleva põllumajandusmaa suurusest ning nende poolt taotletud teistest 
pindalatoetustest.  

2017. algul viidi 2016. a NAM taotlejate seas läbi e-küsitlus, mis aitab samuti meetme 
eesmärkide saavutamist hinnata ning annab NAM taotlejate tegevuse kohta taustainfot. 

Aruandes käsitletakse e-küsitluse tulemusi. 

3.3.2.1. Meetme analüüs 

Toetusalused pinnad ja toetuse saajate arv 

NAM toetusaluseid pindu ja toetuse saajate arvu saab hetkel analüüsida vaid perioodi 2008-2015 
kohta. 2016. a taotlusvooru kohta teeb Sihtasutus Erametsakeskus (SA EMK) taotluse 
rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse hiljemalt 30. aprilliks 2017. Seetõttu on 2016. a 
kohta hetkel olemas vaid taotlemise (taotlejate arv ja taotletud pind), mitte määramise andmed 
nagu 2008.-2015. a kohta. Aruandes esitatakse sellest tulenevalt 2016. a kohta taotlemise 
andmed. 

NAM toetuse saajate arv ja toetusalune pind olid 2008-2013 aastate keskmisena vastavalt 
3593 toetuse saajat ja 44 743 ha (PMK, 2016a). Seejuures olid mõlemad näitajad kõnesoleva 
perioodi algul palju väiksemad ning kasvasid aasta-aastalt, kuni pärast 2011. a stabiliseerusid. 
2013. a oli toetuse saajate arv 4504 ja toetusalune pind 54 982 ha. Uuel MAK perioodil on 
mõlemad näitajad veidi kasvanud ning olid 2015. a 4651 toetuse saajat ja 57 863 ha (SA EMK, 
14.12.2016 andmetel). NAM toetuse saajate arv oli aastate jooksul kõrgeim Harju, Saare, Võru, 
Lääne ja Valga maakonnas, madalaim aga Ida-Viru, Jõgeva ja Põlva maakonnas20. NAM 
toetusalune pind oli läbi aastate kõrgeim Harju, Võru, Pärnu ja Valga maakonnas ning madalaim 

nagu toetuse saajate arvu puhul – Ida-Viru, Jõgeva ja Põlva maakonnas (Joonis 96, Lisa 33). 

MAK 2007-2013 perioodil oli seatud NAM toetuse saajate arvu 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%). MAK 2014-2020 raames toetuse saajatele sihttaset ei ole 
seatud, kuid toetusaluse pinna osas on see 58 000 ha, sh piiranguvööndis ja hoiualal 47 000 ha 
ning sihtkaitsevööndis 11 000 ha – 2015. a määratud pinnad täitsid seatud eesmärgid vastavalt 
100%, 100% ja 97% (Tabel 25).  Ilmselt on MAK 2014-2020 raames NAM toetusalusele pinnale 

seatud sihttasemed liiga madalad. Kui NAM toetust määratakse 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. 

                                                             
20NAM 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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2016. a oli NAM taotlejate arv 4634 ning taotletav pind ületas toetusaluse pinna eesmärgiks 
seatud 58 000 ha piiri olles 60 119 ha (SA EMK, 09.01.2017 andmetel). Tegelik toetuse saajate 
arv ning toetusalune pind saavad olema taotlusinfost aga siiski veidi väiksemad. Seega veel 

selgub, kas 2016. a seatud sihttase ületatakse. Enamasti on toetus määratud 97-99%-le taotletud 
pinnale (Lisa 34).  
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Joonis 96. NAM toetust saanud tootjate arv ja toetusalune pind perioodil 2008-2015 (2008-2013 kohta aastate keskmine) toetuse saaja tegevusmaakonna järgi 
(PMK, 2016a); (SA EMK, 14.12.2016 andmetel) 
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Tabel 25. NAM toetuse 2008.-2015. a määratud pinnad ning nende osakaal seatud sihttasemest* (PMK, 
2016a); (SA EMK, 14.12.2016 andmetel) 

Näitaja 

Eesmärk   

Ühik 
2008-
2013 

keskmine 
2014 2015 2007-

2013 
2014-
2020 

Pind kokku 61 300 58 000 
ha 44 743 56 191 57 863 
% 73 92 100 

sh piiranguvööndis 
(PV) ja hoiualal  

51 292 47 000 
ha 36 607 46 302 47 166 
% 71 90 100 

sh 
sihtkaitsevööndis 

(SKV) 
10 008 11 000 

ha 8 136 9 889 10 697 

% 81 99 97 

*2008.-2014. a eesmärgi täitmine 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 2016. aastal kokku 82 661 ha, millest 
piiranguvööndisse (PV) ja hoiualale jäi 68 902 ha ning sihtkaitsevööndisse (SKV) 13 759 ha 
(EELIS, 06.03.2017a andmetel). Erinevatel põhjustel NAM toetusõiguslik pind aastati veidi 
muutub. Näiteks uuendab Maa-amet põhikaarti, 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. 

NAM toetusaluse pinna osakaal toetusõiguslikust on aastate jooksul suurenenud ning moodustas 
2015. a 70% (Tabel 26). Eri rangusastmega vöönditest on NAM toetusõiguslikust läbi aastate 
olnud NAM toetuse all suurem osa SKV aladel kui PV-s ja hoiualal (2015. a vastavalt 78% ja 
69%). 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. 

Tabel 26. NAM toetusõiguslik pind 2008.-2016. a ning 2008.-2015. a toetusaluse pinna ja 2016. a 
taotletud pinna osatähtsus toetusõiguslikust (PMK, 2016a); (EELIS, 06.03.2017a andmetel) (SA EMK, 
14.12.2016 andmetel); (SA EMK, 09.01.2017 andmetel) 

Natura 2000 toetus erametsamaale 2008-2013 
keskmine 2014 2015 2016 

Toetusõiguslik metsamaa kokku (ha)  81 335 81 338 82 291 82 661 

   sellest SKVs (ha) 13 566 13 113 13 764 13 759 

   sellest PVs või hoiualal (ha) 67 769 68 224 68 527 68 902 

2008.-2015. a toetusaluse pinna/ 
2016. a taotletud pinna osakaal (%) 
toetusõiguslikust pinnast 

55 69 70 73 

   sellest SKV-s (%) 60 75 78 81 

   sellest PV-s või hoiualal (%) 54 68 69 71 
PV – piiranguvöönd, SKV - sihtkaitsevöönd 

Järgnevalt analüüsiti maakonniti 2016. a NAM taotletud 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). NAM toetusõiguslikust SKV pinnast taotleti 2016. a peale Hiiu maakonna kõigis 
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maakondades rohkem kui 70%-le NAM toetust (Joonis 97). PV ja hoiualade alusele metsamaale 
taotletav NAM toetuse pind moodustas sarnaselt eelnevate aastatega NAM toetusõiguslikust 
pinnast väiksema osa kui SKV puhul, erandiks olid Järva ja Rapla maakond. Harju, Hiiu, Jõgeva, 

Lääne ja Saare maakonnas taotleti NAM toetust PV-s ja hoiualal vähem kui 70%-le 
toetusõiguslikust pinnast.  

 
Joonis 97. NAM 2016. a taotlusaluse pinna osakaal NAM toetusõiguslikust pinnast piiranguvööndis ja 
hoiualal (PV) ning sihtkaitsevööndis (SKV) maakonniti metsaala tegeliku asukoha järgi (EELIS, 
06.03.2017a andmetel); (SA EMK, 09.01.2017 andmetel) 

Valdade lõikes asusid erineva NAM toetuse taotlusaktiivsusega vallad hajali üle Eesti (Joonis 
98). Sarnaselt 2014. ja 2015. aastale ei olnud ka 2016. a NAM taotlusaktiivsus Saare ja Hiiu 

maakonnas üheski vallas üle 85%. 2014. ja 2015. a osas võis sama väita ka Lääne, Võru ja 
Lääne-Viru maakondade kohta, kuid 2016. a leidus neist igas üks vald, kus taotlusaktiivsus 
ületas 85%. Lääne-Virumaal oli aga tegu Laekvere vallaga, kus NAM toetuse õiguslik pind on 1 
ha ning 2016. a taotleti sellele toetust, 2015. a aga mitte. Lääne ja Võru vallas on tegu suurema 
NAM toetusõigusliku pinnaga ning seal on taotlusaktiivsus mõlemas 1-2% võrra kasvanud.     
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Joonis 98. NAM toetuse 2016. a taotletud pinna osakaal NAM toetusõiguslikust pinnast valdade lõikes.  
Maakonna keskele märgitud must number – NAM toetusõiguslik pind, sinine number – NAM taotletud 
pind  (EELIS, 06.03.2017a andmetel); (SA EMK, 09.01.2017 andmetel) 

Natura 2000 erametsamaal asuvate loodusväärtuste kaitse 

NAM toetus on seotud looduskaitseseaduse täitmisega. Looduskaitseseaduse 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. 
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Seega kaitstakse Natura 2000 erametsamaal asuvaid loodusväärtusi looduskaitseseadusega. 
Viimast peavad aga täitma kõik metsaomanikud, kelle maa on kaitstav loodusobjekt, kuid NAM 
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. Perioodil 2008-2014 tuvastati 
igal aastal ka looduskaitse- või metsaseaduse rikkumisi: mõnel aastal vaid paar, mõnel aastal 

kümne ringis (PMK, 2016a). 2015. a taotlejate osas tuvastati metsaseaduse rikkumine kahel ja 
looduskaitseseaduse rikkumine kuuel juhul (SA EMK, 14.12.2016 andmetel). 

2015. a oli NAM toetusalune pind 57  863 ha, millest SKV-s 10 697 ha ning PV-s ja hoiualal 
47 166 ha – kogu NAM toetusõiguslikust maast moodustasid need pinnad vastavalt 70%, 78% ja 
69%. Järelikult on ligi kolmveerandil NAM toetusõiguslikust pinnast hüvitatud vähemalt 
osaliselt 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 2015. a toetusalustel pindadel (EELIS, 07.03.2017b andmetel); (SA 
EMK, 14.12.2016 andmetel). Kokku oli EELIS andmebaasis NAM 2015. a toetusalustel aladel 
registreeritud 1843 kaitsealuste loomaliikide elupaika, 3782 taimeliikide ning 53 seene- ja 
samblikuliikide kasvukohta. Kaitsealused liigid jagunevad kolme kaitsekategooriasse. Kõige 

rohkem esines NAM 2015. a toetusalustel aladel III kaitsekategooria taimeliikide kasvukohti 
(2878). Kõige rangema kaitse all olevate ehk I kaitsekategooria loomaliikide elupaiku esines 
134, taimeliikide kasvukohti 17 ning seene- ja samblikuliikide kasvukohti 3 (Lisa 35). 
I kaitsekategooria loomaliikide elupaikadest oli NAM 2015. a toetusalustel aladel EELIS 
andmebaasi kantud enim merikotka (37), väike-konnakotka (33), must-toonekure (15) ja 
lendorava (12) elupaiku. II kaitsekategooria liikidest esines enim metsise elupaiku (148), III 
kategooria liikidest aga saarma elupaiku (84). Taimeliikide osas esines EELIS andmebaasis 
kõige rohkem erinevate käpaliste kasvukohti (nt kahkjaspunane sõrmkäpp, soo-neiuvaip, harilik 

käoraamat, vööthuul-sõrmkäpp, kaunis kuldking, kärbesõis). Kaitsealuste seene- ja 
samblikuliikide kasvukohti oli NAM 2015. a toetusalustel aladel EELIS andmebaasis 
registreeritud vaid 53. 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 
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tõenäosus on suur. VEP lepingu alusele maale NAM toetust taotleda ei saa. Samas tagab VEP 
leping samuti ala väärtuste säilimise. Vääriselupaiku oli Eesti metsades 07.03.2017 seisuga 
9275 ha, millest 626 hektarile oli sõlmitud VEP leping (EELIS, 07.03.2017c andmetel). Kogu 

VEP pinna ja NAM toetusõiguslike alade kattuvus oli 2016. a minimaalne (vaid umbes neli 
hektarit). 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. 2016. a asus Eesti Põhikaardi alusel Natura 2000 võrgustikus 
364 600 ha metsamaad (EELIS, 19.02.2016a andmetel); (ETAK, 22.12.2016 andmetel), millest 

82 661 ha (23%) oli NAM toetuse õiguslik erametsamaa (EELIS, 06.03.2017a 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. 2015. a 
oli NAM toetusalune pind 57 863 ha, mis moodustas 70% kogu NAM toetusõiguslikust ehk 
KLV metsaalade pinnast (2015. a oli see pind 82 291 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. 2016. a NAM toetusõigusliku kihi ja 
EELIS-e PLK 07.03.2017 seisuga kihi kattuvus oli nt ~13 ha (EELIS, 06.03.2017a andmetel); 
(EELIS, 07.03.2017d andmetel).  

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. NAM tootjatele määratud summad, sh maakonniti leiab lisas 3. 

Olenevalt aastast moodustasid NAM toetuse saajatest (2016. 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. 

NAM toetuse saajate kasutuses olev põllumajandusmaa 

NAM tootjatel võib lisaks metsamaale olla kasutuses ka põllumajandusmaad. 2016. a NAM 
taotlejatest (4634) oli deklareerinud põllumajandusmaad 1161 tootjat (25%), kelle kasutuses oli 
kokku 58 758 ha (PRIA, 27.01.2017 andmetel); (SA EMK, 09.01.2017 andmetel); (PRIA, 
16.10.2016 andmetel). Erinevaid levinumaid pindalatoetusi oli sellele taotletud järgnevalt: ÜPT 
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51 761 ha (1091 taotlejat), NAT 8392 ha (533 taotlejat), KSM 20 257 ha (58 taotlejat), MAHE 
10 949 ha (111 taotlejat), PLK 5887 ha (232 taotlejat). Võrreldes 2015. aastaga oli 2016. a NAM 
taotlejaid, kellel oli deklareeritud põllumajandusmaad 3 võrra rohkem ning nende 

põllumajandusmaa pind ~5700 ha võrra suurem. NAM taotlejate kasutuses olevast 
põllumajandusmaast (v.a PLK-d, seega kokku 52 663 ha) moodustasid 43% püsirohumaad, 55% 
põllukultuurid ja 2% muu maakasutus (püsikultuurid, mustkesa, karjatamine väljaspool 
põllumajandusmaad, tundlik püsirohumaa). Põllukultuuride  pinnast (28 758 ha) moodustasid 
omakorda 46% teraviljad, 25% liblikõielised (v.a kaunvili), 9% õli- ja kiukultuurid ja 9% 
kaunviljad. Teiste põllukultuurigruppide osakaal oli 5% ja alla selle.  

NAM 2016. aasta taotlejate e-küsitlus 

2017. a algul viidi 2016. a NAM taotlejate seas läbi e-küsitlus, mis aitab samuti meetme 

eesmärkide saavutamist hinnata ning annab NAM taotlejate tegevuse kohta taustainfot. Küsitlus 
saadeti välja 09.02.2017 ning vastata sai kuni 28.02.2017. NAM 2016. a taotlejad ja nende 
kontaktid saadi SA EMK-st (SA EMK, 16.10.2016 andmetel). Kokku oli saadud tabelis 4654 
NAM taotlejat, kellest kontaktisiku e-mail oli olemas 3740 taotlejal. Järgnevalt kustutati 
taotlejad, kelle e-mail oli ebakorrektne või kontaktiks oli eesti.ee e-mail, kuna sellele aadressile 
ei lähe küsitluse e-kirjad kohale. Juhul kui üks e-mail oli esitatud rohkem kui ühe taotleja 
kontaktiks, saadeti e-küsitlus ikkagi välja vaid ühe korra ning kontaktisik võis ise otsustada, 
millise esindatava ettevõtte kohta vastab. Kutse osaleda küsitluses saadeti eelpooltoodud 
korrigeerimiste tulemusel välja 3544-le kontaktisikule. Küsitlusele vastas neist lõpuni 1469 ehk 

kutse saajatest 41% ja kõigist 2016. a NAM taotlejatest 32%. Küsitluse täitmise jättis pooleli 
234 kontaktisikut. Tulemuste analüüsi kaasati vaid need vastused, kus vastamine oli lõpuni 
viidud (pooleliolevad jäeti tulemuste analüüsist välja). Analüüs kajastab seega 1469 NAM 
taotleja tulemusi. 

Natura 2000 aladele kehtestatud piirangud on suuremaks probleemiks ilmselt nendele tootjatele, 
kellel suurem osa erametsamaast Natura 2000 alal asub. Selgus, et koguni rohkem kui pooltel 
(53%-il) vastajatel asub erametsamaast Natura 2000 alal 75-100%. Teistesse etteantud 
osakaalude gruppidesse jagunemine oli küllaltki ühtlane ja jäi vahemikku 10-13% (Joonis 99).  

 
Joonis 99. NAM küsitlusele vastanute jagunemine lähtuvalt sellest, kui suur osa nende erametsamaadest 
Natura 2000 alal asub 
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Põllumajandustootjad on ilmselt erinevate toetuste taotlemise võimalustest rohkem teadlikud kui 
erametsaomanikud, eriti need, kes põllumajandusega ei tegele. Seetõttu uuriti millised on NAM 
taotlejate peamised infoallikad võimaluse kohta NAM toetust taotleda (märkida võis rohkem kui 

ühe allika). Kõige levinumad infoallikad olid PRIA koduleht, ajakirjandus ja meedia ning 
tuttavad – kõigi puhul said vähemalt 25% vastajatest nende allikate kaudu infot (Joonis 100). 
Küllaltki populaarne oli ka Erametsakeskus, mida mainis 20% vastanutest. Üllatavalt vähe 
mainiti Eesti Erametsaliitu ja selle kodulehte (vastavalt 7% ja 5%). Teiste allikate puhul oli 
võimalik ka kommentaaride lahtrisse kirjutada, milline see teine allikas oli. Kommentaari lahtrit 
kasutas 78 vastajat ning kõige sagedamini (20 juhul) märgiti, et ei mäleta, 11 juhul saadi infot 
siiski tuttavalt (mis oli ka valikvariandina välja toodud) ning 8-l juhul KeA-st või KeM-ist. 
Teised vastusevariandid olid vähem esindatud.  

 
Joonis 100. NAM küsitlusele vastanute osakaal lähtuvalt sellest, millisest infoallikast nad said teada 
võimalusest NAM toetust taotleda 

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. Tootjate suurem teadlikkus 
oma Natura 2000 aladel paiknevatest loodusväärtustest annab suurema kindluse, et antud väärtus 

alal säilib ka edaspidi – loodusväärtuse kahjustamine tulenevalt teadmatusest on arvatavasti 
väiksem kui juhul, mil tootja ei ole kursis tema maadel paiknevate loodusväärtustega. Vastavalt 
looduskaitseseadusele väljastatakse pruunkaru talvitumispaika või I kaitsekategooria liigi 
isendite kasvukohta või elupaika sisaldava või selle piiresse jääva kinnisasja omanikule, 
kinnistusraamatusse kantud valdajale või volitatud asutusele kaitsekohustuse teatis. Lisaks on 
võimalus infot leida muudest allikatest. E-küsitlusega uuriti, millised infoallikad on levinumad 
(märkida võis rohkem kui ühe allika). 40% vastanutest on saanud infot kaitsekohustuse teatisest, 
21% on selle kohta ise Maa-ameti kaardirakendusest uurinud ning 23% sai infot ka muust 

allikast. Keskkonnaametit, keskkonnaregistri avalikku teenust ja PRIA põllumassiivide 
veebikaarti mainis 10% või vähem vastanutest (Joonis 101). Samas 21% vastajatest ei ole nende 
erametsamaal paiknevatest loodusväärtustest teadlikud.    
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Joonis 101. NAM küsitlusele vastanute osakaal lähtuvalt nende teadlikkusest ja teadmiste saamise 
allikast nende metsamaal paiknevate Natura 2000 loodusväärtuste kohta 

Natura 2000 aladel kehtivad teatud piirangud, mis sageli kärbivad ka maaomaniku poolt 
läbiviidavate lubatud tegevuste nimekirja. Seega võib arvata, et tootjad ei ole alati rahul, kui 
nende maad asuvad Natura 2000 alal – eriti kui see tekitab neile lisakulu või sellest tuleneb 
saamata jäänud tulu. Sellise suhtumise väljaselgitamiseks uuriti NAM tootjatelt arvamust nende 
erametsamaa Natura 2000 võrgustiku aladel asumise kohta. Vastajatest 32% on sellega rahul, 
36% mingil määral rahul, 19% ei ole rahul ning 13% ei osanud öelda. Suhtumist analüüsiti ka 

lähtuvalt sellest kui suur osa erametsamaast asus Natura 2000 alal. Ühe erinevusena võib siin 
välja tuua, et nende seas, kellel asub erametsamaast kuni 10% Natura 2000 alal, oli kõige 
rohkem neid, kes ei osanud vastata (20%, Joonis 102). Rahulolu oli mõnevõrra suurem (vastasid 
„jah“) aga nende seas, kellel asus erametsamaast 50-75% või 75-100% Natura 2000 alal 
(vastavalt 37% ja 35%).    

 
Joonis 102. NAM küsitlusele vastanute rahulolu metsamaa asumisega Natura 2000 alal sõltuvalt sellest, 
kui suur osakaal erametsamaast Natura 2000 alal asub 
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Olenevalt sellest, millise rangusastmega vööndis NAM küsitlusele vastaja erametsamaa asub, 
olid Natura 2000 alal asumisega enim rahul need (vastasid „jah“), kelle erametsamaa asub vaid 
PV-s ja hoiualal (vastajatest 36%, Joonis 103). Neid, kes ei osanud vastata, leidus kõige rohkem 

nende seas (20%), kes ei teadnud ka seda, millises kaitsevööndis nende erametsamaa asub. 

 
Joonis 103. NAM küsitlusele vastanute rahulolu metsamaa asumisega Natura 2000 alal sõltuvalt sellest, 
millise rangusastmega kaitsevööndis erametsamaa asub. PV – piiranguvöönd, hoiuala või projekteeritav 
ala, SKV - sihtkaitsevöönd 

Selleks, et maapiirkondades tegevus jätkuks kasutatakse erinevaid meetmeid. Natura 2000 

erametsaomanike tegevus on eriti piiratud, mistõttu peaks NAM toetus aitama seda olukorda 
leevendada. Seetõttu uuriti arvamust NAM toetuse panuse osas nende tegevuse jätkamisse antud 
asukohas. Vastanutest 30% arvas, et NAM toetus mõjutab nende tegevuse jätkamist antud 
asukohas, 35% et mõjutab mingil määral, 24% vastas, et ei mõjuta ning 12% ei osanud öelda. 
Samas võib eeldada, et suhtumine sõltub ka sellest, kui suur osa erametsamaast neil Natura 2000 
alal asub. Sellele saadi mingil määral ka kinnitust. Need NAM taotlejad, kellel asus vaid kuni 
10% erametsamaast Natura 2000 alal, on vastuste põhjal NAM toetusest vähem mõjutatud – „ei“ 
vastas 31%, kõigi teiste gruppide puhul aga 22-24% (Joonis 104). Lisaks oli NAM taotlejate seas 
kellel asus vaid kuni 10% erametsamaast Natura 2000 alal kõige vähem neid (15%), kes vastasid 

„jah“ (mis tähendaks, et NAM toetus mõjutab nende tegevuse jätkamist antud asukohas). Samas 
oli „jah“ vastanuid rohkem nende seas, kellel oli suurem osa erametsamaast Natura 2000 alal: 
nendest, kel 50-75% erametsamaast Natura 2000 alal 36% ning nendest, kellel 75-100% 
erametsamaast Natura 2000 alal vastas „jah“ 34%.  

Olenevalt sellest, millise rangusastmega vööndis NAM küsitlusele vastaja erametsamaa asub, 
mõjutab NAM toetus tegevuse jätkamist praeguses asukohas enim juhul, kui erametsamaa asub 
nii SKV-s kui ka PV-s ja hoiualal (35% vastasid neist „jah“, Joonis 105). Samuti oli nende seas 
kõige vähem neid, kes vastasid „ei“ või „ei oska öelda“ (vastavalt 20% ja 7%). 
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Joonis 104. NAM küsitlusele vastanute suhtumine sellesse, kas NAM toetus mõjutab nende tegevuse 
jätkamist praeguses asukohas sõltuvalt sellest kui suur osakaal erametsamaast Natura 2000 alal asub 

 
Joonis 105. NAM küsitlusele vastanute suhtumine sellesse, kas NAM toetus mõjutab nende tegevuse 
jätkamist praeguses asukohas sõltuvalt sellest, millise rangusastmega kaitsevööndis erametsamaa asub. 
PV – piiranguvöönd, hoiuala või projekteeritav ala, SKV - sihtkaitsevöönd 

NAM toetuse üheks eesmärgiks on kompenseerida tootjatele Natura 2000 alade 
looduskaitselistest piirangutest tulenev lisakulu ja saamata jäänud tulu. Seetõttu uuriti, kas NAM 
toetus kompenseerib neile aladele kehtestatud looduskaitselisi piiranguid. Vastanutest 4% 
märkis, et piirangud ei põhjustagi täiendavaid kulutusi ja saamata jäänud tulu. 32% arvas, et 

NAM toetus ei kompenseeri neile aladele kehtestatud looduskaitselisi piiranguid ning 6% ei 
osanud öelda. NAM toetus kompenseerib kehtestatud piirangud 9% ja kompenseerib mingil 
määral 50% ehk poolte vastajate arvates. Tulemusi analüüsiti ka lähtuvalt sellest, kui suur osa 
erametsamaast Natura 2000 alal asub – vastusevariandid olid gruppide vahel küllaltki sarnaselt 
jaotunud.  

Olenevalt sellest, millise rangusastmega vööndis NAM küsitlusele vastaja erametsamaa asub, 
eristusid arvamuses looduskaitseliste piirangute kompenseerimisest NAM taotlejad, kelle 
erametsamaa asub vaid PV-s ja hoiualal. Nende seas oli kõige vähem neid, kelle arvates, NAM 
toetus ei kompenseeri kehtestatud piiranguid (28%, Joonis 106), aga mitte sihtkaitsevööndis, kus 

piirangud on rangemad – kuigi seal on ka toetussumma suurem.  Nende seas oli ka kõige vähem 
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neid, kes ei osanud vastata (3%) ning kõige rohkem neid, kelle arust piirangud ei põhjustagi 
täiendavaid kulutusi ega saamata jäänud tulu (6%). 

 
Joonis 106. NAM küsitlusele vastanute arvamus, kas NAM toetus kompenseerib looduskaitselisi 
piiranguid lähtuvalt sellest, millise rangusastmega kaitsevööndis erametsamaa asub. PV – piiranguvöönd, 
hoiuala või projekteeritav ala, SKV - sihtkaitsevöönd 

Järgnevalt uuriti, kas NAM taotleja erametsamaa asub sihtkaitsevööndis (SKV) ja/või 
piiranguvööndis, hoiualal või projekteeritaval alal (PV ja hoiuala). Lähtuvalt sellest vastusest 
uuriti edasi, kas SKV piirangud on liiga ranged või kas ülejäänud rangusastmega vööndites jääb 
tulenevalt alale kehtestatud piirangutest metsa majandamisel midagi tegemata. Metsamaa SKV-s 
on majandustegevus keelatud. Kaitse-eeskirjaga võib aga nt lubada koosluste kujundamist 
vastavalt kaitse eesmärgile, marjade, seente ja muude metsa kõrvalsaaduste varumist ning 
jahipidamist. Metsamaa 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 alla võtmine on algatatud või on esitatud ala kaitse alla võtmise ettepanek. 

14% ei osanud öelda, kas nende erametsamaa asub SKV-s või PV-s ja hoiualal. Vastajatest 43%-
il (636 vastajat) asub erametsamaad SKV-s, 60%-il (881 vastajat) PV-s ja hoiualal. Samas 
selliseid vastanuid, kellel asub erametsamaa ainult SKV-s oli 26%, ainult PVS-s ja hoiualal 43% 
ning mõlemad variandid olid esindatud 17%-il vastajatest. 

636-st NAM taotlejast, kellel on erametsamaad SKV-s arvas 35%, et piirangud on liiga ranged 
ning 21% arvates mingil määral liiga ranged. 18% ehk ligi viiendiku arvates ei ole aga SKV 
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piirangud liiga ranged ning 27% ei osanud vastata. Vastanutest 25% kasutasid kommenteerimise 
võimalust (Lisa 36). 

PV-s ja hoiualal asuvatest erametsamaa omanikest (881 vastanut) jääb 31% arvates neil metsa 

majandamisel alale kehtestatud piirangute tõttu midagi tegemata ning 31% arust mingil määral 
midagi tegemata. 23% arvas, et neil ei jää midagi tegemata ning 16% ei osanud vastata. 
Vastanutest 27% kasutasid kommenteerimise võimalust (Lisa 37). 

Täiendavalt uuriti üldise taustainfo saamiseks, millised erinevad metsandusega seotud tegevused 
kuuluvad erametsaomanike tavapraktikasse (sh väljaspool Natura 2000 asuval erametsamaal). 
Tulemused aitavad leida võimalikud kitsaskohad ning tarvitusele võtta meetmeid olukorra 
parandamiseks. Vastajatest (kokku 1469) 72% järgib metsa majandamise head tava – see oli ka 
kõige populaarsem vastus. Lisaks uuriti kehtivate metsa inventeerimisandmete, 

metsamajandamiskava ja säästva metsanduse sertifikaadi (metsastandardi järgimine) olemasolu 
kohta. Inventeerimisandmed on oma sisult metsa takseerkirjeldus, milles tuuakse välja puistu 
liigiline koosseis, vanus, kõrgus, tagavara jms. Ilma selle teadmiseta ei ole metsa osas võimalik 
kaalutletud otsust vastu võtta. Metsaseaduse järgi on kehtivad inventeerimisandmed 
kohustuslikud uuendus- ja harvendusraie tegemiseks. See ei kehti kinnisasja suhtes, kus 
juriidilise isiku metsa pindala on väiksem kui 2 ha ja füüsilisele isikule kuuluval kinnisasjal 
väiksem kui 5 ha. Kui metsal inventeerimisandmed puuduvad, siis on need vaja tellida. Soovitav 
on seda teha isegi siis, kui ollakse huvitatud raiest, kuid pole lähtuvalt metsa suurusest 

metsaseaduse järgi selleks kohustatud – kui ei tea, mis metsas toimub, on raske teha häid 
otsuseid. Soovitav on lisaks inventeerimisandmetele tellida ka metsamajandamiskava, mis annab 
soovitusi edasisteks metsatöödeks inventeerimisandmete alusel.  

NAM küsitlusele vastanutest märkisid vaid 17% metsa inventeerimisandmete olemasolu (Joonis 
107). Väikest osakaalu võib seletada asjaolu, et tegemist on Natura 2000 aladel asuvate 
erametsamaa omanikega ning neist 43%-il asus erametsamaad SKV-s, kus majandustegevus on 
üldse keelatud ning 60%-il PV-s ja hoiualal, kus on samuti seatud metsa majandamisele mitmeid 
piiranguid. Samas esitati küsimus kogu erametsamaa, mitte ainult Natura 2000 alal asuva 
erametsamaa kohta. Ka nende tootjate seas, kelle erametsamaast asub Natura 2000 alal kuni 25% 

(kokku 342 vastajat), olid kehtivad metsa inventeerimisandmed puudu  256-l ehk 75%-l. Samas 
kehtiva metsamajandamiskava olemasolu märkis ära 47% vastanutest. Kuna 
metsamajandamiskava peaks andma soovitusi edasisteks metsatöödeks kehtivate 
inventeerimisandmete alusel, siis on kahtlane, et inventeerimisandmed on nii paljudel puudu, 
samas kui metsamajandamiskava on olemas. Võib-olla ei olnud vastajad sellest lihtsalt teadlikud.  

Lisaks võib metsaomanik lasta oma metsa sertifitseerida, et saada säästva metsanduse sertifikaat, 
mis tunnistab metsa säästvalt majandatavaks. Võib eeldada, et keskkonnateadlik tarbija eelistab 
säästvalt majandatud metsast pärinevat puitu ja ignoreerib selguseta päritoluga tooteid, mis peaks 

looma sertifitseeritud metsa omanikule turueelise ja mõjutab sedasi metsa majandamist heas 
suunas. NAM küsitlusele vastanutest omavad säästva metsanduse sertifikaati vaid 3%. 

Metsa puudutavate küsimuste tekkimise korral on võimalik küsida abi metsaühistust või 
metsanduskonsulendilt. Metsaühistu aitab vajadusel ka tööde teostamisel. Lisaks on võimalik 
teadmiste tõstmiseks osaleda erinevatel rühmaõppustel, õppepäevadel ja koolitustel. NAM 
küsitlusele vastanutest 19%-il kuulub tavapraktikasse metsaühistu abi kasutamine, 32%-il 
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metsanduskonsulendi abi kasutamine ning 13%-l erinevatel rühmaõppustel, õppepäevadel ja 
koolitustel osalemine. 
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Joonis 107. NAM küsitlusele vastanute osakaal lähtuvalt sellest, millised tegevused kuuluvad 
erametsaomanikuna nende tavapraktikasse (sh väljaspool Natura 2000 ala asuval metsamaal)  
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Selgitati ka paljude erinevate metsaga seotud tegevuste kuulumist NAM taotlejate 
tavapraktikasse. Levinuimad neist olid Natura 2000 metsaalal asuva kaitstava loodusobjekti 
kaitse-eeskirja, kaitsekorralduskava või kaitstava liigi tegevuskavaga tutvumine (39% 

vastanutest), tormimurru ja tuuleheite kiire koristamine kahjurite leviku vältimiseks (36%) ning 
metsa tagavara juurdekasvu suurendamine õigeaegse uuendamise kaudu (25%). Teisi tegevusi 
toodi vähem välja (Joonis 107). Looduslikku mitmekesisust soodustavaid meetmeid rakendab 
18% ning kaitseväärtust omava objekti avastamisel teavitab asjakohast riigiasutust 13%. 
Minimaalne on pestitsiidide kasutamine: 2% kasutab neid istikute ja seemikute kaitsmiseks ning 
1% kasutab neid metsakaitseekspertiisi tulemusel.  

Kõigist vastanutest 9% ehk 134 vastajat märkis, et nende tavapraktikasse ei kuulu mitte ükski 
loetletud tegevustest. Tulemuste põhjal võib järeldada, et NAM taotlejate seas ei ole erinevad 

metsaga seotud võimalikud tegevused väga populaarsed. Ühelt poolt võib see viidata vähesele 
teadlikkusele, teiselt poolt on tegemist Natura 2000 erametsamaa tootjatega, kelle metsamaal 
kehtib majandamisele palju piiranguid. Küsimus esitati samas suunitlusega kogu erametsamaale, 
mitte ainult Natura 2000 aladel asuvale. Võimalik, et erametsaomanike seas on vaja suuremat 
teavitustööd. 

3.3.2.2. Kokkuvõte 

• 2015. a NAM toetuse saajate arv oli 4651 ning toetusalune pind 57 863 ha, sh 

piiranguvööndis ja hoiualal 47 166 ha ja sihtkaitsevööndis 10 697 ha. MAK 2014-2020 
raames toetuse saajatele sihttaset ei ole seatud, kuid toetusaluse pinna osas on see 58 000 ha, 
sh piiranguvööndis ja hoiualal 47 000 ha ning sihtkaitsevööndis 11 000 ha – 2015. a 
määratud pinnad täitsid seatud eesmärgid vastavalt 100%, 100% ja 97%. 2016. a kohta on 
hetkel teada taotlemise andmed: 4634 taotlejat ja 60 119 ha. Ilmselt on MAK 2014-2020 

raames NAM toetusalusele pinnale seatud sihttasemed liiga madalad.  

• NAM toetusõiguslike metsaalade pindala oli 2016. aastal kokku 82 661 ha, sellest PV-s ja 
hoiualal 68 902 ha ning SKV-s 13 759 ha. 2016. a taotletud pind moodustas NAM 

toetusõiguslikust 73%, seejuures PV-s ja hoiualal 71% ja SKV-s 81%. NAM toetusaluse 
pinna osakaal toetusõiguslikust on aastate jooksul kasvanud. 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 täitmist 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. 
Perioodil 2008-2014 tuvastati igal aastal ka looduskaitse- või metsaseaduse rikkumisi: mõnel 
aastal vaid paar, mõnel aastal kümne ringis. 2015. a taotlejate osas tuvastati metsaseaduse 
rikkumine kahel ja looduskaitseseaduse rikkumine kuuel juhul. 

EELIS andmebaasis oli NAM 2015. a toetusalustel aladel registreeritud kokku 1843 
kaitsealuste loomaliikide elupaika, 3782 taimeliikide ning 53 seene- ja samblikuliikide 
kasvukohta.  
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Metsamaa osas võib tinglikult kõrge loodusväärtusega (KLV) aladeks pidada Natura 2000 
võrgustikus asuvaid metsamaid – seega aidati NAM toetusalustel pindadel kaasa ka KLV 
alade säilitamisele. 

• Olenevalt aastast moodustasid NAM toetuse saajatest (2016. 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. 

• 2016. a NAM taotlejatest (4634) oli deklareerinud põllumajandusmaad 1161 tootjat (25%), 

kelle kasutuses oli kokku 58 758 ha. NAM taotlejate kasutuses olevast põllumajandusmaast 
(v.a PLK-d) moodustasid 43% püsirohumaad ja 55% põllukultuurid.  

• 2016. a NAM taotlejate seas viidi läbi e-küsitlus, mis saadeti välja 3544-le kontaktisikule. 
Küsimustiku täitis neist lõpuni 1469 ehk küsitluse saajatest 41% (kõigist 2016. a NAM 

taotlejatest 32%). Vastanutest koguni 53%-l kuulub erametsamaast Natura 2000 alale 75-
100%. Kõige levinumad infoallikad võimalusest NAM toetust taotleda olid PRIA koduleht, 
ajakirjandus ja meedia ning tuttavad – kõigi puhul said veidi üle veerandi vastajatest nende 
allikate kaudu infot. Küllaltki populaarne oli ka Erametsakeskus, mida minis 20% 
vastanutest. 

Oma erametsamaal paiknevate Natura 2000 loodusväärtuste kohta on saadud kõige 
sagedamini infot kaitsekohustuse teatisest (40%) ja Maa-ameti kaardirakendusest (21%). 
Samas 21% vastajatest ei ole nende erametsamaal paiknevatest loodusväärtustest teadlikud. 

Erametsamaa Natura 2000 alal asumisega olid rahul 32%, mingil määral rahul 36%, rahul ei 
olnud 19% ja vastata ei osanud 13%. Rahulolu Natura 2000 alal asumisega oli mõnevõrra 
suurem nende vastanute seas (vastasid „jah“), kelle erametsamaast asus vähemalt pool 
Natura 2000 alal ning nende seas, kelle erametsamaa asus vaid piiranguvööndis, hoiualal või 
projekteeritaval alal (PV-s ja hoiualal), aga mitte sihtkaitsevööndis (SKV), kus piirangud on 
rangemad. 

NAM toetus mõjutab tegevuse jätkamist praeguses asukohas 30% arvates, 35% arvates 
mingil määral, 24% arvates ei mõjutagi ning 12% ei osanud vastata. Need NAM taotlejad, 
kellel asus vaid kuni 10% erametsamaast Natura 2000 alal, on vastuste põhjal NAM toetusest 

vähem mõjutatud – „ei“ vastas 31%, kõigi teiste gruppide puhul aga 22-24%. Olenevalt 
sellest, millise rangusastmega vööndis NAM küsitlusele vastaja erametsamaa asub, mõjutab 
NAM toetus tegevuse jätkamist praeguses asukohas enim juhul, kui erametsamaa asub nii 
SKV-s kui ka PV-s ja hoiualal (kõige rohkem neid, kes vastasid „jah“ ning kõige vähem 
neid, kes vastasid „ei“ või „ei oska öelda“). 

Küsimusele, kas NAM toetus kompenseerib alale kehtestatud looduskaitselisi piiranguid 
vastas „jah“ 9%, „mingil määral“ 50%, „ei“ 32% ning „piirangud ei põhjusta täiendavaid 
kulutusi“ 4%. Kõige vähem oli neid, kelle arvates NAM toetus ei kompenseeri piiranguid 

nende vastanute seas, kelle erametsamaa asub vaid PV-s ja hoiualal (aga mitte SKV-s, kus 
piirangud on rangemad – kuigi seal on ka toetussumma suurem). 

14% vastajatest ei teadnud, millises kaitsevööndis nende metsamaa asub, 43%-il asub 
metsamaa SKV-s ning 60%-il PV-s ja hoiualal. NAM taotlejatest, kellel asub metsamaad 
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SKV-s arvas 35%, et piirangud on liiga ranged ning 21% arvates mingil määral liiga ranged. 
Samas 18% ehk ligi viiendiku arvates ei ole piirangud SKV-s liiga ranged ja 27% ei osanud 
vastata.   

PV-s ja hoiualal asuvatest erametsamaa omanikest jääb 31% arvates neil metsa majandamisel 
alale kehtestatud piirangute tõttu midagi tegemata ning 31% arust mingil määral midagi 
tegemata. 23% arvas, et neil ei jää midagi tegemata ning 16% ei osanud vastata. 

Oma erametsamaal (sh ka väljaspool Natura 2000 alasid) kuulub kõige sagedamini 
tavapraktikasse metsa majandamise hea tava järgimine (72%) ja kehtiva 
metsamajandamiskava olemasolu (47%). Üllatavalt vähe mainiti metsa 
inventeerimisandmete olemasolu (17%). NAM küsitlusele vastanutest 19%-il kuulub 
tavapraktikasse metsaühistu abi kasutamine, 32%-il metsanduskonsulendi abi kasutamine 

ning 13%-l erinevatel rühmaõppustel, õppepäevadel ja koolitustel osalemine. 

Selgitati ka paljude erinevate metsaga seotud tegevuste kuulumist NAM taotlejate 
tavapraktikasse. Levinuimad neist olid Natura 2000 metsaalal asuva kaitstava loodusobjekti 
kaitse-eeskirja, kaitsekorralduskava või kaitstava liigi tegevuskavaga tutvumine (39%), 
tormimurru ja tuuleheite kiire koristamine kahjurite leviku vältimiseks (36%) ning metsa 
tagavara juurdekasvu suurendamine õigeaegse uuendamise kaudu (25%). Teisi tegevusi toodi 
vähem välja. Kõigist vastanutest 9% ehk 134 vastajat märkis, et nende tavapraktikasse ei 
kuulu mitte ükski loetletud tegevustest. Tulemuste põhjal võib järeldada, et NAM taotlejate 

seas ei ole erinevad metsaga seotud võimalikud tegevused väga populaarsed. Võimalik, et 
erametsaomanike seas on vaja suuremat teavitustööd. 

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. Toetuse täpsemad nõuded on esitatud Põllumajandusministri määruses nr 56 
“Loomade heaolu toetus“.  

2016. aastal taotles 2104 loomapidajat LHT kokku 293 922 loomale (116 426 loomühikut (LÜ)) 
(Lisa 38). LHT sai taotleda munakanade (LÜ arvestamise koefitsient 0,014), sigade (0,3), emiste 
(0,5), 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. LHT määrati 2058 
loomakasvatajale 237 844 looma eest (111 334 LÜ) (Joonis 108) kogusummaga 6 380 001 eurot 

(PRIA, 31.03.2017 andmetel).   
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Joonis 108. LHT toetuse raames taotletud ja määratud loomade arv loomaliigiti 2016. aastal (PRIA, 
31.03.2017 andmetel) 

Joonis 109 on esitatud LHT määratud loomühikud ja toetuse saajate arv loomapidajate 
tegevusmaakondade lõikes. 
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Joonis 109. LHT raames määratud loomühikute ja toetuse saajate arvud 2015. ja 2016. aastal tegevusmaakondade lõikes (PRIA, 31.03.2017 andmetel) 
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Toetuse saajaid oli kõige rohkem Pärnu- ja Saaremaal, üle 240 tootja mõlemas maakonnas. Hiiu-
, Ida-Viru- ja Põlvamaal oli toetuse saajaid kõige vähem (vastavalt 43, 78, 93 tootjat), ülejäänud 
maakondades üle saja. Toetust määrati keskmiselt 97,8% taotlejatest. Suurim oli toetuse 

taotlejate ja saajate vahe Saaremaal (11 loomapidajat), kõige väiksem Harju, Hiiu, Jõgeva ja 
Järva maakonnas (1 igas maakonnas). Kõige rohkem taotleti ja määrati LHT Saare (41 850 
toetatud looma), Valga (35 880) ja Lääne-Viru maakonnas (27 018),  kõige vähem Hiiu 
maakonnas (1427 toetatud looma) (Lisa 38; Lisa 39).  

2016. aastal oli LHT saajate seas 1650 loomapidajat (80%), kes said LHT ka 2015. aastal. 

Võrreldes  nende tootjate 2016. aasta (166 989 looma) toetusaluste loomade arvu aasta 
varasemaga (198 753), on märgata vähenemist, kuid vaatamata kestvale keerulisele olukorrale 

piimakarja- ja seakasvatuses, panustavad need loomakasvatajad jätkuvalt loomadele paremate 
pidamistingimuste võimaldamisesse. 

Arvuliselt taotleti ja määrati LHT kõige rohkem sigadele (127 220 looma, sh emiseid 7374), mis 

LÜ-ks arvutatuna on 36% määratud loomühikutest, 59 toetusesaajat. Teine suur grupp olid 
veised – 72 916 looma, mis on 58% toetatud loomühikutest. Võrreldes 2015. aastaga on kogu 

LHT toetatud loomühikutes loomaliigiti toimunud oluline muutus, sigade osakaal on 8% võrra 
suurenenud ja veiste osakaal 7% võrra vähenenud. Veiste osakaalu vähenemine on seletatav 

osaliselt sellega, et võrreldes 2015. aastaga on veiste koguarv PRIA põllumajandusloomade 

registris vähenenud 3% võrra (Lisa 40). Seakasvatajate aktiivsus LHT taotlemisel võib olla lisaks 
loomade heaolutingimuste parandamisele mõjutatud ka raskustest sektoris, kus toetused on 

seakasvatajatele suureks abiks. Toetusalused hobused moodustasid 2,8%, lambad 3%, kitsed ja 
munakanad mõlemad 0,1% määratud loomühikutest. Kanade eest taotles toetust 43 loomapidajat 

61 764 kanale, määrati 39 kanakasvatajale 11 422 kana eest (18% taotletutest). Väga suure osa 

taotletud kanade kohta (80%) jäeti toetus määramata, kuna kanade pidamise eesmärk ei vastanud 
LHT nõuetele (toetust võib taotleda munakanade kohta; munakana on munemisikka jõudnud 

kana, keda peetakse toidumunade tootmiseks (Nõuded kanade pidamisele ja selleks ettenähtud 
ruumile või ehitisele)). 

Suurim toetatud munakanade arv oli Rapla (6188), sigade arv Valga (30 368) ja Saare (28 394), 

hobuste arv Harju (511), kitsede arv Pärnu (144) ja Saare (107), lammaste arv Lääne-Viru (3832) 
ning veiste arv Saare (9803) ja Lääne-Viru (9528) maakonnas. 

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 
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. 

2016. aastal oli LHT saajate kasutuses 207 811 ha rohumaid, mis moodustas 34% kõikidest 
rohumaadest (ÜPT toetusega nii püsi- kui ka lühiajalistest rohumaadest ja PLK). Tootjad, kes 
saavad MAK poolloodusliku koosluse (PLK) hooldamise toetust, võisid taotleda ka LHT 
(arvestatud on veised, kitsed, lambad, hobused). Taotleja peab PLK-d hooldama viisil, mis on 
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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). 

2016. aastal oli karjatamisnõudega taotletud PLK pinda Eestis 19 645 ha. 2015. aastal oli 
selliseid tootjaid 192, kes said kas LKT-d (14) või LHT-d (178).  2016. aastal oli 185 LHT 
saajat, kes said ka PLK toetust. Neist 7 jätkasid PLK 2007-2013 kohustusega (määratud PLK 
pind 304 ha), 178 tootjat said PLK 2014-2020 (määratud PLK pind 7136 ha) toetust. LHT 
raames määrati PLK toetusega loomapidajatele kokku toetust 12 569 loomale, neist 278 said ka 

OTL toetust. PLK toetuse saajate LHT toetusalustest loomadest 68% olid veised, 26% lambad ja 
3% hobused, kitsede osakaal vaid 0,3%. PLK karjatamisnõudega taotletud pinnast moodustas 
40% 2016. a. LHT saajate toetatud PLK pind, võib oletada, et neid PLK-sid hooldatakse LHT 
toetusaluste loomadega. Saare- ja Läänemaal oli üle 2000 ha, Pärnumaal üle 1000 ha LHT 
saajate toetusalust PLK pinda. PLK toetuse taotlejad ei saa samale pinnale taotleda teisi MAK 
pindalatoetusi, seega on LHT taotlemise võimalus väga oluline motiveerimaks loomapidajaid 
oma loomi karjatama. 

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.  

295 kitse- ja lambakasvatajat (taotlejad ühekordselt) märkisid LHT taotlustel kokku 2491 ha 
söödavaliku rikastamiseks ravimtaimede kasvatamise pinda (Tabel 27). Enamasti kasvatati 
ravimtaimi segus liblikõielistega (Lisa 41), kuid oli rajatud ka üksikuid puhaskultuure (harilik 
saialill, söödakapsas, küüslauk, suvivikk, ristikud jt). Ravimtaimepõlluks oli märgitud taotlusele 
ka kartulipõld, mis tegelikult ei ole ravimtaimepõld.   

Tabel 27. LHT lamba- ja kitsekasvatajate poolt ravimtaime kultuurina pindalatoetuste taotlustel esitatud 
kultuurid ja pinnad 2016. aastal (PRIA, 27.01.2017 andmetel) 
Taotletud kultuur (LHT ravimtaim) Taotletud pind, ha 

Sigur, harilik 0,02 

Saialill, harilik 0,14 

Piparmünt 0,05 

Teised põllumajanduskultuurid 2 491,09 

 



214 
 

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. aasta novembris-detsembris toimusid 7 maakonnas „Loomade heaolu ja tervishoid“ 
koolitused. 2016. aasta jaanuaris-veebruaris jätkati koolituste korraldamist 8 maakonnas. 2015. 
aastal oli loomade heaolu tervishoiualastel koolitustel või infopäevadel 316 osalejat ja 2016. 
aastal 629 osalejat. Üks füüsiline isik võib ühel koolitusel või infopäeval esindada vaid ühte 
taotlejat. Koolituse lisategevuse nõude täitmise eest taotles toetust 450 loomakasvatajat, toetust 

määrati 375 loomapidajale kogusummas 28 125 eurot.  (PRIA, 30.01.2017 andmetel) 

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 bioohutuse nõudeid 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 põllumajanduses 2016. aastal võrreldes eelnenud 

aastaga kõikide loomaliikide arv. Kõige enam vähenes sigade arv (13%), lindude arv oli 8% 
väiksem. Veiste arv oli 2016. aasta 31. detsembri seisuga 7,7 tuh looma võrra (3%) väiksem kui 
eelnenud aasta lõpus. Veiste koguarv vähenes peamiselt piimalehmade arvelt. Kui 2015. aasta 
lõpus oli Eestis 90,6 tuh piimalehma, siis 2016. aastal samal ajal oli neid 4,3 tuh võrra vähem. 
Piimalehmade arv on vähenenud madalatest piima kokkuostuhindadest tingitud keerulise 
turuolukorra tõttu. Vasikaid sündis 2016. aastal 109,2 tuh, mis on 3 tuh looma võrra vähem kui 
eelnenud aastal. Sigade arv on samuti vähenenud - kui 2015. aasta lõpu seisuga oli 304,5 tuh 
siga, siis 2016. aasta lõpus oli 39,1 tuhat siga vähem. Lammaste ja kitsede arv vähenes kokku 

4% võrreldes 2015. aastaga. (MEM, 2017) 
PRIA põllumajandusloomade registris oli 2016. aastal kanamunade turustamiseks väljastatud 
eraldusnumbreid 111 ehitisele. Nende hulgas 26 mahepõllumajanduslikuks tootmiseks, 73 vabalt 
peetavate kanade munade tootmiseks, 7 õrrekanade munade tootmiseks ja 5 puuris peetavate 
kanade munade tootmiseks. Võrreldes 2015. aastaga on suurenenud vabalt peetavate kanade 
munade tootmiseks registreeritud ettevõtete arv. Kanamunade kogutoodangust moodustas puuris 
peetud kanade toodang 89%. (MEM, 2017) 
Mahepõllumajanduslikult peetavate karjatatavate loomade arv on võrreldes 2015. aastaga 

suurenenud (v.a. hobuste arv, mis oli languses ka juba 2014. aastal) (Lisa 40). 
Mahepõllumajanduslikult peetavate loomade kohta LHT taotleda ei saa.  
Kõrvutades PRIA põllumajandusloomade registri andmeid LHT toetusaluste ja 
mahepõllumajanduslikult peetavate karjatatavate loomade arvuga, võib öelda, et 2016. aastal 
karjatati kõigist Eestis peetavatest veistest 49%, kitsedest 45%, hobustest 48% ning lammastest 
91%. Joonis 110 on esitatud maakonniti nende loomade arvud (veised, kitsed, lambad, hobused, 
sead, munakanad), kelle puhul 2016. aastal täideti heaolu kõrgemaid nõudeid.  
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Joonis 110. PRIA põllumajandusloomade registris (va hobuste ja munakanade arv), 
mahepõllumajanduslikult peetud ja LHT-d saanud veiste, lammaste, kitsede,sigade, munakanade ja 
hobuste arv 2016. aastal tegevusmaakonniti (PMA, 13.01.2017 andmetel); (PRIA, 30.01.2017 andmetel); 
(PRIA, 31.03.2017 andmetel) 

Kõrvutades LHT toetuse saajate PRIA loomade registris (31.12.2016; sigade arv 01.05.2015 

seisuga) olevate veiste, lammaste, kitsede ja sigade arvu nende LHT taotletud loomade arvuga, 
nähtub, et LHT taotleti u pooltele veistest, 95% sigadele, 83% kitsedele ja peaaegu kõikidele 
lammastele. 
Potentsiaalsete LHT loomade arvu (kellele võiks LHT taotleda) saab olemasolevate 
registriandmete alusel prognoosida, kuid on ebareaalne, et kõikidele loomadele LHT taotlema 
tullakse. 2016. aastal LHT saanud loomade osa LHT potentsiaaliga võrreldes oli veiste puhul 
38%, lammastel 76%, hobustel 37% ja kitsedel ainult 18% (583 LHT toetusalust kitse oli 
2016.a.).  
LHT tootjate maakasutus ja teised toetused 

Analüüsides LHT tootjate maakasutuse struktuuri, mis on väga sarnane aasta varasema LHT 
saajate maakasutusega, on näha, et üle poole kasutatavast maast on rohumaad (57%) (Tabel 28). 
See on ootuspärane, kuna varutakse loomadele sööta ning vajatakse karjamaid, sest LHT üks 
eesmärkidest on loomade heaolu tagamine karjatamisega. 33% on teravilja- ja 6% õli- ja 
kiukultuuride all ning 3% katavad teised väiksemad kultuurigrupid. 
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Tabel 28. LHT tootjate maakasutus 2016. aastal (PRIA, 27.01.2017 andmetel) 

Kultuurigrupp Taotletud 
pind, (ha) 

Püsirohumaa 90 004 

Lühiajaline rohumaa, v.a. liblikõieline 9 675 

Liblikõieline, v.a. kaunvili 54 868 

Poollooduslikud kooslused 7 819 

Karjatamine väljaspool põllumajandusmaad 99 

Teravili 87 315 

Teravili liblikõieliste allakülviga 6 745 

Teravili allakülviga, v.a. liblikõieliste allakülviga 819 

Õli- ja kiukultuurid 16 948 

Kaunvili 7 080 

Ravim- ja maitsetaimed 64 

Muud tehnilised kultuurid 6 

Köögivili 170 

Püsikultuurid 107 

Mustkesa 2 057 

Sööti jäetud maa 400 

Pind kokku 284 618 

LHT saajatest 349 loomakasvatajat said KSM toetust 153 606 hektarile. Püsirohumaad ei ole 
KSM põhitegevuse toetusõiguslikud, kuid on võimalik taotleda veekaitse lisategevust või 
piirkondlikku mullakaitsetoetust (MULD). Loomakasvatajatel on suur osa kasutusel olevast 

põllumaast talvise taimkatte all, mis aitab kaasa toitainete leostumise vältimisele. LHT saajatest 
99 said toetust veekaitse lisategevuse eest (49 795 ha) ja piirkondlikku mullakaitsetoetust said 75 
tootjat 5242 hektarile. 13 LHT saajal oli ka MAHE kohustus (1339 ha, 806 LHT toetusalust 
looma). OTL toetuse saajaid oli LHT saajate seas 303, neile määrati LHT 9424 loomale, kellest 
1483 said ka OTL toetust. Natura 2000 aladele jäävatel põllumaadel majandasid LHT saajatest 
200 tootjat (5564 ha) saades LHT 15 194 loomale. 

Loomapidajatel on olnud võimalik taotleda ka erinevaid investeeringutoetusi. 2016. a. LHT 
saajad on 2015-2016.a. taotlenud järgnevaid toetusi: uute toodete, tavade, protsesside ja 

tehnoloogiate arendamise toetus (meede 16.2),  põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse 
parandamise investeeringutoetus (meede 4.1),  põllumajandusliku tegevusega alustava noore 
ettevõtja toetus (meede 6.1), väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus (meede 6.3) ja 
investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku 
tegevuse suunas (meede 6.4). Kavandavate tegevuste hulgas oli palju erinevaid, näiteks nii 
loomapidamis- ja tootmishoonete renoveerimine, tootmise tulemuslikkuse parandamine ja 
kaasajastamine, söödakvaliteedi tootmise parandamine, seadmete ost, tõsta loomade heaolu ning 
viia tootmine keskkonnanõuetele vastaks kui ka ratsutamise koolituskeskuse, maneeži ja hallide 
rajamine. Samuti erinevad katseprojektid uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogia 

arendamiseks: nt. maisisilo tootmiseks optimaalse tehnoloogia väljatöötamine, kinnisperioodi 
söötmisstrateegia välja töötamine kõrge aretusväärtusega piimakarjale, veise in-vitro embrüote 
tootmine jt. 
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Meetme M03 põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavad (sihtvaldkond 3A) alameetme 
3.2 toetust siseturu tootjarühmade teavitamis- ja müügiedendustegevuse jaoks LHT saajad ei 
taotlenud.  

Indikaatori „Veterinaarkulud“ analüüs 

Töö teostaja: Agrinet OÜ, Põllumajandusuuringute Keskuse, Põllumajanduskeskkonna seire 
büroo  

MAK 2014-2020 meetme 14.1 loomade heaolu toetuse eesmärgiks 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. Eesmärkide jälgimiseks on võetud kasutusele indikaator 
"veterinaarkulud", kus uuritavaks näitajaks on veterinaarkulud arvestatuna loomühiku kohta.  

Indikaatori "veterinaarkulud" analüüsimisel on üldkogumina kasutatud PRIA andmeid 2015. 
aastal loomade heaolu toetust (LHT) taotlenud ettevõtete kohta (PRIA, 30.03.2016). Kõik 
indikaatori "veterinaarkulud" näitajad on arvutatud kaalutud keskmistena, mis annab võimaluse 
üldistada saadud tulemusi gruppi kuuluvate põllumajandustootjate üldkogumi kohta. Igale 
toetust taotlenud tootjale määrati tootmistüüp ja majanduslik suurus vastavalt PRIA 
põllumajandusloomade registri ning põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri andmetele 
loomade arvu ja maakasutuse kohta 2015. aastal (PRIA, 15.01.2016 andmetel); (PRIA 
09.02.2016 andmetel). Analüüsitud on LHT taotlenud ning mittetaotlenud ettevõtete 
veterinaarkulusid arvestatuna loomühiku kohta 2015. aastal tootmistüüpide (piimatootmine, 

lihaveisekasvatus, piima- ja lihaveisekasvatus, lamba- ja kitsekasvatus, sea- ja linnukasvatus) ja 
suurusgruppide lõikes. Erinevuste hindamiseks on lisaks LHT taotlejate tulemustele välja toodud 
ka nende ettevõtete tulemused, kes seda toetust 2015. aastal ei taotlenud (edaspidi LHT 
mittetaotlejad), kuid kes vastasid LHT saamise tingimustele (loomi vähemalt 2 loomühiku 
ulatuses või vähemalt 50 munakana). 

Loomühiku kohta arvestatuna olid LHT taotlejate hulgas veterinaarkulud 2015. aastal kõige 
suuremad piimatootjatel (38 €/LÜ), järgnesid lamba- ja kitsekasvatajad ning lihaveisekasvatajad 
(vastavalt 7 €/LÜ ja 5 €/LÜ) (Joonis 111, Lisa 42). Piimatoomise tootmistüübi LHT taotlejatel 

olid veterinaarkulud mõnevõrra suuremad võrreldes LHT mittetaotlejatega (vastavalt 38 €/LÜ ja 
33 €/LÜ), kuid lihaveisekasvatajatel vastupidi ehk LHT mittetaotlejatel olid veterinaarkulud 12 
€/LÜ ja LHT taotlejatel 5 €/LÜ. Veterinaarkulud loomühiku kohta arvestatuna olid suuremad 
LHT mittetaotlenud lamba- ja kitsekasvatajal võrreldes LHT taotlejatega. Ravimtaimepõldude 
rajamine kitsedele ja lammastele LHT nõudena peaks täitma eesmärki, et loomadel on 
mitmekülgne toit ja seeläbi väiksem haigustesse nakatumise oht, väiksemad veterinaarkulud. 
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Joonis 111. Veterinaarkulud tootmistüüpide lõikes 2015. aastal. 

Piimatootmisettevõtete puhul ilmnes trend - mida suurem ettevõte, seda suuremad on 
veterinaarkulud loomühiku kohta – kui väiketootjatel oli see näitaja 22 €/LÜ, siis suurimate 
piimatootjate grupis olid veterinaarkulud 42 €/LÜ. 

Lihaveisekasvatuse ettevõtete grupeerimisel veiste arvu järgi võib samuti täheldada (vähemalt 
LHT mittetaotlejate puhul), et mida suurem ettevõte, seda suuremad veterinaarkulud loomühiku 
kohta – kui väiketootjatel oli see näitaja 6 €/LÜ, siis suurimate ettevõtete grupis oli 
veterinaarkulud loomühiku kohta juba 24 eurot. 

Veiste arvu järgi grupeerides olid veterinaarkulud loomühiku kohta kõige suuremad piima- ja 
lihaveisekasvatuse tootjate grupis kel oli rohkem kui 500 veist, kus veterinaarkulud loomühiku 
kohta ulatusid 41 euroni. Võrreldes LHT taotlejate ning LHT mittetaotlejate piima- ja 
lihaveisekasvatuse ettevõtete veterinaarkulusid loomühiku kohta, selgus et LHT taotlejatel olid 
need kulud oluliselt suuremad võrreldes LHT mittetaotlejatega ning seda kõikides 
suurusgruppides v.a suurusgrupis üle 500 veise.  

Võrreldes LHT taotlejate ning LHT mittetaotlejate lamba- ja kitsekasvatuse ettevõtete 
veterinaarkulusid loomühiku kohta, selgus et LHT taotlejatel olid need kulud oluliselt 
madalamad võrreldes LHT mittetaotlejatega ning seda kõikides suurusgruppides. Lammaste ja 

kitsede arvu järgi grupeerides olid veterinaarkulud loomühiku kohta kõige suuremad 
väiketootjate grupis (lammaste ja kitsede arv kuni 100), kus veterinaarkulud loomühiku kohta 
ulatusid 17 euroni.  

3.4.2. KOKKUVÕTE  

• 2016. aastal taotles 2104 loomapidajat LHT kokku 293 922 loomale (116 426 loomühikut). 
LHT määrati 2058 loomakasvatajale 237 844 looma eest (111 334 LÜ) kogusummaga 6 380 001 
eurot. Kõige rohkem taotleti ja määrati LHT Saare (41 850 toetatud looma), Valga (35 880) ja 

Lääne-Viru maakonnas (27 018),  kõige vähem Hiiu maakonnas (1427 toetatud looma). 
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• Toetuse saajaid oli kõige rohkem Pärnu- ja Saaremaal, üle 240 tootja mõlemas maakonnas. 

Hiiu- (43), Ida-Viru- (78) ja Põlvamaal (93) oli toetuse saajaid kõige vähem, ülejäänud 
maakondades üle saja. Toetust määrati keskmiselt 97,8% taotlejatest. 2016. aastal oli LHT 
saajate seas 1650 loomapidajat, kes said LHT ka 2015. aastal. 

• Arvuliselt taotleti ja määrati LHT kõige rohkem sigadele (127 220 looma), mis LÜ-ks 

arvutatuna on 36% määratud loomühikutest. Teine suur grupp olid veised – 72 916 looma, mis 
on 58% toetatud loomühikutest. Võrreldes 2015. aastaga on kogu LHT toetatud loomühikutes 
loomaliigiti toimunud oluline muutus, sigade osakaal on 8% võrra suurenenud ja veiste osakaal 
7% võrra vähenenud. Toetusalused hobused moodustasid 2,8%, lambad 3%, kitsed ja 

munakanad mõlemad 0,1% määratud loomühikutest. 

• 2016. aastal oli LHT saajate kasutuses 207 811 ha rohumaid, mis moodustas 34% kõikidest 
ÜPT toetusega nii püsi- kui ka lühiajalistest rohumaadest ja PLK. 

• 2016. aastal oli 185 PLK saajat, kes said ka LHT 12 569 loomale. PLK toetuse saajate LHT 

toetusalustest loomadest 68% olid veised, 26% lambad ja 3% hobused, kitsede osakaal vaid 
0,3%. PLK karjatamisnõudega taotletud pinnast Eestis (19 645 ha) moodustas 40% 2016. a. LHT 
saajate toetatud PLK pind, mistõttu võib oletada, et neid PLK-sid hooldatakse LHT toetusaluste 

loomadega. 

• 295 kitse- ja lambakasvatajat (taotlejad ühekordselt) märkisid LHT taotlustel kokku 2491 ha 
söödavaliku rikastamiseks ravimtaimede kasvatamise pinda. Enamasti kasvatati ravimtaimi 
segus, kuid oli rajatud ka puhaskultuure. 

• Sigade lisategevuse nõude täitmine (tagada kohustuseaasta 1. juunist kuni 31. augustini 
sigadele pääs väliaedikusse) pole sigade Aafrika katku tõttu võimalik. Koolituse lisategevuse 
nõude täitmise eest taotles toetust 450 loomakasvatajat, toetust määrati 375 loomapidajale 

kogusummas 28 125 eurot. 

• Veterinaarkulud loomühiku kohta arvestatuna olid 2015. aastal LHT taotlejatel kõige 
suuremad piimatootjatel (38 €/LÜ), järgnesid lamba- ja kitsekasvatajad ning lihaveisekasvatajad 
(vastavalt 7 €/LÜ ja 5 €/LÜ). LHT mittetaotlenud lamba- ja kitsekasvatajal olid veterinaarkulud 

loomühiku kohta arvestatuna suuremad võrreldes LHT taotlejatega. Samuti lihaveisekasvatajatel 
olid LHT mittetaotlejatel veterinaarkulud 12 €/LÜ ja LHT taotlejatel 5 €/LÜ. 

3.5. MEEDE M04 – INVESTEERINGUD MATERIAALSESSE VARASSE (artikkel 17), 
4.4 KIVIAIA TAASTAMISE TOETUS 

Kiviaedade taastamist ja hooldamist on Eestis toetatud alates 2001. aastast (kahel pilootalal). 
Kiviaedade taastamise toetust on makstud ka MAK 2004–2006 ja MAK 2007–2013 raames. 
MAK 2004–2006 raames toetati 84 km kiviaia taastamist, MAK 2007–2013 raames toetati 93 
km kiviaia taastamist. 

Meetme eesmärk 

Tegevuse liigi „Kiviaia taastamise toetus“ üldeesmärgiks on kõrge ajaloolise, kultuurilise ja 
maastikulise väärtusega traditsiooniliste põllumajandusmaastike elementide taastamisele 
kaasaaitamine. Maastike esteetilise väärtuse säilitamine ja suurendamine, elupaikade loomine 
ning bioloogilise ja maastikulise mitmekesisuse suurendamine ning maastiku ajaloolise ja 
kultuurilise väärtuse säilitamine. 
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Vahelduv mitmekesine maastik ja Eesti geograafiline asend on aluseks siinsele elupaikade 
suurele mitmekesisusele ning kõrgele loodusväärtusele. Kiviaedade rajamine ja taastamine 
liigestab maastikku, see omakorda suurendab elupaigalist mitmekesisust ning loob elupaiku 

paljudele (sh ohustatud ja kaitsealustele) liikidele, mis on iseloomulikud aedadele või nendega 
seotud. Aia rajamine ja taastamine suurendab maastike esteetilist väärtust ning aitab kaasa 
põllumajandusega seotud kultuuripärandi säilimisele. Kiviaiad pakuvad kasvukohta mitmetele 
soontaimedele, samblikele ja sammaldele ning elupaika nii pisiimetajatele, roomajatele kui 
putukatele. 

Esimene kiviaedade rajamise ja taastamise toetuse taotlusvoor toimus perioodil 22.12.2008-
21.01.2009. Teine taotlusvoor toimus perioodil 02.08.2010-16.08.2010 ja kolmas voor 
06.02.2012-17.02.2012. Toetuse saamisega kaasneb tootjale 5-aastane kiviaia säilitamise 

kohustus. Alates 2010. aastast ei toetata kiviaedade rajamist, vaid ainult taastamist. 2011, 2013 ja 
2014 aastatel taotlusvooru ei avatud. (PMK, 2015a) 

Toetuse taotlusi võeti vastu 2014 2020 perioodil esimest korda 15.02 – 19.02.2016. Toetust sai 
taotleda ainult  kiviaedade taastamiseks. 

2014–2020 programmperioodiks kavandatud eelarve meetmele „Kiviaia taastamise toetus“ on 
2,5 miljonit eurot, millest 1,5  miljonit eurot oli  planeeritud 2016. aasta taotlusvooruks. 
Kavandatud väljundnäitajaks on toetust saanud tegevuste arv (MEM, 2015), mis sellel perioodil 
on 250. 

Toetuse ühikumäär ühe meetri kiviaia taastamise kohta on 60–90 sentimeetri kõrguse kiviaia 
puhul 16 eurot ja üle 90 sentimeetri kõrguse kiviaia puhul 25 eurot. Sama toetusmäär kehtis ka 
MAK 2007-2013 perioodi viimases 2012 aasta taotlusvoorus. 

Taotlusvoorude toetuse saamise tingimused seni toimunud neljal taotlusvoorul on sarnased. 
Toetust kiviaia taastamiseks võib taotleda vaid piirkonnas, kus kiviaiad on traditsiooniliselt 
esinenud. Toetatakse põllumajandusmaal asuvaid või sellega piirnevaid kiviaedu, metsamaal 
asuvate kiviaedade taastamist ei toetata. 

Suurim osa ajaloolistest kiviaedadest maakondade lõikes asub Saare maakonnas, kokku 4189,5 
km, Lääne maakonnas 838,8 km, Harju maakonnas 740,2 ka ja Pärnu maakonnas 577,7 km 

(ETAK, 20.12.2016 andmetel). ETAK andmete põhiselt moodustab nende nelja maakonna 
kiviaedade kogupikkus 85% Eesti kõikidest kiviaedadest, sealjuures Saare maakonna kiviaedade 
osakaal on suurim, ehk 55,9% (Joonis 112). 
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Joonis 112. Ajalooliste kiviaedade kogupikkus maakondade lõikes (ETAK, 20.12.2016 andmetel) 

Vähemalt 80% taastatavast kiviaiast peab asuma põllumajandusmaal või piirnema vähemalt 80% 
ulatuses põllumajandusmaaga, kus kasvatatakse toetuse taotlemise aastal põllumajanduskultuuri 
või mida on hooldatud, kasutades selliseid agrotehnilisi võtteid, mis välistavad ebasoovitava 

taimestiku leviku ning võimaldavad seda maad ilma lisakuludeta järgmisel kasvuperioodil 
põllumajandusliku tegevusega tegelemiseks kasutusele võtta. Eelpool nimetatud kiviaia 
põllumajandusmaaga piirnemise korral asub kiviaed põllumajandusmaa piirist kuni viie meetri 
kaugusel ning kiviaia ja põllumajandusmaa piiri vaheline ala on kaetud pinnase või taimkattega. 

Kiviaia taastamise toetuse taotleja peab täitma järgmisi nõudeid: 

• kiviaeda võib taastada vaid kohta, kus sama tüüpi põllupiirde kunagine asukoht on 

visuaalselt tuvastatav; 

• kive on keelatud võtta seadusega kaitse all olevatelt objektidelt; 

• kiviaia kõrgus peab olenevalt piirkonnast olema vähemalt 60 cm ning kiviaia laius peab 
olema piirkonnale omane; 

• toetuse saaja peab tagama taastatud kiviaia säilimise vähemalt viie aasta jooksul arvates 
viimase toetusosa väljamaksmisest; 

• toetust võib taotleda vähemalt 5 meetri pikkuse aia taastamiseks. 

Hinnatakse kõrgemalt neid taotlusi, mis käsitlevad kiviaia rajamist maa-ala kõrvale, mille kohta 
on taotletud keskkonnatoetusi või mis on kantud kultuurimälestiste riiklikusse registrisse (MEM, 
2015) 

3.5.1. MEETME ANALÜÜS 

Taotluse üldinfo 

2016. aastal avanenud voorus esitati toetuse saamiseks kokku 484 taotlust ja taotletud toetuse 
kogusumma oli 3 633 850 eurot. Taotletud taastatavate kiviaedade kogupikkus oli 165 463 
meetrit, mis jagunes vastavalt: 60-90 cm kõrgune kiviaed 55 526 m ja üle 90 cm kõrgune kiviaed 

109 937 m (Tabel 29). 
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Tabel 29. MAK 2014-2020 meetme Kiviaia taastamise toetuse andmed seisuga 08.12.2016 (PRIA, 
09.12.2016 andmetel) 

Maakond 

60-90 cm kiviaed üle 90 cm kiviaed 

Taotletud  
(m) 

Taotletud  
(eur) 

Määratud  
(m) 

Määratud 
(eur) 

Taotletud  
(m) 

Taotletud  
(eur) 

Määratud  
(m) 

Määratud 
(eur) 

Harju 4 603,0 73 648,0 2 360,5 37 768,0 2 904,0 72 600,0 1 490,0 37 250,0 

Hiiu 470,0 7 520,0 135,0 2 160,0  0  0  0  0 

Ida-Viru 190,0 3 040,0 190,0 3 040,0  0  0  0  0 

Jõgeva  0  0  0  0 10,0 250,0  0  0 

Järva  0  0  0  0 100,0 2 500,0  0  0 

Lääne 4 922,0 78 752,0 1 402,0 22 432,0 2 151,0 53 775,0 525,0 13 125,0 

Lääne-
Viru 1 792,0 28 672,0 1 195,0 19 120,0 2 726,0 68 150,0 421,0 10 525,0 

Pärnu 13 549,0 216 784,0 8 168,0 130 688,0 7 608,0 190 200,0 1 064,0 26 600,0 

Rapla 1 744,0 27 904,0 1 460,0 23 360,0 3 322,5 83 062,5 2 745,5 68 637,5 

Saare 27 647,3 442 356,8 12 488,19 199 811,0 88 653,3 2 214 838,0 34 791,4 868 291,0 

Viljandi 608,5 9 736,0 253,5 4 056,0 2461,8 60 062,0 1301,8 32 545,0 

Kokku esitati taotlusi 11 maakonnas. Taotlusi ei esitatud Põlva-, Tartu-, Valga- ja Võru 
maakonnas. Taotletud meetritest on suurima osatähtsusega Saare maakond, mis moodustab 
70,2% taotletud meetrite kogusummast, Pärnu maakond 12,8 % ja Harju maakond 4,5%. 
Määratud meetrite kogusumma on 69 990,89, mis on 95 471,5 meetri võrra väiksem kui 

taotletud, moodustades 42,3 % taotletutest. Määratud meetritest on samuti suurima osatähtsusega 
Saare maakond 67,5%, Pärnu maakond 13,2%, Rapla maakond 6% ja Harju maakond 5,5%. 

Kui vaadelda taotletud ja määratud meetrite erinevust, siis kõige parem taotletud ja määratud 
pikkuste suhe on Ida-Viru maakonnas 100% ja Rapla maakonnas 83%. Järgnevad Harju 
maakond 51,3%, Viljandi maakond 50,6% ja Pärnu maakond 43,6%. Jõgeva- ja Järva maakonna 
taotlusi ei ole rahuldatud. 

PRIA hindab taotlusi hindamiskriteeriumide alusel ja moodustab hindamistulemuste põhjal 
taotluste paremusjärjestuse. Selle koostamisel loetakse paremaks suurema hindepunktide summa 

saanud taotlus. Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab taotlusvooru 
toetusteks ettenähtud eelarvet, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste 
paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide 
summa. 

Taotluse hindamise kriteeriumid ja hindepunktide andmine toimub vastavalt kiviaia taastamise 
toetuse määrusele: 
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• neli hindepunkti antakse, kui taotleja taotleb toetust sellise kiviaia taastamiseks, mis 

vähemalt 80 protsendi ulatuses asub nõuetekohaselt hooldatud põllumajandusmaal või 
piirneb vähemalt 80 protsendi ulatuses nõuetekohaselt hooldatud põllumajandusmaaga, 
mille kohta on põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku 
koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise 
täpsem kord aastateks 2007–2013” või maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 38 

„Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus” alusel kohustus või mis asub 
muinsuskaitseseaduse § 13 lõike 1 alusel asutatud kultuurimälestiste riiklikusse 
registrisse kantud mälestisel „Rebala muinsuskaitseala”; 

• kolm hindepunkti antakse, kui taotleja taotleb toetust sellise kiviaia taastamiseks, mis 

vähemalt 80 protsendi ulatuses asub nõuetekohaselt hooldatud põllumajandusmaal või 
piirneb vähemalt 80 protsendi ulatuses nõuetekohaselt hooldatud põllumajandusmaaga, 
mille kohta on põllumajandusministri 8. aprilli 2010. a määruse nr 44 
„Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse 
menetlemise täpsem kord” või maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 53 
„Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus” 
alusel kohustus, juhul kui selle maa kohta ei ole punktis 1 nimetatud kohustust; 

• kaks hindepunkti antakse, kui taotleja taotleb toetust sellise kiviaia taastamiseks, mis 

vähemalt 80 protsendi ulatuses asub nõuetekohaselt hooldatud põllumajandusmaal või 
piirneb vähemalt 80 protsendi ulatuses nõuetekohaselt hooldatud põllumajandusmaaga, 
mille kohta on maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 49 „Keskkonnasõbraliku 

majandamise toetus”, maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 40 „Piirkondlik 
mullakaitse toetus”, maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 51 
„Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning 
maasikakasvatuse toetus” või maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 52 
„Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus” alusel kohustus, juhul kui selle maa kohta 
ei ole punktis 1 või 2 nimetatud kohustust; 

• üks hindepunkt antakse, kui taotleja ei ole varem saanud „Eesti maaelu arengukava 

2004–2006” raames toetust kiviaia rajamise, taastamise või hooldamise eest, 
põllumajandusministri 31. mai 2010. a määruse nr 66 „Kiviaia taastamise toetuse saamise 
nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” alusel toetust kiviaia 
taastamise eest ega selle määruse alusel antavat toetust kiviaia taastamise eest. 

Maksimaalselt on võimalik saada kaheksa hindepunkti. Meetme lävendiks on üks hindepunkt 

ehk 12,5 protsenti maksimaalsest hindepunktide summast. Võrdsete näitajatega taotluste puhul 
eelistatakse taotlust, milles taotletav toetuse summa on väiksem. 

Määratud toetuse kogusummast eurodes suurima osatähtsusega on Saare maakond 1 068 102 
eurot, mis moodustab vastavalt 71% tervikust. Järgnevad Pärnu maakond 157 288 eurot, ehk 
10,5%, Rapla maakond 91 997,5 eurot, ehk 6,1% ja Harju maakond 75 018 eurot ehk 5%. 

Andmete väljavõtte ajaks, 08.12.2016 seisuga oli toetust välja makstud kolmes maakonnas, 
Saare maakonnas, Pärnu maakonnas ja Viljandi maakonnas. Väljavõtte ajaks makstud toetus 
moodustab 3,9% määratud toetustest eurodes. 
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3.5.2. KOKKUVÕTE  

Taotlusi toetuse saamiseks võeti vastu perioodil 15.02 – 19.02.2016. Toetust sai taotleda ainult 
kiviaedade taastamiseks, mitte uute aedade rajamiseks.  

2016. aastal avanenud voorus esitati toetuse saamiseks kokku 484 taotlust ja taotletud toetuse 
kogusumma oli 3 633 850 eurot, mis ületas planeeritud mahtu 2,4 korda (PRIA, 09.12.2016 
andmetel). Taotletud taastatavate kiviaedade kogupikkus oli 165 463 meetrit, mis jagunes 
vastavalt: 60-90 cm kõrgune kiviaed 55 526 m ja üle 90 cm kõrgune kiviaed 109 937 m. Toetuse 

sellises mahus ületaotlemine toimus ka eelnevatel perioodidel, mistõttu tasuks kaaluda toetuse 
mahu suurendamist. 

Taotlusi ei esitatud Põlva-, Tartu-, Valga- ja Võru maakonnas. Saare-, Pärnu- ja Harju maakonna 
taotluste kogumaht moodustab 87,5% kõikidest taotlustest. Määratud meetrite kogusumma on 
69 990,89. 

Määratud toetuse kogusumma on 1 499 409 eurot. 
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4. VASTUSED ÜHISTELE HINDAMISKÜSIMUSTELE  

2017. a esitatakse põhjalikum iga-aastane seirearuanne (rakendamise aasta-aruanne), milles 

kvantifitseeritakse programmi saavutusi ja pakutakse vastused asjakohastele ühistele 
hindamisküsimustele. Vastavalt ühisele seire- ja hindamisraamistikule on kokku 30 
hindamisküsimust, millele 2017. a vastatakse sihtvaldkonnaga seotud hindamisküsimustele (nr 1-
18) ja teiste konkreetsete teemadega seotud ühistele hindamisküsimustele (nr 19-21).  

Käesolevas peatükis on püsihindaja vastanud 4. ja 5. prioriteetide sihtvaldkondadega seotud 
kuuele hindamisküsimusele. Hindamisküsimustele vastamise struktuur on koostatud vastavalt 
iga-aastase seirearuande nõutele ja Euroopa Komisjoni ja Euroopa maaeluarengu hindamise 
tugiüksuse juhistele. Vastatud on kõikidele prioriteet 4 sihtvaldkondi (4A, 4B, 4C) puudutavatele 
küsimustele (nr 8 elurikkuse säilitamine ja parandamine, nr 9 veemajanduse parandamine, nr 10 

mullaerosiooni tõkestamine ja mulla majandamise parandamine). Vastatud on ka 
sihtvaldkondadega 5D ja 5E seotud hindamisküsimustele nr 14 kasvuhoonegaaside ja 
ammooniumi emissiooni vähendamine ja nr 15 süsiniku säilitamine ja sidumine, kuna mõned 
prioriteet 4 alt programmeeritud meetmed panustavad antud sihtvaldkondadesse. 

Arengukava raames ei kavandata sekkumist (ei programmeerita ühtegi meedet, alameedet ega 
tegevuse liiki) sihtvaldkonnas 5A (põllumajandusettevõtete veekasutuse tõhustamine), kuid on 
seatud programmispetsiifiline eesmärknäitaja: sihtvaldkonna 5A teemadel nõustatute koguarv. 
Hindamisküsimusega on seotud taustanäitaja CCI 39 Veevõtt põllumajanduses, mida 

mõõdetakse niisutuseks kasutatava vee hulga järgi, m3. Kuna Eurostat andmetele tuginedes 
püsihindaja poolt arvutatuna niisutamiseks kasutatava vee hulk kogu veekasutusest moodustab 
2010. aastal 0,003%, ei ole sekkumine asjakohane. 

Sihtvaldkonnas 5B eraldi sekkumist ei ole ette nähtud, kaudselt on võimalik sihtvaldkonnaga 
tegeleda tegevuse liikidega „Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse 
parandamiseks“ ja „Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks“. 
Sihtvaldkonnas 5C on ette nähtud sekkumine tegevuse liigis „Metsade elujõulisuse ja 
majandusliku väärtuse parandamine“, samuti panustab sihtvaldkonda ka tegevuse 
liik „Investeeringud põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamiseks“, mille raames 

toetatakse investeeringuid biomassist elektri, soojuse, vedelkütuste või gaasi tootmiseks. 
Sihtvaldkonnas 5D peale horisontaalse iseloomuga meetmete 1 „Teadmussiire ja teavitus“ ja 2 
„Nõustamisteenused, põllumajandusettevõtte juhtimis- ja asendusteenused“ ei ole selle 
sihtvaldkonna alt eraldi meetmeid või tegevuse liike programmeeritud, teisene sekkumine 
toimub läbi meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse“ raames toetatavate tegevuste 
(investeeringud bioenergia tootmisesse, investeeringud sõnnikuhoidlatesse). Samas panustab 
sihtvaldkonda meede 11 „Mahepõllumajandus“ ning meetme 10 „Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameede“ tegevuse liik „Piirkondlik mullakaitse toetus“.  

Sihtvaldkonnas 5E ei ole eraldi meetmeid või tegevuse liike programmeeritud, sihtvaldkonna 
raames identifitseeritud vajaduste rahuldamisele aitab kaasa põllumajandusliku 
keskkonnatoetuse tegevuse liik „Piirkondlik mullakaitse toetus“. 

Püsihindaja keskendub hindamisküsimustele vastamisel ühistele taustanäitajatele ja püsihindaja 
poolt väljapakutud lisanäitajatele. Vastavalt võimalustele on taustanäitajaid uuendatud. Ühised 
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tulemus- ja sihtnäitajad kogutakse ja arvutatakse PRIA poolt ja esitatakse sõltumatu hindaja 
poolt. 

4.1. HINDAMISKÜSIMUS NR 8., 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? 

SEKKUMISLOOGIKA:  

Meetmed, mis panustavad sihtvaldkonna 4A eesmärgi saavutamisse. 

Prioriteet P4 (AGRI): 

M01 – Teadmussiire ja teavitus (artikkel 14) 
M02 – Nõustamisteenused, põllumajandusettevõtte juhtimis- ja asendusteenused (artikkel 15) 
M04 – Investeeringud materiaalsesse varasse (artikkel 17)  
M10 – Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede (artikkel 28) 
M11 – Mahepõllumajandus (artikkel 29) 
M12 – Natura 2000 ja veepoliitika raamdirektiivi kohased toetused (artikkel 30) 
M16 – Koostöö (artikkel 35) 

Prioriteet P4 (FOREST): 

M08 – Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse  
M12 – Natura 2000 ja veepoliitika raamdirektiivi kohased toetused 

Meetmed, mis on programmeeritud teiste sihtvaldkondade alt, teisene sekkumine 
sihtvaldkonda: 

M04 – Investeeringud materiaalsesse varasse (sihtvaldkond 2A) 
M14 – Loomade heaolu (sihtvaldkond 3A) 
M19 – Toetus LEADERi kohalikule arengule (sihtvaldkond 6B) 

HINDAMISKRITEERIUMID, NÄITAJAD JA METOODIKA 

Hindamiskriteerium  Ühised taustanäitajad  Lisanäitaja nimetus   

Elurikkus 
lepingualusel maal on 
taastatud, säilitatud või 
parendatud 

CCI 29 - Mets ja muu 
metsamaa (FOWL) 

Lepingualuse maa keskmise 
kimalaste arvukuse osakaal (%) 
lepingu alt väljas oleva maa 
keskmisest kimalaste arvukusest 
haritavatel põldudel ja nende 
servades 

CCI 34 - Natura 2000 alad 

 

Lepingualuse maa keskmise 
kimalaseliikide arvu osakaal (%) 
lepingu alt väljas oleva maa 
keskmisest kimalaseliikide arvust 
haritavatel põldudel ja nende 
servades 

CCI 35 – Põllulindude indeks 

 

Lepingualuse maa keskmise 
kimalaste Shannoni mitmekesisuse 
indeksi osakaal (%) lepingu alt väljas 
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oleva maa keskmisest kimalaste 
Shannoni mitmekesisuse indeksist 
haritavatel põldudel ja nende 
servades 

CCI 36 - Põllumajanduslike 
elupaikade (rohumaa) 
kaitsestaatus 

Lepingualuse maa keskmise 
pesitsevate põllulinnupaaride arvu 
osakaal (%) lepingu alt väljas oleva 
maa keskmisest põllulinnupaaride 
arvust haritavatel põldudel 

CCI 37 - Suure loodusliku 
väärtusega (HNV) 
põllumajandus 

 

Lepingualuse maa keskmise 
pesitsevate põllulinnupaaride (v.a 
põldlõoke) arvu osakaal (%) lepingu 
alt väljas oleva maa keskmisest 
põllulinnupaaride (v.a põldlõoke) 
arvust haritavatel põldudel 

 Lepingualuse maa keskmise 
pesitsevate põllulindude liikide arvu 
osakaal (%) lepingu alt väljas oleva 
maa keskmisest pesitsevate 
põllulindude liikide arvust haritavatel 
põldudel 

 Lepingualuse maa keskmise 
pesitsevate põllulindude Shannoni 
mitmekesisuse indeksi osakaal (%) 
lepingu alt väljas oleva maa 
keskmisest pesitsevate põllulindude 
Shannoni mitmekesisuse indeksist 
haritavatel põldudel 

 
Soontaimede keskmine liikide arv 
põlluservade rohumaaribades (8 m2 
kohta) 

 
Püsikute (soontaimed) keskmine 
liikide arv põlluservade 
rohumaaribades (8 m2 kohta) 

 
Rohundite (soontaimed) keskmine 
liikide arv põlluservade 
rohumaaribades (8 m2 kohta) 

Lisa 
hindamiskriteerium: 

MAK on toetanud 
elurikkusele soodsate 
majandamisviisidega 

 
Mahepõllumajandusliku maa pindala 
Eestis (ha) 

 
sh mahepõllumajandusliku tootmise 
(MAHE) toetuse aluse maa osakaal 

(%) 
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alasid 

 
Mahepõllumajandusliku tootmise 
(MAHE) toetuse aluse maa osakaal 
UAAs-t (%) 

 
Keskkonnaregistrisse kantud 
poollooduslike koosluste (PLK) 
pindala Eestis (ha) 

 
sh PLK hooldamise toetuse aluse maa 

osakaal (%) 

Lisa 
hindamiskriteerium: 

MAK on toetanud 
geneetilist 
mitmekesisust 

 Eesti hobuste arv Eestis 

 
sh ohustatud tõugu loomade (OTL) 

toetusega loomade osakaal (%) 

 Tori hobuste arv Eestis 

 
sh ohustatud tõugu loomade (OTL) 

toetusega loomade osakaal (%) 

 Eesti raskeveo hobuste arv Eestis 

 
sh ohustatud tõugu loomade (OTL) 

toetusega loomade osakaal (%) 

 Eesti maakarja tõugu veiste arv Eestis  

 
sh ohustatud tõugu loomade (OTL) 

toetusega loomade osakaal (%) 

 

KASUTATUD METOODIKAD 

Kimalaste, põllulindude ja rohumaaribade taimestiku seire (kvantitatiivne meetod) 

a) Indikaatori ja metoodika valiku põhjendus 
Põllulinde peetakse heaks põllumajanduskeskkonna indikaatoriks ja kasutatakse Euroopas juba 
pikka aega. Kuna erinevatel elustiku rühmadel on erinevad vajadused ja kasutatakse 
põllumajandusmaastiku erinevaid ressursse (sh erineb nende toiduressurss) lisati indikaatoriks ka 
kimalased, keda loendatakse erinevalt haritavatel põldudel loendatavate põllulindude ka põldude 
servades. 

Rohumaaribades seirati taimestikku eeldades, et see on peamiseks ökoloogilist keskkonda 
loovaks teguriks – mitmekesine ja rohkete püsikutega ja rohunditega riba loob paremad 
tingimused ka teistele elustiku rühmadele.   

b) Lühikirjeldus, sh kogumis- või esitamissagedus, arvutamisalused 
Põllulindude ja kimalaste andmeid kogutakse 66 põllumajandusettevõtte maadel Kesk- ja Lõuna-
Eestis, millest 1/3 on mahepõllumajandusliku tootmise (MAHE) toetusega alad, 1/3 
keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) toetusega alad ja 1/3 kontrollgrupp ehk alad, mis ei ole 
liitunud KSM ega MAHE toetusega. 

Põllulindude seireks kasutatakse transektloendust. Seire toimub igal aastal kolm korda perioodil 
aprilli lõpp – juuni keskpaik. Linde loendatakse 1 km pikkusel ja 100 m laiusel alal haritavatel 
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põldudel. 

Kimalaste seireks kasutatakse samuti transektloendust. Seire toimub igal aastal kolm korda 
perioodil juuni lõpp – augusti keskpaik. Kimalasi loendatakse 500 m pikkusel ja 2 m laiusel 
transektil, millest 400 m asub haritavate põldude servades ja 100 m võimalusel entomofiilse 
(tolmeldamist vajava) kultuuriga põllul.  

Hindamisküsimusele vastamiseks kasutati kimalaste ja lindude erinevate näitajate keskmise 
osakaalu lepingualusel maal lepingu alt väljas olevast maast. Referentsaastaks valiti 2010-2013 
keskmine väärtus ning MAK 2014-2020 panust hinnatakse läbi muutuse neis näitajates aastate 
2015-2016 keskmisena. 

Rohumaaribade taimestiku seire toimub 2-3 aastaste intervallidega ~88 rohumaaribal (keskendub 
KSM rohumaaribadele). Seirataval ribal valitakse 12 m pikkune ja 1 m laiune riba rohumaariba 
põllupoolses osas (põllu servajoone pikilõigu keskosas). Valitud lõigu otstes tähistatakse ajutiselt 
kaks 4-meetri pikkust ja 1-meetri laiust alamlõiku (edaspidi prooviruut). Igas prooviruudus 
registreeritakse kõik seal kasvavad soontaimeliigid. Andmebaasi ja analüüside jaoks ühe serva 
kahe prooviruudu liikide nimekirjad ühendatakse. Hindamisküsimusele vastamiseks kaasati kolm 
taimestiku näitajat, seejuures referentsaastaks valiti 2011 ja 2013 keskmine väärtus ning MAK 
2014-2020 panust hinnatakse läbi muutuse neis näitajates 2016. a seire põhjal. 

c) Meetodi rakendamisel tekkinud väljakutsed 
Kuigi kimalaste ja põllulindude seire metoodika järgib enne-pärast ja meetmega-meetmeta 
valimi printsiipi, võib probleeme tekitada asjaolu, et hinnatavaid meetmeid rakendati küllaltki 
sarnasel kujul juba eelmise ja üle-eelmise MAK-i raames. Seega, kui referentsiks on võetud 
kimalaste ja põllulindude puhul aastate 2010-2013 keskmine, siis see ei ole tegelikult meetmete 
rakendamise eelne periood, kuna ka siis rakendati neil aladel juba sarnaseid meetmeid. Siiski 
saab vaadata, kas keskmiste vahe lepinguga ja lepingu alt väljas olevatel aladel suureneb. 

Nõrkusena võib välja tuua asjaolu, et kimalaste ja põllulindude seire valimi moodustamisel (66 
ala) valiti alad juhuslikult ja järgides küll teatud kriteeriume, ent need ei välista kontrollgrupi 
mingite elurikkust oluliselt teisiti mõjutavate tegurite olemasolu/puudumist võrreldes MAK 
keskkonnatoetustega liitunud aladega. Lisaks on teatud põhjustel tulnud mõni seireala aastate 
jooksul välja vahetada ning 2015. a vahetati tulenevalt uue MAK perioodi avanemisest välja 66-
st seirealast 17. Alad asuvad kahes piirkonnas: maastikuliselt vähem mitmekesine Kesk-Eesti 
(Lääne-Viru-, Järva- ja Jõgevamaa) ning maastikuliselt mitmekesisem Lõuna-Eesti (Valga-, 
Võru- ja Põlvamaa). Seega suurema püsirohumaade osakaaluga Lääne-Eestis põllulindude ja 
kimalaste andmeid ei kogutud – seire on keskendunud haritavatele põldudele ja nende servadele. 

Rohumaaribade taimestiku seire on keskendunud vaid KSM ettevõtete rohumaaribadele, sest 
nende olemasolu/rajamine oli üheks toetuse nõudeks. Seega puudub võrdlusgrupp ja tegemist on 
ajaliste muutuste jälgimisega (enne-pärast). Tulenevalt MAK 2014-2020 rakendumisest muudeti 
2016. a teatud määral ka rohumaaribade seire valimit – osad alad langesid välja ja kaasati 27 uut 
riba. 

Analüüs andmebaasides olemasolevate andmete ja toetuste administratiivandmete põhjal 
(kvantitatiivne meetod) 

a) Indikaatori ja metoodika valiku põhjendus 
Kasutatakse kõigi indikaatorite puhul, mis aitavad vastata lisa kriteeriumitele:  

• „MAK on toetanud elurikkusele soodsate majandamisviisidega alasid“:  
o mahepõllumajanduslik tootmine on paljude uuringute tulemuste põhjal 

elurikkusele soodne majandamisviis (sh MAK MAHE toetuse hindamise raames 
läbi viidud kimalaste ja põllulindude seire põhjal). Seega viitab 
mahepõllumajanduslikult majandatav  ala pinnale, mis elurikkust 
põllumajandusmaastikus toetab. MAK 2014-2020 MAHE toetus seab 
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toetusalustele aladele veel täiendavaid nõudeid (nt koolitustel osalemine, talvine 
taimkate, teatud nõuded viljavaheldusele, sh liblikõieliste kasvatamine), mistõttu 
jälgitakse MAHE toetuse aluse maa osakaalu mahepõllumajanduslikust maast 
Eestis, kuid samuti osakaalu UAA-st 

o poollooduslikud kooslused (PLK-d) on üldiselt teada ainulaadse ja mitmekesise 
liigilise koosseisu poolest. PLK-de soodsa seisundi tagamiseks on vaja neid 
hooldada. Seetõttu jälgitakse PLK toetuse aluse maa osakaalu PLK 
toetusõiguslikust maast (keskkonnaregistri PLK-d) 

• „MAK on toetanud geneetilist mitmekesisust“ 
o üheks bioloogilise mitmekesisuse tasandiks on geneetiline mitmekesisus (sh 

põllumajandusloomade ohustatud tõud). Põllumajandustootja ei ole kohustatud 
ohustatud tõugu loomi pidama, kuid MAK 2014-2020 OTL toetus aitab sellele 
tegevusele kaasa. Seetõttu  jälgitakse OTL toetusega ohustatud tõugu loomade 
arvu osakaalu nende koguarvust Eestis 

Kuna mahepõllumajandusliku tootmisega alad ja PLK-d on üldiste teadmiste põhjal elurikkusele 
soodsad ning oluline on erinevate ohustatud tõugude kasvatamine geneetilise mitmekesisuse 
soodustamiseks, kasutatakse neid näitajaid hindamisküsimusele vastamiseks. Kuna info on 
erinevates allikates olemas, kasutatakse olemasolevaid andmebaase ja toetuste 
administratiivandmeid. 

b) Lühikirjeldus, sh kogumis- või esitamissagedus, arvutamisalused 
Kogu mahepõllumajandusliku maa pindala Eestis saadakse Põllumajandusametist (PMA) 
(mahepõllumajandusliku taimekasvatuse pindala, millest arvatakse maha karjatatav 
mittepõllumajanduslik maa), keskkonnaregistri PLK-de pind Eluslooduse Infosüsteemist 
(EELIS), toetusaluste pindade info aga PRIA-st. Indikaatorid on vajadusel võimalik esitada igal 
aastal.  
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TAUSTA- JA LISANÄITAJATE VÄÄRTUSED JA ANDMEALLIKAD  

Näitaja nimetus ja ühik 
Väärtus 

(referents) 
Aasta 

(referents) 
Väärtus Aasta Andmeallikas 

Taustanäitajad 

CCI - 29 Mets ja muu 
metsamaa (FOWL) (000) 

     

Kokku (1000 ha) 2452,96 2010 2455,51 2015 
„State of Europe’s Forest Report 
2015“: http://foresteurope.org/state-
europes-forests-2015-report/  

osa maa kogupindalast  

(% maa kogupindalast) 
56,5 2010 56,5 2015 

Arvutatud „State of Europe’s Forest 
Report 2015“ ja Eurostat land area 
põhjal 

CCI 34 - Natura 2000 alad 
 

 

 

 
   

osa territooriumist (% 
territooriumist) 

17,9 2011 17,9 2015 

„Natura 2000 Barometer“: 
http://ec.europa.eu/environment/natu
re/natura2000/barometer/index_en.ht
m  

osa kasutatavast 
põllumajandusmaast (sh 
loodusliku rohumaa) (% 

kogu kasutuses olevast 
põllumajandusmaast (UAA)) 

5,4 2011 5,6 2014 

Euroopa Keskkonnaagentuur: 

*2011. a: Natura 2000 
ruumiandmestik (2011. a lõpu 
seisuga) + CORINE maakatteklassid 
2006 

*2014. a: Natura 2000 
ruumiandmestik (2014. a lõpu 

osa metsaala kogupindala (% 18,7 2011 18,2 2014 
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metsamaast) seisuga) + CORINE maakatteklassid 
2012 

Arvud võetud Euroopa Komisjoni 
ÜPP taustanäitajate kodulehelt  
(vastavalt 2014 ja 2016 uuendatud 
failid): 
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-
indicators/context_en  

CCI 35 – Põllulindude indeks 

Indeks 2000 = 100 
73,8 2013 75,4 2015 Eurostat 

CCI – 36 Põllumajanduslike 
elupaikade (rohumaa) 
kaitsestaatus 

    

Elupaigadirektiiviga seotud Artikli 
17 aruanne 2007-2012 kohta. 
Järgmine aruanne koostatakse aastate 
2013-2018 kohta, seega uuemad 
andmed hetkel puuduvad 

Soodne (% hinnatud 
elupaikadest) 

37,5 2007-2012   

ebasoodne – ebapiisav (% 
hinnatud elupaikadest) 

62,5 2007-2012   

ebasoodne – halb (% 
hinnatud elupaikadest) 

0 2007-2012   

Teadmata (% hinnatud 
elupaikadest) 

0 2007-2012   

CCI – 37 Suure loodusliku 
väärtusega (HNV) 
põllumajandus (% kogu 
kasutuses olevast 
põllumajandusmaast (UAA)) 

4,7 2013   

Arvutatud Eesti KLV pindala (MAK 
2014-2020 järgi poollooduslike 
koosluste pindala Natura 2000 
aladel, 45 000 ha) ja CCI18 (UAA, 
Eurostat) põhjal. Kuna Eurostat lehel 
on hetkel viimane UAA pind esitatud 
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2013. a kohta, ei saa uuemat 
indikaatori väärtust hetkel esitada. 
Samas ei ole praegu MAK-is 
defineeritud CCI37 indikaator sobilik 
ning vajab korrigeerimist 

Lisanäitajad 

Lepingualuse maa keskmise 
kimalaste arvukuse osakaal 
(%) lepingu alt väljas oleva 
maa keskmisest kimalaste 
arvukusest haritavatel 
põldudel ja nende servades 

154 
2010-2013 
keskmine 

193 
2015-2016 
keskmine 

PMK kimalaste mitmekesisuse ja 
arvukuse uuring 

Lepingualuse maa keskmise 
kimalaseliikide arvu osakaal 
(%) lepingu alt väljas oleva 
maa keskmisest 
kimalaseliikide arvust 
haritavatel põldudel ja nende 
servades 

134 
2010-2013 
keskmine 

154 
2015-2016 
keskmine 

PMK kimalaste mitmekesisuse ja 
arvukuse uuring 

Lepingualuse maa keskmise 
kimalaste Shannoni 
mitmekesisuse indeksi 
osakaal (%) lepingu alt väljas 
oleva maa keskmisest 
kimalaste Shannoni 
mitmekesisuse indeksist 
haritavatel põldudel ja nende 
servades 

123 
2010-2013 
keskmine 

129 
2015-2016 
keskmine 

PMK kimalaste mitmekesisuse ja 
arvukuse uuring 

Lepingualuse maa keskmise 113 2010-2013 121 2015-2016 PMK lindude liigirikkuse, arvukuse 
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pesitsevate põllulinnupaaride 
arvu osakaal (%) lepingu alt 
väljas oleva maa keskmisest 
põllulinnupaaride arvust 
haritavatel põldudel 

keskmine keskmine ja asustustiheduse uuring 

Lepingualuse maa keskmise 
pesitsevate põllulinnupaaride 
(v.a põldlõoke) arvu osakaal 
(%) lepingu alt väljas oleva 
maa keskmisest 
põllulinnupaaride (v.a 
põldlõoke) arvust haritavatel 
põldudel 

128 
2010-2013 
keskmine 

148 
2015-2016 
keskmine 

PMK lindude liigirikkuse, arvukuse 
ja asustustiheduse uuring 

Lepingualuse maa keskmise 
pesitsevate põllulindude 
liikide arvu osakaal (%) 
lepingu alt väljas oleva maa 
keskmisest pesitsevate 
põllulindude liikide arvust 
haritavatel põldudel 

114 
2010-2013 
keskmine 

112 
2015-2016 
keskmine 

PMK lindude liigirikkuse, arvukuse 
ja asustustiheduse uuring 

Lepingualuse maa keskmise 
pesitsevate põllulindude 
Shannoni mitmekesisuse 
indeksi osakaal (%) lepingu 
alt väljas oleva maa 
keskmisest pesitsevate 
põllulindude Shannoni 
mitmekesisuse indeksist 
haritavatel põldudel 

109 
2010-2013 
keskmine 

108 
2015-2016 
keskmine 

PMK lindude liigirikkuse, arvukuse 
ja asustustiheduse uuring 

Soontaimede keskmine 20,3 2011 ja 2013 22,4 2016 PMK KSM toetuse rohumaaribade 
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liikide arv/8 m2 põlluservade 
rohumaaribades 

keskmine nõudega seotud taimestiku uuring 

Püsikute (soontaimed) 
keskmine liikide arv/8 m2 
põlluservade rohumaaribades 

14,2 
2011 ja 2013 

keskmine 
16,3 2016 

PMK KSM toetuse rohumaaribade 
nõudega seotud taimestiku uuring 

Rohundite (soontaimed) 
keskmine liikide arv/8 m2 
põlluservade rohumaaribades 

14,9 
2011 ja 2013 

keskmine 
16,0 2016 

PMK KSM toetuse rohumaaribade 
nõudega seotud taimestiku uuring 

Mahepõllumajandusliku maa 
pindala Eestis (ha) 

151 292 2013 180 852 2016 Põllumajandusamet 

sh mahepõllumajandusliku 
tootmise (MAHE) toetuse 

aluse maa osakaal (%) 
83,4 2013 78,0 2016 

Arvutatud Põllumajandusameti ja 
PRIA seirearuannete andmete põhjal 

Mahepõllumajandusliku 
tootmise (MAHE) toetuse 
aluse maa osakaal UAA-st 
(%) 

13,2 2013   

Arvutatud PRIA seirearuannete ja 
CCI18 (UAA, Eurostat) andmete 
põhjal. Kuna Eurostat lehel on hetkel 
viimane UAA pind esitatud 2013. a 
kohta, ei saa uuemat indikaatori 
väärtust hetkel esitada 

Keskkonnaregistrisse kantud 
poollooduslike koosluste 
(PLK) pindala Eestis (ha) 

73 822 2013 76 775 2016 
Keskkonnaregister, Eluslooduse 
Infosüsteem (EELIS) 

sh PLK hooldamise toetuse 
aluse maa osakaal (%) 

34,0 2013 34,4 2016 
Arvutatud Eluslooduse Infosüsteemi 
(EELIS) ja PRIA seirearuannete 
andmete põhjal 

Eesti hobuste arv Eestis 2115 2009-2013 2527 2015-2016 Veterinaar- ja Toiduamet 
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keskmine keskmine 

sh ohustatud tõugu loomade 
(OTL) toetusega loomade 

osakaal (%) 
69 

2009-2013 
keskmine 

68 
2015-2016 
keskmine 

Arvutatud Veterinaar- ja Toiduameti 
ning PRIA seirearuannete andmete 
põhjal 

Tori hobuste arv Eestis 1380 
2009-2013 
keskmine 

1233 
2015-2016 
keskmine 

Veterinaar- ja Toiduamet 

sh ohustatud tõugu loomade 
(OTL) toetusega loomade 

osakaal (%) 
33 

2009-2013 
keskmine 

37 
2015-2016 
keskmine 

Arvutatud Veterinaar- ja Toiduameti 
ning PRIA seirearuannete andmete 
põhjal 

Eesti raskeveo hobuste arv 
Eestis 

289 
2009-2013 
keskmine 

411 
2015-2016 
keskmine 

Veterinaar- ja Toiduamet 

sh ohustatud tõugu loomade 
(OTL) toetusega loomade 

osakaal (%) 
71 

2009-2013 
keskmine 

60 
2015-2016 
keskmine 

Arvutatud Veterinaar- ja Toiduameti 
ning PRIA seirearuannete andmete 
põhjal 

Eesti maakarja tõugu veiste 
arv Eestis 

1699 
2009-2013 
keskmine 

1265 
2015-2016 
keskmine 

Veterinaar- ja Toiduamet 

sh ohustatud tõugu loomade 
(OTL) toetusega loomade 

osakaal (%) 
38 

2009-2013 
keskmine 

59 
2015-2016 
keskmine 

Arvutatud Veterinaar- ja Toiduameti 
ning PRIA seirearuannete andmete 
põhjal 
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Lisainfo:   

PROBLEEMID, MIS VÕIVAD MÕJUTADA HINDAMISTULEMUSTE 
USALDUSVÄÄRSUST JA ÕIGSUST  

Vt „väljakutsed“/nõrkused/küsitavused kasutatud metoodikate osas. Muutused elurikkuses on 
mõjutatud ilmastikust jm teguritest ning võtavad aega – seetõttu on vajalik pikaajaline andmerida. 
Seireandmed on usaldusväärsed, kuid muutuste korral ei saa kindlalt väita, et põhjuseks on ainult 
MAK meetmed. MAK põhjustatud muutuste hindamise teeb keerulisemaks lepingualuste ja 
lepingu alt väljas olevate alade paiknemine maastikus läbisegi – linnud ja kimalased ei ole nii 
paiksed, et neid mõjutaks vaid ühe ettevõtte maadel toimuv tegevus. Erinevate elustiku rühmade 
seiretulemused võivad anda ka erisuunalisi trende. 

Välja tuuakse kui suur ala võimalikust on kaetud MAHE ja PLK toetusega ning OTL toetusega 
ohustatud tõugu loomade osakaal nende koguarvust Eestis. Samas ei saa eesmärgiks seada nende 
osakaalude suurenemise aastate jooksul, kuna kogu võimalik pind ja ohustatud tõugu loomade 
koguarv Eestis, millest osakaal arvutatakse, ei ole püsiv suurus. Siiski aitavad need näitajad 
hinnata MAK panust.  

MAHE, PLK ja OTL toetuste puhul on tegemist 5-aastase kohustusega toetustega, mistõttu 2015. 
ja 2016. a võisid kehtida veel MAK 2007-2013 perioodi kohustused. Hindamisel on 2015. ja 
2016. a kohta mõlema MAK perioodi toetused summeeritud. 2016. a MAHE toetuse pinna sisse on 
arvatud ka mahepõllumajandusele üleminevad alad.   

PLK toetusega alade kohta täpsemad elurikkuse andmed puuduvad, kuid eeldatakse, et alade 
hooldamine soodustab elurikkust.  

Sihtvaldkonda 4A panustab läbi rohumaade karjatamise teisese mõjuga ka loomade heaolu toetus 
(LHT), kuna karjatamisel hoitakse rohumaad, sh elupaigana väärtuslikud PLK-d, ekstensiivses 
kasutuses, säilitades ja suurendades ka rohumaade osakaalu põllumajandusmaastikus. Kuna 
loomade karjatamise kohta peetakse arvestust vaid ettevõtetes kohapeal, ei ole täpselt teada LHT 
raames karjatatavate rohumaade pind. Toetusandmete analüüsile tuginedes on teada, et 2015. a oli 
LHT saajate kasutuses 32% kõikidest rohumaadest (ÜPT-ga püsi- ja lühiajalised rohumaad ja 
PLK-d).  

VASTUS HINDAMISKÜSIMUSELE 

Metsa ja muu metsamaa pindala Eestis on suurenenud 2 452 960 ha-lt 2010. a 2 455 510 ha-le 
2015. a. Kuna muutus on väike, on metsa ja muu metsamaa osakaal maa kogupindalast samaks 
jäänud (56,5%). Natura 2000 alade osakaal (17,9%) territooriumist 2011. ja 2015. a vahel samuti 
ei muutunud. Samas toimusid muutused Natura 2000 alade osakaalus kasutatavast 
põllumajandusmaast ning metsaala kogupindalast: esimene suurenes 5,4%-lt 2011. a 5,6%-ni 
2014. a ning teine langes 18,7%-lt 2011. a 18,2%-le 2014. a. Kogu riigi põllulindude seisu 
iseloomustav põllulindude indeks (2000=100) kasvas 73,8-lt 2013. a 75,4-le 2015. a. Kuna linnud 
on küllaltki mõjutatud konkreetsest aastast, on järelduste tegemiseks vaja jälgida pikemat 
andmerida ka MAK 2014-2020 perioodil. Põllumajanduslike elupaikade (rohumaa) kaitsestaatuse 
ja suure loodusliku väärtusega põllumajanduse indikaatori kohta MAK 2014-2020 perioodi 
andmed veel puuduvad. 

MAK 2014-2020 lepingualuse maa keskmine kimalaste arvukuse, kimalaseliikide arvu ja 
Shannoni mitmekesisuse indeksi osakaal lepingu alt väljas oleva maa keskmisest näitajast 
haritavatel põldudel ja nende servades 2015-2016 keskmisena võrreldes 2010-2013 keskmisega 
suurenes. Eriti suur oli kimalaste arvukuse ja liikide arvu osakaalu kasv: vastavalt 154%-lt 193%-
ni ning 134%-lt 154%-ni. Shannoni mitmekesisuse indeksi puhul oli kasv tagasihoidlikum: 123%-
lt 129%-ni. Kimalasenäitajad olid seega lepingualusel maal juba MAK 2007-2013 perioodil 
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kõrgemad kui lepingu alt väljas oleval maal, kuid MAK 2014-2020 perioodil on vahe veelgi 
suurenenud.  

Põllulindude puhul kasutati nelja erinevat näitajat, millest kaks on kasvanud ja kaks langenud. 
Rohkem kasvas lepingualuse keskmise pesitsevate põllulinnupaaride (v.a põldlõoke) arvu osakaal 
lepingu alt väljas oleva maa keskmisest: 128%-lt 2010-2013 keskmisena 148%-ni 2015-2016 
keskmisena. Mõnevõrra tagasihoidlikum oli kasv pesitsevate põllulinnupaaride arvu osas: 113%-lt 
2010-2013 keskmisena 121%-ni 2015-2016 keskmisena. Lindude liigilise mitmekesisusega seotud 
näitajad MAK 2014-2020 perioodil võrreldes eelmise perioodiga veidi langesid: pesitsevate 
põllulinnuliikide arv 114%-lt 112%-ni ja Shannoni mitmekesisuse indeks 109%-lt 108%-ni. See 
tähendab, et kuigi arvukuse poolest on põllulindude näitajad MAK 2014-2020 perioodil 
suurenenud, siis liigilise mitmekesisuse poolest pigem veidi langenud. Samas tuleb rõhutada, et 
väärtus on kõigi nelja põllulinnunäitaja puhul siiski üle 100%, mis tähendab, et olukord 
lepingualusel maal on parem kui lepingu alt väljas oleval maal.  

Eelpooltoodust ilmneb, et põlluservadel loendatud kimalastel läheb paremini kui haritaval põllul 
loendatud põllulindudel. Samas mõjutab põllulinde ja kimalasi konkreetse aasta ilmastik jm 
tegurid – seega on vaja järelduste tegemiseks jälgida pikemaajalist andmerida ka MAK 2014-2020 
perioodi kohta. 

Rohumaaribade taimestiku seire kõigi kolme taimenäitaja keskmine 8 m2 kohta 2016. a võrreldes 
2011. ja 2013. a keskmise väärtusega kasvas: soontaimede keskmine liikide arv 20,3-lt liigilt 22,4-
le liigile, püsikute keskmine liikide arv 14,2-lt 16,3-le ja rohundite liikide arv 14,9-lt 16,0-le. 
Püsikute ja rohundite liikide arvu suurenemine viitab ka rohumaaribade kvaliteedi paranemisele. 
Samas ei saa neist muutustest üheselt järeldada, et MAK 2014-2020 lepingualusel maal on 
taimestiku olukord paranenud, kuna see on taimestikule veel soodsamaks muutunud. Pigem on 
tegu sellega, et muutused taimestikus võtavad aega ning 2016. a oli tulenevalt aja möödumisest 
näha lõpuks muutusi positiivses suunas, kuigi need olid küllaltki väikesed. MAK 2014-2020 
panustab aga endiselt nõudega neid mitmeaastase taimestikuga rohumaaribasid säilitada – oluline 
on neid mitte üles künda. 

Mahepõllumajanduslik tootmine on paljude uuringute tulemuste põhjal elurikkusele soodne 
majandamisviis. Kogu mahepõllumajandusliku maa pindala Eestis on 2016. aastaks kasvanud 
võrreldes 2013. aastaga ligi 30 000 ha (pinnad vastavalt 180 852 ha ja 151 292 ha), mida võib 
elurikkuse seisukohalt positiivseks lugeda. MAHE toetus (k.a käesoleval MAK perioodil kehtivad 
MAK 2007-2013 kohustused) moodustas 2013. a kogu mahepõllumajanduslikust maast Eestis 
83%, 2016. a aga 78%. Languse põhjuseks ei ole aga see, et MAHE toetuse aluse maa pindala 
Eestis oleks vähenenud, vastupidi: 2013. a 126 242 ha ning 2016. a 141 153 ha (ehk suurenemine 
ligi 15 000 ha võrra; 2016. a sisaldab ka mahepõllumajandusele üleminevaid alasid, kuna neid 
MAK 2014-2020 raames toetatakse). MAHE toetuse osakaalu vähenemise põhjus on pigem selles, 
et mahepõllumajandusliku maa pind Eestis on nii palju suurenenud. Kogu kasutuses olevast 
põllumajandusmaast (UAA) moodustas MAHE toetuse alune pind 2013. a 13,2%. 

PLK-d on üldiselt teada nende ainulaadse ja mitmekesise liigilise koosseisu poolest. 
Keskkonnaregistrisse (KR) kantud PLK-de pindala on 2016. aastaks võrreldes 2013. aastaga ligi 
3000 ha võrra suurenenud (pinnad vastavalt 76 775 ha ja 73 822 ha), mida võib positiivseks 
pidada. Neile PLK-dele võib KeA-lt kinnituse saamise korral PLK hooldamise toetust taotleda. 
PLK pinna suurenemise peamisteks põhjusteks on alade ümber inventeerimine ja pindade 
täpsustamine, aga ka uute alade lisandumine. PLK-de soodsa seisundi tagamiseks on neid vaja 
hooldada (et need ei võsastuks ja elurikkus ei väheneks). MAK aitab sellele kaasa läbi PLK 
hooldamise toetuse, mille pind moodustas 2013. a KR PLK-de pinnast 34,0%, 2016. a aga 34,4%. 
Seega oli PLK toetuse aluse maa osakaal isegi veidi suurenenud, vaatamata sellele, et KR PLK-de 
pind (millest osakaal leiti) oli ligi 3000 ha võrra kasvanud. 

Elurikkuse üheks tasandiks on geneetiline mitmekesisus – sh on oluline kohalike ohustatud 



239 
 

tõugude säilimine. Eesti hobuste ja Eesti raskeveohobuste arv Eestis on aastate 2015-2016 
keskmisena võrreldes aastate 2009-2013 keskmisega kasvanud (vastavalt 2527-ni 2115-lt ja 411-ni 
289-lt), Tori hobuste ja Eesti maakarja tõugu veiste arv aga langenud (vastavalt 1233-ni 1380-lt ja 
1265-ni 1699-lt). Geneetilise mitmekesisuse seisukohast on hea, kui ohustatud tõugude arvud 
suureneksid – seega on Tori hobuste ja Eesti maakarja tõugu veiste osas geneetilise mitmekesisuse 
suurendamise seisukohast suundumus negatiivne. Samas ei ole põllumajandustootjatel kohustust 
neid tõuge kasvatada. MAK aitab sellele aga kaasa läbi 5-aastase kohustusega OTL toetuse. 2015.-
2016. a keskmisena oli kõigi nelja tõu OTL toetusega loomade arv võrreldes 2009.-2013. a 
keskmisega suurenenud ehk MAK 2014-2020 perioodil on tagatud rohkemate ohustatud tõugu 
loomade jätkuv pidamine. Kui analüüsida aga OTL toetusega loomade arvu osakaalu nende 
koguarvust Eestis aastate 2015-2016 keskmisena võrreldes aastate 2009-2013 keskmisega, siis 
Eesti hobuste osas oli see peaaegu sama (langes 1% võrra, osakaalud vastavalt 68% ja 69%), Eesti 
raskeveo hobuse osas aga langes 11% võrra (71%-lt 60%-le) – põhjuseks aga see, et Eesti raskeveo 
hobuste koguarv Eestis on kahe võrreldava perioodi vahel palju kasvanud. Tori hobuste ja Eesti 
maakarja tõugu veiste osas on OTL toetusega loomade osakaal nende koguarvust Eestis kahe 
perioodi võrdluses kasvanud vastavalt 4% ja 21% võrra. Viimane osakaal on aga kasvanud 
seetõttu, et Eesti maakarja tõugu veiste koguarv Eestis on kahe perioodi võrdluses koguni 435 
võrra langenud. Sellise languse põhjuseks võivad olla piimalehmaomanike raskused tulenevalt 
turuolukorrast.        

JÄRELDUSED JA SOOVITUSED 

JÄRELDUSED  SOOVITUSED 

1. Kimalaste ja lindude näitajad olid MAK 
lepingualusel maal kõrgemad kui lepingu alt väljas 
oleval maal. MAK 2014-2020 lepingualusel maal 
lindude arvukuse ja kimalasenäitajad suurenesid, 
lindude liigirikkuse näitajad aga 1-2% võrra langesid. 

 

 

2. 2016. aastaks olid rohumaaribades taimestiku 
näitajad võrreldes 2011. ja 2013. a keskmisega veidi 
kasvanud, mis on elurikkuse seisukohast positiivne. 

Muutused taimestikus võtavad aega, 
mistõttu on oluline jätkata nende 
rohumaaribade säilitamise toetamist läbi 
MAK-i ka edaspidi, et võimaldada 
areneda neil elustiku jaoks 
väärtuslikumaks. 

3. Kogu mahepõllumajandusliku maa pindala Eestis 
2016. a (180 852 ha) võrreldes 2013. a kasvas ligi 
30 000 ha, millest tulenevalt MAHE toetusega pinna 
osakaal langes (2013. a 83% ja 2016. a 78%). MAHE 
pind aga kasvas ligi 15 000 ha võrra, olles 2016. a 
141 153 ha. 

 

4. Keskkonnaregistri (KR) PLK-de pindala 2016. a 
(76 775 ha) võrreldes 2013. a suurenes ligi 3000 ha 
võrra. Neile aladele võib taotleda PLK hooldamise 
toetust, mille osakaal KR PLK-de pinnast 2016. a 
(34,4%) võrreldes 2013. a (34,0%) veidi suurenes. 
Suundumus on elurikkusele soodne. 

 

5. Võrreldes aastate 2009-2013 ja 2015-2016  
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keskmisi on Eesti hobuste ja Eesti raskeveohobuste 
arv Eestis  kasvanud, Tori hobuste ja Eesti maakarja 
tõugu veiste arv langenud. OTL toetusega olid 2016. a 
vastavalt 68%, 60%, 37% ja 59%. 

 

4.2. HINDAMISKÜSIMUS NR 9., SIHTVALDKOND 4B 

Kuidas on maaelu arengu programm toetanud veemajanduse, sh väetiste ja pestitsiidide 
kasutamise, parandamist? 

SEKKUMISLOOGIKA:  

Meetmed, mis panustavad sihtvaldkonna 4B eesmärgi saavutamisse:  

Prioriteet P4 (AGRI): 
M10 – Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede (artikkel 28) 
M11 – Mahepõllumajandus (artikkel 29) 
M12 – Natura 2000 ja veepoliitika raamdirektiivi kohased toetused (artikkel 30) 
 

HINDAMISKRITEERIUMID, NÄITAJAD JA METOODIKA 

Hindamiskriteerium  Ühised taustanäitajad  Lisanäitaja nimetus   

Vee kvaliteet on 
paranenud 

CCI – 40 Vee kvaliteet  
Lämmastiku võimalik ülejääk 
põllumajandusmaal kg/N/ha/a  

Taluvärava N- bilanss, kg/ha 

Fosfori võimalik ülejääk 
põllumajandusmaal kg/P/ha/a  

Taluvärava bilansi N- sisend, kg/ha 

Magevee nitraadisisaldus – 
Pinnavesi: Kõrge kvaliteet (% 
seirealadest 

Taluvärava P- bilanss, kg/ha 

Magevee nitraadisisaldus – 
Pinnavesi: Mõõdukas kvaliteet 
(%seirealadest)  

Taluvärava bilansi P- sisend, kg/ha 

Magevee nitraadisisaldus – 
Pinnavesi: Halb kvaliteet 
(%seirealadest)  

Mineraalväetiste osakaal NPK- 
sisendist, % 

Magevee nitraadisisaldus – 
Põhjavesi: Kõrge kvaliteet 
(%seirealadest)  

Talvise taimkattega pind 
toetusõiguslikust maast, ha 

Magevee nitraadisisaldus – 
Põhjavesi: Mõõdukas kvaliteet 
(%seirealadest)  

N üldbilanss KSM j a ÜPT 
seirepõldudel, kg/ha 

Magevee nitraadisisaldus – 
Põhjavesi: Halb kvaliteet 
(%seirealadest)  

P üldbilanss KSM j a ÜPT 
seirepõldudel, kg/ha 

Jõgede hüdrokeemiline seisund 
BHT5: väga hea kvaliteet (% 
seirealadest 

Mahe toetusalune pind, ha 

Jõgede hüdrokeemiline seisund 
BHT5: hea kvaliteet (% 

Talvise taimkattega pind KSM tootjatel, 
ha 
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seirealadest,  
Jõgede hüdrokeemiline seisund 
BHT5: kesine kvaliteet (% 
seirealadest,  

Mustkesa pind KSM ja MAHE tootjatel, 
ha 

Jõgede hüdrokeemiline seisund 
BHT5: halb kvaliteet (% 
seirealadest,  

Piirkondliku mullakaitsetoetuse alune 
pind, ha 

Jõgede hüdrokeemiline seisund 
BHT5: väga halb kvaliteet (% 
seirealadest,  

Püsirohumaa osakaal NAT toetusalusest 
pinnast, % 

 Liblikõieliste pind KSM tootjatel, ha 
 Liblikõieliste pind MAHE tootjatel, ha 
 Nitraatiooni sisaldus dreenivees, mg/l  
 Fosfori sisaldus dreenivees, mg/l  
 Lämmastiku leostumine dreenivee 

seirepõldudelt, kg/ha/a  
 Fosfori leostumine dreenivee 

seirepõldudelt, kg/ha/a  
 Püsirohumaa pind MAHE tootjatel, ha 
 PLK pind, ha 

Pestitsiidide 
kasutuskoormus ei 
ole suurenenud 
 

 Turustatud taimekaitsevahendid kokku, 
kg toimeainet 

 Taimekaitsevahendite kasutamine 
põllumajanduslikes majapidamistes, kg 
preparaati 

 Taimekaitsevahendite kasutamine 
põllumajanduslikes majapidamistes, kg 
toimeainet 

 Vähemalt korra taimekaitsevahendi 
toimeainega töödeldud pind 
põllumajanduslikes majapidamistes, ha 

 Kasutatud pestitsiidide 
põllumajandusmaa kohta, kg preparaati 
/ha 

 Kasutatud pestitsiidide haritava maa 
kohta, kg preparaati /ha 

 Pestitsiididega pritsitud pind KSM+ÜPT 
seireettevõtete põllumajandusmaast, % 

 Kasutatud pestitsiidide kogus 
KSM+ÜPT seireettevõtete pritsitud 
pinna kohta, kg toimeainet /ha 

 Kasutatud pestitsiidide kogus 
KSM+ÜPT seireettevõtete 
põllumajandusmaa kohta, kg toimeainet 
/ha 

 Glüfosaadiga pritsitud pinna osakaal 
KSM+ÜPT seireettevõtete 
põllumajandusmaast, % 

 Glüfosaadiga pritsitud pinna osakaal 
KSM+ÜPT seireettevõtete pritsitud 
pinnast, % 
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 Kasutatud glüfosaadi kogus KSM+ÜPT 
seireettevõtete pritsitud pinna kohta, l 
toimeainet /ha 

 Mahe pinna osatähtsus PKT+MAHE 
pinnast, %  

KASUTATUD METOODIKAD  

Toiteelementide bilanss 

a) Indikaatori ja metoodika valiku põhjendus (kvantitatiivne analüüs) 

Lämmastiku ja fosfori bilanss on üheks põllumajanduskeskkonna indikaatoriks, mida kasutatakse 
laialdaselt üle Euroopa. Toiteelementide bilansi tulemused annavad üldist informatsiooni 
põllumajandusettevõtte majandamise kohta, selle põhjal on võimalik hinnata survet vee- ja 
mullakeskkonnale. Bilansinäitajate muutuste põhjal saab hinnata võimalikku leostumisriski, kui 
suure üle- või puudujäägiga majandatakse. Kaudselt annab informatsiooni erinevate toetusnõuete 
täitmise mõjust. 

b) Lühikirjeldus, sh kogumis- või esitamissagedus, arvutamisalused 

Toiteelementide bilansi andmeid kogutakse igal aastal, aasta varasema perioodi kohta. 2016. aastal 
muudeti bilansivalimit, esmakordselt arvutati toiteelementide bilanss (2015. aasta kohta) FADN-i 
andmetel ja tulemused esitati laiendatud andmetena. Kohandati OECD taluvärava toiteelementide 
bilansi metoodikat vastavalt FADN-is olemasolevatele andmetele ja korrigeeriti toiteelementideks 
ümberarvutamise koefitsiente. Valimis 661 ettevõtet. Laiendatud tulemused iseloomustavad kogu 
põllumajandussektorit, kuna FADNI ettevõtete valimis on järgitud põllumajandustootjate 
üldkogumi struktuuri (7578 põllumajandustootjat, kelle standartkogutoodang > 4000 eurot). 

Iga põllumajandustootja bilansinäitajad arvutati kaalutud keskmistena. Analüüsiti 
keskkonnasõbraliku majandamise- (KSM) ja mahepõllumajandusliku tootmise toetust (MAHE) 
taotlenud tootjate lämmastiku ja fosfori bilansinäitajaid (sisend, väljund, bilanss, efektiivsus). 
Võrdlusgrupina kasutati ühtset pindalatoetust (ÜPT) taotlenud tootjate tulemusi 
(põllumajanduskeskkonna toetuseid mittetaotlenud tootjad).  

Taluvärava bilanss arvutatakse ettevõtte kohta (NP- kg/ha aastas), arvesse võetakse kalendriaasta 
jooksul ettevõttesse ostetud/sisse toodud (sisend) ja sealt müüdud/välja viidud (väljund) 
põllumajandustoodang. Ettevõtte sisest toiteelementide ringlust ei arvestata, tootmisaasta lõpul 
müümata jäänud toodang võetakse arvesse järgmisel aastal. 

Bilansi sisendi moodustavad ettevõttesse sisse ostetud/toodud sööt, põhk, mineraalväetised, 
seemned, loomad, orgaaniline väetis, lämmastiku sidumine liblikõieliste kultuuride poolt ja 
sademetest saadav lämmastik. Väljundi poole moodustavad toodanguga välja müüdud/viidud 
looma- ja taimekasvatussaadused, põllumajandusloomad ja orgaaniline väetis (sõnnik). Kõik 
kogused arvutatakse spetsiaalsete koefitsientide abil ümber NP- toiteelementideks ja summeeritakse 
(kg).  

Bilansi arvutamiseks lahutatakse ettevõtte sisendi saaduste toiteelementide summast ettevõtte 
väljundi toiteelementide summa.  

c) Meetodi rakendamisel tekkinud väljakutsed 

Aastatel 2004-2014 teostatud toiteelementide bilansi uuringu tulemused ei ole seoses bilansivalimi 
muutmise, laiendatud tulemustele ülemineku ja osalise metoodika kohandamise tõttu võrreldavad 
2015. aasta tulemustega. Seetõttu võetakse MAK 2014-2020 perioodi referentsväärtusteks 2016. 
aastal teostatud uuringu lämmastiku ja fosfori bilansinäitajad 2015. aasta kohta. 

Pestitsiidide kasutuskoormus (kvantitatiivne analüüs) 
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a) Indikaatori ja metoodika valiku põhjendus (kvantitatiivne analüüs) 

Indikaatori „Pestitsiidide kasutuskoormus“ tulemuste analüüs annab ülevaate pestitsiidide 
kasutamisest, võimaldab hinnata survet vee- ja mullakeskkonnale ning kaudselt erinevate 
toetusnõuete täitmise mõju. Pestitsiidide suurtes kogustes kasutamisega kaasneb loodusliku 
mitmekesisuse vähenemine, välja võivad kujuneda taimekaitsevahendite suhtes resistentsed 
kahjurid, pestitsiidide jäägid jäävad keskkonda. Mullas ja vees mõjutavad jäägid erinevate 
organismide elutegevust, liiguvad taimedesse ja talletuvad saagis.  

b) Lühikirjeldus, sh kogumis- või esitamissagedus, arvutamisalused 

Andmeid pestitsiidide kasutamise kohta kogutakse igal aastal, aasta varasema perioodi kohta. 
Andmed kogutakse põlluraamatust ja tootjate küsitluse teel. Valimis ~120 ettevõtet. 

Analüüsitakse keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) toetust taotlenud seireettevõtete 
pestitsiidide kasutamist. Võrdlusgrupina kasutatakse ühtset pindalatoetust (ÜPT) taotlenud tootjate 
tulemusi (põllumajanduskeskkonna toetuseid mittetaotlenud tootjad). Iga seireettevõtte kohta 
arvutatakse nn pestitsiidide kasutuskoormus: pestitsiididega pritsitud pinna osatähtsus 
põllumajandusmaast (%); kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus põllumajandusmaa kohta (kg/ha); 
kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinna kohta (kg/ha).  

c) Meetodi rakendamisel tekkinud väljakutsed 

Kuna osa valimisse kuulunud ettevõtetest on aastate jooksul erinevatel põhjustel vahetunud, ei ole 
võimalik uuringu andmete aegrida siduda konkreetse geograafilise asukohaga ja valimi väiksuse 
tõttu laiendada andmeid kogu Eesti kohta. Uuringu tulemused iseloomustavad konkreetsesse 
valimisse kuuluvate põllumajandusettevõtete pestitsiidide kasutamist.  

Pestitsiidide kasutamisest tuleneva MAK 2014-2020 perioodil kehtestatud nõuete mõju hindamisel 
veemajandusele on keeruline siduda ainult MAK 2010-2013 referentsperioodi tulemustega, kuna 
sarnaseid pestitsiidide kasutamist piiravaid nõudeid kasutati ka MAK varasemal perioodil 
(glüfosaatide kasutamise piirangud, koolitustel osalemine jne).   

Dreenivee kvaliteet (kvantitatiivne analüüs) 

a) Indikaatori ja metoodika valiku põhjendus 
Dreenivee seire tulemustel on võimalik hinnata majandamise survet pinnavee kvaliteedile – 
taimetoiteelementide võimalikku leostumisriski. Annab informatsiooni erinevate toetusnõuete 
täitmise mõjust. Võimaldab hinnata erinevate väetiste ja väetisannuste, ilmastiku ja agrotehnika 
mõju pinnavee kvaliteedile. 

b) Lühikirjeldus, sh kogumis- või esitamissagedus, arvutamisalused 

Dreenivee kvaliteedi hindamisel kasutatakse kvantitatiivset analüüsi. Veeproove kogutakse ja 
vooluhulki mõõdetakse 1-nädalase intervalliga. Toiteelementide leostumine arvutatakse dreenivee 
toiteelementide sisalduse ja vooluhulkade järgi. Vastavalt dreenisüsteemi pindalale arvutatakse 
toiteelementide leostumine hektari kohta aastas. Uuringus on 7 seirepõldu, neist 5 KSM, 1 MAHE 
ja 1 ÜPT toetusega. Uuringut teostatakse igal aastal. 

c) Meetodi rakendamisel tekkinud väljakutsed 
Meetod põhineb veeproovide kogumisel ja vooluhulkade mõõtmisel 1-nädalase intervalliga. See 
teeb andmete kogumise töömahukas ja maksumuse kõrgeks. Seetõttu on valim väike ja võimaldab 
keskkonnamõju hindamist andmete pikema aegrea korral.  

Analüüs andmebaasides olemasolevate andmete ja toetuste administratiivandmete põhjal 
(kvantitatiivne meetod) 

a) Indikaatori ja metoodika valiku põhjendus 
Veekvaliteedi parandamisele aitab kaasa: 
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• maheviljeluse toetus, kuna lubatud mineraalsete väetisainete kasutamine on väga madal. Et 
maheviljeluse tohib kasutada vaid maheloomadelt saadavat sõnnikut, siis ei ole ka sõnnikust 
tulenev koormus keskkonnale suur; 

• püsirohumaad, sest taimestikuga kaetuse tõttu on toiteelementide leostumine rohumaadelt 
väiksem kui üheaastaste põllukultuuride pinnalt; 

• talvise taimkatte pind, mis vähendab taimetoitainete leostumist; 
• liblikõieliste taimede kasvatamine, sest neid reeglina lämmastikväetistega ei väetata; 
• mustkesa pinna muutus, sest mustkesa loetakse üheks suurimaks toiteelementide leostumise 

ja erosiooni soodustajaks põldudel. 
b) Lühikirjeldus, sh kogumis- või esitamissagedus, arvutamisalused 

Toetusaluste pindade ning erinevate kultuurigruppide pindalad saadakse PRIA infosüsteemist. 
Indikaatoreid esitatakse igal aastal. 
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TAUSTA- JA LISANÄITAJATE VÄÄRTUSED JA ANDMEALLIKAD  

Näitaja nimetus ja ühik Väärtus 
(referents) 

Aasta 
(referents) 

Väärtus Aasta  Andmeallikas 

Taustanäitajad 

CCI – 40 Veekvaliteet      
Lämmastiku võimalik ülejääk 
põllumajandusmaal  
(kg N/ha/aastas) 

22 2006 - 2009  22 2014 
Eurostat ja OECD N- bilanss  
http://stats.oecd.org/Index.aspx?datas
etcode=AEI_NUTRIENTS 

Fosfori võimalik ülejääk 
põllumajandusmaal 
(kg P/ha/aastas) 

-8 2005 - 2008  -7 2014 
Eurostat ja OECD P-bilanss 
http://stats.oecd.org/Index.aspx?datas
etcode=AEI_NUTRIENTS 

Magevee nitraadisisaldus – 
Pinnavesi: Kõrge kvaliteet 
(% seirealadest) 

78,1 2010  55,6 2015 

OÜ Eesti Keskkonnauuringute 
Keskus, 2016 Eesti riikliku 
keskkonnaseire allprogrammi jõgede 
hüdrokeemiline seire 

Magevee nitraadisisaldus – 
Pinnavesi: Mõõdukas kvaliteet 
(% seirealadest) 

20,3 2010  36,5 2015 

OÜ Eesti Keskkonnauuringute 
Keskus, 2016 Eesti riikliku 
keskkonnaseire allprogrammi jõgede 
hüdrokeemiline seire (KAUR) 

Magevee nitraadisisaldus – 
Pinnavesi: Halb kvaliteet 
(% seirealadest) 

1,6 2010  7,9 2015 

OÜ Eesti Keskkonnauuringute 
Keskus, 2016 Eesti riikliku 
keskkonnaseire allprogrammi jõgede 
hüdrokeemiline seire (KAUR) 

Magevee nitraadisisaldus – 
Põhjavesi: Kõrge kvaliteet 
(% seirealadest) 

90,2 2010  98,6 2015 
OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2016 
Põhjavee seire allprogrammi 
põhjaveekogumite seire (KAUR) 

Magevee nitraadisisaldus – 
Põhjavesi: Mõõdukas kvaliteet 
(% seirealadest) 

9,8 2010  1,4 2015 
OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2016 
Põhjavee seire allprogrammi 
põhjaveekogumite seire (KAUR) 

Magevee nitraadisisaldus – 
Põhjavesi: Halb kvaliteet 

0 2010  0 2015 
OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2016 
Põhjavee seire allprogrammi 
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(% seirealadest) põhjaveekogumite seire (KAUR) 
Jõgede BHT5: väga hea 
kvaliteet (% seirealadest) 86,3 2010 74,2 2015 

Eesti riikliku keskkonnaseire 
allprogrammi jõgede hüdrokeemiline 
seire (KAUR) 

Jõgede BHT5hea kvaliteet (% 
seirealadest) 13,6 2010 24,2 2015 

Eesti riikliku keskkonnaseire 
allprogrammi jõgede hüdrokeemiline 
seire (KAUR) 

Jõgede BHT5: kesine kvaliteet 
(% seirealadest) 0 2010 1,6 2015 

Eesti riikliku keskkonnaseire 
allprogrammi jõgede hüdrokeemiline 
seire (KAUR) 

Jõgede BHT5: halb kvaliteet 
(% seirealadest) 0 2010 0 2015 

Eesti riikliku keskkonnaseire 
allprogrammi jõgede hüdrokeemiline 
seire (KAUR) 

Jõgede BHT5: väga halb 
kvaliteet (% seirealadest) 0 2010 0 2015 

Eesti riikliku keskkonnaseire 
allprogrammi jõgede hüdrokeemiline 
seire (KAUR) 

Lisanäitajad 

Taluvärava N- bilanss, kg/ha 
33 2015 -* 2016 

PMK "Taluvärava toiteelementide 
bilansi ja kasutuse uuring 

Taluvärava bilansi N- sisend, 
kg/ha 

89 2015 -* 2016 
PMK "Taluvärava toiteelementide 
bilansi ja kasutuse uuring 

Taluvärava P- bilanss, kg/ha 
0 2015 -* 2016 

PMK "Taluvärava toiteelementide 
bilansi ja kasutuse uuring 

Taluvärava bilansi P- sisend, 
kg/ha 

10 2015 -* 2016 
PMK "Taluvärava toiteelementide 
bilansi ja kasutuse uuring 

Mineraalväetiste osakaal NP- 
sisendist, % 

61 2015 -* 2016 
PMK "Taluvärava toiteelementide 
bilansi ja kasutuse uuring 

N üldbilanss KSM 
seirepõldudel 

53 2009-2013 98 2016 PMK dreenivee seire uuring 

P üldbilanss KSM 
seirepõldudel 

4 2009-2013 14 2016 PMK dreenivee seire uuring 

N üldbilanss ÜPT 71 2009-2013 17 2016 PMK dreenivee seire uuring 
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seirepõldudel 
P üldbilanss ÜPT 
seirepõldudel 

-4 2009-2013 -13 2016 PMK dreenivee seire uuring 

Mahe toetusalune pind, ha 111 980 2009-2013 141 153 2016 PMK (PRIA andmetel) 
Talvise taimkattega pind KSM 
tootjatel, ha 

208 551 2010-2013 213 524 2016 
PMK (PRIA andmetel) 

Mustkesa pind KSM ja MAHE 
tootjatel, ha 

6 010 2009-2013 5 217 2016 
PMK (PRIA andmetel) 

Piirkondliku 
mullakaitsetoetuse alune pind, 
ha 

8 842 2015 10 347 2016 PMK (PRIA andmetel) 

Püsirohumaa pind MAHE 
tootjatel, ha 

53 309 2007-2013 69 407 2016 PMK (PRIA andmetel) 

Püsirohumaa osakaal NAT 
toetusalusest pinnast, % 

63,4 2007-2013 61,8 2016 PMK (PRIA andmetel) 

PLK pind, ha 21 317 2007-2013 25 197 2016 PMK (PRIA andmetel) 
Liblikõieliste pind KSM 
tootjatel, ha 

139 523 2009-2013 138 703 2016 PMK (PRIA andmetel) 

Liblikõieliste pind MAHE 
tootjatel, ha 

30 970 2009-2013 49 331 2016 PMK (PRIA andmetel) 

Nitraatiooni sisaldus 
dreenivees KSM põldudel 

33,5 2007-2013 35,1 2015-2016 PMK dreenivee seire uuring 

Nitraatiooni sisaldus 
dreenivees ÜPT põldudel 

20,1 2007-2013 103,3 2015-2016 PMK dreenivee seire uuring 

Nitraatiooni sisaldus 
dreenivees MAHE  põldudel 

18,7 2007-2013 20,8 2015-2016 PMK dreenivee seire uuring 

Fosfori sisaldus dreenivees 
KSM põldudel 

0,13 2007-2013 0,09 2015-2016 PMK dreenivee seire uuring 

Fosfori sisaldus dreenivees 
ÜPT põldudel 

0,08 2007-2013 0,08 2015-2016 PMK dreenivee seire uuring 

Fosfori sisaldus dreenivees 
MAHE põldudel 

0,18 2007-2013 0,17 2015-2016 PMK dreenivee seire uuring 

Lämmastiku leostumine 14,9 2006-2013 18,3 2015-2016 PMK dreenivee seire uuring 
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dreenivee KSM seirepõldudelt 
Lämmastiku leostumine 
dreenivee ÜPT seirepõldudelt 

20,4 2006-2013 53,4 2015-2016 PMK dreenivee seire uuring 

Lämmastiku leostumine 
dreenivee MAHE 
seirepõldudelt 

2,7 2006-2013 4,1 2015-2016 PMK dreenivee seire uuring 

Fosfori leostumine dreenivee 
KSM seirepõldudelt 

0,26 2006-2013 0,18 2015-2016 PMK dreenivee seire uuring 

Fosfori leostumine dreenivee 
ÜPT seirepõldudelt 

0,34 2006-2013 0,18 2015-2016 PMK dreenivee seire uuring 

Fosfori leostumine dreenivee 
MAHE seirepõldudelt 

0,31 2006-2013 0,12 2015-2016 PMK dreenivee seire uuring 

Turustatud 
taimekaitsevahendid kokku, kg 
toimeainet 

525 432 2010-2013 
Andmed 

puuduvad 
2015 Eesti Statistikaamet (KK15) 

Taimekaitsevahendite 
kasutamine 
põllumajanduslikes 
majapidamistes, kg preparaati 

779 558 2010-2013 963 928 2015 
Eesti Statistikaamet (KK208) 2015. 
aasta andmed on korrigeeritud 
08.12.2016 

Taimekaitsevahendite 
kasutamine 
põllumajanduslikes 
majapidamistes, kg toimeainet 

306 578 2013-2014 345 894 2015 
Eesti Statistikaamet (KK2081) 2015. 
aasta andmed on korrigeeritud 
08.12.2016 

Vähemalt korra 
taimekaitsevahendi 
toimeainega töödeldud pind 
põllumajanduslikes 
majapidamistes, ha 

232 255 2013 
Andmed 

puuduvad 
2015 

Eesti Statistikaamet (KK2081) 2015. 
aasta andmed on korrigeeritud 
08.12.2016 

Kasutatud pestitsiide 
põllumajandusmaa kohta, kg 
preparaati /ha 

0,817 2010-2013 0,970 2015 
Eesti Statistikaamet (KK208) 2015. 
aasta andmed on korrigeeritud 
08.12.2016 

Kasutatud pestitsiide haritava 
maa kohta, kg preparaati /ha 

0,940 2010-2013 1,110 2015 
Eesti Statistikaamet (KK208) 2015. 
aasta andmed on korrigeeritud 
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08.12.2016 
Pestitsiididega pritsitud pind 
KSM+ÜPT seireettevõtete 
põllumajandusmaast, % 

63 2010-2013 66 2015 
PMK „Pestitsiidide kasutuskoormuse 
uuring“ 

Kasutatud pestitsiidide kogus 
KSM+ÜPT seireettevõtete 
pritsitud pinna kohta, kg 
toimeainet /ha 

0,686 2010-2013 0,714 2015 
PMK „Pestitsiidide kasutuskoormuse 
uuring“ 

Kasutatud pestitsiidide kogus 
KSM+ÜPT seireettevõtete 
põllumajandusmaa kohta, kg 
toimeainet /ha 

0,430 2010-2013 0,473 2015 
PMK „Pestitsiidide kasutuskoormuse 
uuring“ 

Mahe pinna osatähtsus 
PKT+MAHE pinnast, % 

19,7 2009-2013 22,6 2016 PMK (PRIA andmetel) 

Glüfosaadiga pritsitud pinna 
osakaal KSM+ÜPT 
seireettevõtete 
põllumajandusmaast, % 

11 2015 -* 2016 
PMK „Pestitsiidide kasutuskoormuse 
uuring“ 

Glüfosaadiga pritsitud pinna 
osakaal KSM+ÜPT 
seireettevõtete pritsitud 
pinnast, % 

16 2015 -* 2016 
PMK „Pestitsiidide kasutuskoormuse 
uuring“ 

Kasutatud glüfosaadi kogus 
KSM+ÜPT seireettevõtete 
pritsitud pinna kohta, l 
toimeainet /ha 

1,087 2015 -* 2016 
PMK „Pestitsiidide kasutuskoormuse 
uuring“ 

* - andmeid kogutakse aastase tagasinihkega, seega andmed 2016. aasta kohta saadakse 2017. aastal 
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PROBLEEMID, MIS VÕIVAD MÕJUTADA HINDAMISTULEMUSTE 
USALDUSVÄÄRSUST JA ÕIGSUST  

Muutused veekeskkonnale ei avaldu reeglina ühe aasta jooksul. Toiteelementide bilansi, 
pestitsiidide kasutuskoormuse ja dreenivee seire tulemusi tuleks hinnata pikema perioodi vältel, 
kuna tulemused sõltuvad erinevatest koosmõjudest (aasta, ilmastik, mullastik, kasvatatavad 
kultuurid, tootmise spetsiifika, erinevate toetusnõuete täitmine, tootjate teadlikkus jne. jne). 
Põhjalikuma ülevaate toimuvast annab pikaajaliste tulemuste põhjal väljajoonistuvate trendide 
analüüsimine.  

Probleemiks on ka tagasiulatuv andmete korrigeerimine erinevates avalikes andmebaasides. 
Värskendatud andmetel on lämmastiku võimalik ülejääk põllumajandusmaal 2006-2009 
keskmisena 29 kg/ha ja fosfori võimalik ülejääk põllumajandusmaal 2006-2009 keskmisena -5 
kg/ha http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (värskendus 25-01-
2017).  

Pestitsiidide kohta Statistikaameti avalikus andmebaasis avaldatud andmed on kohati lünklikud ja 
uuendamata, metoodika ja terminoloogia osas on palju üldistusi. 

VASTUS HINDAMISKÜSIMUSELE: 

Lämmastiku ja fosfori ülejääk ehk bilanss on 2014. aastal võrreldes referentsaastate (N- 2006.-
2009. a; P- 2005.-2008. a) keskmisega jäänud samale tasemele. Lämmastiku bilanss 
põllumajandusmaal oli 22 kg/ha. Selline mõõdukas lämmastiku ülejääk ei ole ohuks 
veekeskkonnale. Fosfori bilanss on negatiivne (-7 kg/ha), mis on pikemas perspektiivis 
mullaviljakust vähendav.  

Pinnavee nitraatide sisaldus on võrreldes 2010. aastaga mõnevõrra halvenenud. Suurenenud on 
mõõdukasse ja halba kvaliteediklassi jäävate pinnaveekogumite osa kõrge kvaliteediklassi arvel. 
Kui 2010. aastal oli mõõdukas kvaliteediklassis 20,3% seirepunktidest ja halvas klassis 1,6, siis 
2015. aastal vastavalt 36,5 ja 7,9%. Sama tendents on täheldatav ka teise pinnavee 
kvaliteedinäitaja – BHT5 – osas. 2015. aastal on suurenenud heasse klassi jäävate seirepunktide 
osa väga hea klassi arvelt, minimaalselt (1,6%) suurenes ka kesise klassi osakaal. Endiselt ei kuulu 
vee kvaliteet üheski seirepunktidest halba ega väga halba kvaliteediklassi.  

Põhjavee kvaliteet on seireandmete järgi jätkuvalt väga hea. 2015. aastal vähenes mõõduka 
kvaliteediga põhjavee seirepunktide osa 1,4%-ni võrreldes 2010. aasta 9,8%. Halva kvaliteediga 
põhjavett seirealadel ei olnud. 

Üldiste taustanäitajate muutlikkus aastati on suur. Seetõttu peab hinnangu andmiseks jälgima 
pikemat aegrida, et tuvastada tegelik suundumus. 

Taluvärava toiteelementide bilansi andmetel oli MAK 2014-2020 perioodi referentsaasta (2015) 
keskmine põllumajandusettevõtte lämmastiku bilanss mõõdukalt positiivne (33 kg/ha). N-sisendist 
(89 kg/ha) moodustasid suurima osa mineraalväetised 57%. liblikõieliste poolt seotud lämmastiku 
osakaal oli 16%. N-kasutamise efektiivsus jäi keskkonnaseisukohalt madalaks (62%), sellisel 
tasemel tootmisega võivad kaasneda lämmastikukaod vette, õhku ja mulda. Fosfori bilanss oli 
2015. aastal tasakaalus (0 kg/ha). Fosfori sisendist (10 kg/ha) moodustasid mineraalväetised 64%, 
leostumisoht oli väike. 

Kui taluvärava toiteelementide bilanss iseloomustab kogu ettevõtte bilanssi, siis toiteelementide 
bilanss põllu tasemel lubab täpsemalt hinnata keskkonnariske, mis tulenevad väetiste kasutamisest. 
Kui referentsperioodi (2009-2013) keskmisena oli lämmastiku üldbilanss ÜPT põllul suurem (71 
kg/ha) kui KSM põldudel (53 kg/ha), siis 2016. aastal olid tulemused vastupidised - KSM tugevalt 
ülejäägiga - 98 ja ÜPT 17 kg/ha. Fosfori üldbilanss jäi ÜPT põllul mõlemal juhul negatiivseks ehk 
majandati mullavarude arvelt, KSM üldbilanss oli positiivne. Seega antud aastal oli risk 
veekvaliteedi halvenemisel suurem KSM põldudel. Samas peab toiteelementide leostumise riski 
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hindamisel arvestama ka seda, et üldbilanss arvutatakse toiteelementide üldsisalduse alusel. Seega 
on taimedele omastatavate toiteelementide hulk väiksem ning järelmõju ulatub eriti orgaaniliste 
väetiste puhul mitmele aastale. Seega ka taimetoiteelementide üldbilanssi võimalikku mõju vee 
kvaliteedile peab jälgima pikema perioodi (külvikorra) jooksul.  

Maheviljeluse toetusalune pind on kasvanud referentsperioodiga võrreldes 26% ulatudes 141 153 
hektarini. Maheviljeluse lubatud mineraalsete väetisainete kasutamine on väga madal. Kuna 
maheviljeluse tohib kasutada vaid maheloomadelt saadavat sõnnikut, siis ei ole ka sõnnikust 
tulenev koormus keskkonnale suur. Seega on ka taimetoiteelementide leostumine ja ärakanne nii 
pinna- kui põhjavette kogu maheviljeluses kasutuses oleval pinnal madal. 

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 soodustab rohumaa 
pinna säilitamist ja seeläbi paraneb ka pinnavee kvaliteet, väheneb mullaerosioon ja suureneb 
muldade majandamise tõhusus. Püsirohumaade pindala MAHE toetuse taotlejatel on suurenenud 
referentsperioodiga võrreldes 16 098 ha võrra ulatudes 69 407 ha-ni 2016. aastal. 

Sama eesmärki täidab ka piirkondlik mullakaitsetoetus, kus toetusõiguslikuks maaks loetakse 
püsirohumaa või pikaajaliseks planeeritud lühiajaline rohumaa. Selle toetuse alune pind on 
suurenenud 2015. aasta 8 842 ha-lt 10 347 ha-ni 2016. aastal. 

Püsirohumaade säilitamisele ja seega ka veekvaliteedi paranemisele panustab ka Natura 2000 
toetus põllumajandusmaale (NAT). NAT toetuse all oleva pinna maakasutuse analüüsist selgus, et 
2016. a moodustasid püsirohumaad kogu NAT maakasutusest 62%, mis võrreldes 
referentsperioodiga on jäänud samale tasemele ning hõlmab 12 398 ha.  

Poolloodusliku koosluse hooldamise ja taastamise toetust (PLK) saab taotleda püsirohumaadele. 
2016. aastal suurenes PLK toetusalune pind võrreldes referentsperioodiga (2007-2013) 24% 
hõlmates 26 394 ha. Seega kogu PLK toetusalune pind aitab samuti kaasa vee kvaliteedi 
paranemisele. 

Toiteelementide leostumise ja erosiooni vähendamist ning mullastruktuuri parandamist soodustab 
ka nõue, et osa ettevõtte põllumaast tuleb hoida talvise taimkatte all. KSM toetuse puhul oli 
2015/2016 aastal talvise taimkatte all 213 524 ha, mis on referentsperioodiga võrreldes 
suurenenud. 

Liblikõielisi taimi lämmastikväetistega reeglina ei väetata. Seetõttu liblikõieliste kasvatamise nõue 
KSM ja MAHE toetuse taotlejatele aitab kaasa mineraalse lämmastikväetise kasutamise 
vähendamisele ja vähendab ka riski vee kvaliteedi halvenemisele. 2016. aastal KSM toetuse 
taotlejatel liblikõieliste kasvupind võrreldes perioodiga 2009-2013 oluliselt ei muutunud ulatudes 
138 703 ha. Küll aga suurenes pind MAHE tootjatel 59% ulatudes 49 331 ha-ni. 

Mustkesa loetakse üheks suurimaks toiteelementide leostumise ja erosiooni soodustajaks põldudel, 
kuna mullapind on katmata ja mustkesa harimisel lagundatakse intensiivsemalt orgaanilist ainet ja 
lõhutakse mullastruktuur. Mustkesa pind vähenes KSM ja MAHE tootjatel 6010 kuni 5217 
hektarini, mis moodustab vaid 0,9% KSM ja MAHE toetusalusest pinnast 2016. aastal. Seega 
mustkesa toetuste mittemaksmine on nõudena ennast õigustanud. 

Pinnavee kvaliteedi hindamiskriteeriumiks on vee nitraadisisaldus. Kuigi nitraatiooni sisaldus 
kõigub aastati suurtes piirides jäi dreenivee kvaliteet KSM põldudel 2015/2016. aasta 
vegetatsiooniperioodil keskmisesse kvaliteediklassi. MAHE põllu dreenivee nitraatide sisaldus oli 
mõnevõrra madalam, ÜPT põllu dreenivesi jäi aga halba kvaliteediklassi. Dreenivee 
fosforisisaldus on nii seirepõldude kui ka aastate võrdluses ühtlasem, kuid valdavalt jääb 
dreenivesi keskmise sisalduse põhjal kesisesse või halba kvaliteediklassi. 

Taimetoiteelementide leostumine võimaldab otseselt hinnata nende mõju keskkonnale sealhulgas 
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pinnavee kvaliteedile. Kõige vähem leostus lämmastikku MAHE seirepõllult (4,1 kg/ha), mis on 
tingitud madalast väetamise tasemest. Väetamiseks kasutati vaid sõnnikut 4-aastase intervalliga. 
Lämmastiku leostumine KSM põldudelt jäi nii referentsperioodi kui 2015/2016. aasta 
vegetatsiooniperioodil tunduvalt madalamaks kui ÜPT põllul. KSM põldudelt leostus lämmastikku 
2015/2016. aasta vegetatsiooniperioodil keskmiselt 18,3; ÜPT põllult 53,4 kg/ha.  

Referentsperioodil (2006-2013) leostus fosforit KSM põldudelt vähem (0,26 kg/ha) kui ÜPT 
põllult (0,34 kg/ha). 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. 

Pestitsiidide kasutamine on Eestis viimastel aastatel järjest kasvanud. Taimekaitsevahendeid 
kasutati põllumajanduslikes majapidamistes aastate 2010-2013 keskmisena preparaatide füüsilises 
koguses 779 558 kg ja 2015. aastal 963 928 kg (kasv 24%). Põllumajandusmaa kohta kasutati 
2010-2013. aasta keskmisena taimekaitsevahendeid 0,817 kg/ha ja 2015. aastal 0,970 kg/ha (kasv 
19%). Haritava maa kohta 2010-2013 aasta keskmisena 0,940 kg/ha ja 2015. aastal 1,10 kg/ha 
(kasv 17%). 

Aastate 2013-2014 keskmisena oli turustatud taimekaitsevahendite toimeaine kogus Eestis 
585 519 kg ja 2015. aastal 691 327 kg (kasv 18%). Põllumajanduslikes majapidamistes kasutati 
taimekaitsevahendeid toimeaines aastate 2013-2014 keskmisena 306 578 kg ja 2015. aastal 
345 894 kg (kasv 13%). 

Hindamiskriteeriumi „pestitsiidide kasutamine on vähenenud“ analüüsimiseks kasutatakse iga 
aastase pestitsiidide kasutuskoormuse uuringu tulemusi. Referentsväärtusteks võeti aastate 2010-
2013 tulemused, glüfosaadi kasutamise osas 2016. aasta uuringu tulemused 2015. aasta kohta. 
Uuringu tulemustel suurenes pestitsiidide kasutamine ka seirealadel. Aastal 2015 pritsiti 
seireettevõtete keskmisena 66% seirealusest põllumajandusmaast, referentsväärtusega võrreldes 
suurenes pritsitud pind 3%. Kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinna kohta oli 
aastate 2010-2013 keskmisena 0,686 kg/ha ja 2015. aastal 0,714 kg/ha (suurenemine 4%). 
Põllumajandusmaa kohta kasutati aastate 2010-2013 keskmisena pestitsiidide toimeainet 0,430 
kg/ha ja 2015. aastal 0,473 kg/ha (suurenemine 10%). Pestitsiidide kasutamise suurenemisega 
säilis oht ka veekeskkonnale, pestitsiidijääkide võimaliku vette sattumise tõttu. 

 

JÄRELDUSED JA SOOVITUSED 

JÄRELDUSED  SOOVITUSED  

1. Taustanäitaja lämmastiku ja fosfori ülejääk 
põllumajandusmaal ei ole ohuks veekeskkonnale.  

1. Talvise taimkatte nõude täitmiseks 
peaks märkima ka konkreetse kultuuri. 

2. Taustanäitaja pinnavee nitraatide sisaldus ja BHT5 
on mõnevõrra halvenenud, kuid endiselt ei kuulu vee 
kvaliteet üheski seirepunktidest halba ega väga halba 
kvaliteediklassi. 

2. Statistikaametil usaldusväärsete 
väetamisandmete kogumine 

3. Taustanäitaja põhjavee kvaliteet on seireandmete 
järgi jätkuvalt väga hea 

3. Statistikaametil täpsustada turustatud ja 
kasutatud pestitsiidide toimeainete 
kogused. 

4. Taluvärava lämmastiku bilanss oli mõõdukalt 
positiivne, kuid N-kasutamise efektiivsus madal, 
millega võivad kaasneda lämmastikukaod vette. 

4. Statistikaametil anda ülevaade 
mittepõllumajandussektoris kasutatavate 
pestitsiidide ja nende koguste kohta. 
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Fosfori bilanss oli tasakaalus, seega leostumisoht oli 
väike. 

5. Kuna maheviljeluses mineraalväetisi ei kasutata 
panustab MAHE veekaitselisse eesmärki kogu 
toetusaluse pinnaga. 

5. Statistikaametil korrigeerida 
põllumajandussektori maakasutuse 
definitsioone.  

6. Taimestikuga kaetuse tõttu on toiteelementide 
leostumine rohumaadelt väiksem kui üheaastaste 
põllukultuuride pinnalt Sellesse veekvaliteedi 
parandamise eesmärki panustab MAHE toetus, 
piirkondlik mullakaitsetoetus, Natura 2000 toetus 
põllumajandusmaale ja PLK toetus. 

 

7. Talvise taimkatte alune pind on suurenenud.  

8. Mustkesa pind on vähenenud.  

9.Nitraatiooni sisaldus on KSM põldudel madalam 
kui ÜPT põldudel. 

 

10. Dreenivee fosforisisaldus on kvaliteedilt kesine.  

11. Lämmastiku leostumine KSM põldudelt on 
väiksem kui ÜPT põllult. 

 

12. Fosfori leostumine jäi loodusliku fooni piiresse.  

13. Pestitsiidide kasutamine on suurenenud.  

 
 

4.3. HINDAMISKÜSIMUS NR 10, SIHTVALDKOND 4C 

Kuidas (mil määral) on maaelu arengu programm toetanud mullaerosiooni tõkestamist ja 
mulla majandamise parandamist? 

SEKKUMISLOOGIKA:  

Meetmed, mis panustavad sihtvaldkonna 4B eesmärgi saavutamisse:  

Prioriteet P4 (AGRI): 

M01 – Teadmussiire ja teavitus (artikkel 14) 
M02 – Nõustamisteenused, põllumajandusettevõtte juhtimis- ja asendusteenused (artikkel 15) 
M04 – Investeeringud materiaalsesse varasse (artikkel 17)  
M10 – Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede (artikkel 28) 
M11 – Mahepõllumajandus (artikkel 29) 
M12 – Natura 2000 ja veepoliitika raamdirektiivi kohased toetused (artikkel 30) 
M16 – Koostöö (artikkel 35) 

Prioriteet  P4 (FOREST): 

M08 – Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse (artiklid 21–26) 
M12 – Natura 2000 ja veepoliitika raamdirektiivi kohased toetused (artikkel 30) 
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Meetmed, mis on programmeeritud teiste sihtvaldkondade alt, teisene sekkumine 
sihtvaldkonda: 

M04 – Investeeringud materiaalsesse varasse (Sihtvaldkond 2A) 
M16 – Koostöö (Sihtvaldkond 2A) 
M19 – Toetus LEADERi kohalikule arengule (Sihtvaldkond 6B) 

HINDAMISKRITEERIUMID, NÄITAJAD JA METOODIKA 

Hindamiskriteerium Ühised taustanäitajad Lisanäitaja nimetus 

Mulla majandamine 
on paranenud 

CCI 41 – Mulla orgaaniline aine 
põllumaal 

Keskmine pH kogu valimi proovides ja 
eraldi toetustüübiti 

Orgaanilise süsiniku 
hinnanguline kogusisaldus 
(megatonni) 

Happeliste muldade osatähtsus valimis, 
(%) 

Orgaanilise süsiniku keskmine 
sisaldus (g kg-1) 

K-defitsiidis olevate muldade osatähtsus 
valimis, (%) 

 Liikuva K keskmine sisaldus kogu 
valimi proovides, (mg/kg) 

 Liikuva P keskmine sisaldus kogu 
valimi proovides, (mg/kg) 

 P-defitsiitsete muldade osatähtsus 
valimis, (%) 

 Madala Corg-sisaldusega muldade 
osatähtsus valimis, (%) 

 Corg>12% (turvasmullad) osatähtsus 
põllumaal 

 Püsirohumaa pinna osatähtsus kogu 
ÜPT pinnast (%) 

 Lühiajaliste rohumaade pinna osatähtsus 
(%) ÜPT pinnast 

 Põllumuldade keskmine Corg sisaldus 
(g kg-1) 

 Põllumuldade Corg varu (Mt) 

Mullaerosioon on 
tõkestatud 

CCI 42 – Mulla vee-erosioon  
Veega ärauhutava pinnase määr 

(tonni/ha/aastas) 
Püsirohumaa pinna osatähtsus kogu 
ÜPT pinnast (%) 

Mõjutatud põllumajandusmaa 
(1000 ha) 

Lühiajaliste rohumaade pinna osatähtsus 
(%) ÜPT pinnast 

Mõjutatud põllumajandusmaa 
(% põllumajandusmaast) 

Piirkondliku mullakaitse toetusalune  
erodeeritud muldade pind (ha) 

KASUTATUD METOODIKAD  

Mulla keskmise pH, liikuva P ja K ning madala Corg sisaldusega muldade PMK uuringust 
tulenevad lisanäitajad 

a) Indikaatori ja metoodika valiku põhjendus  
Mulla keskmise pH, liikuva P ja K ning madala Corg sisaldusega muldade hindamiseks moodustati 
sama uuringu raames valim enamlevinud mullatüüpidest ja erinevate toetustüüpide muldadest. 
Indikaatori eesmärk selgitada mulla majandamise trende, sest mulla majandamine peab tagama 
kultuurtaimele parimad võimalikud tingimused kasvuks ja arenguks. Indikaatorite abil selgitatakse 
muldade võimaliku hapestumise määra, liikuva PK sisaldust ja selle muutust ja nendega seotud 
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võimalikku negatiivset mõju taimede toitumistingimustele.  

b) Lühikirjeldus sh kogumis või esitamissagedus, arvutamisalused  
Mullaproovide kogumine ja seega andmete esitamissagedus toimub kord iga 5 a tagant, mil valimi 
olevatelt asukohtadest kogutakse mullaproovid ja teostatakse agrokeemiline analüüs ning 
võrreldakse eelmise seireringi andmetega. Probleemiks valimis toimuvad muutused nii maakasutuse 
kui toetustüüpide osas.  

Happeliste muldade osatähtsus valimis, (%) - näitab happeliste muldade osatähtsuse muutust ehk 
happesuse suhtes kõige tundlikumas mullagrupis toimuvaid muutusi. 

Liikuva P ja K keskmine sisaldus kogu valimi proovides, (mg/kg) - mulla majandamine peab 
tagama kultuurtaimele parimad võimalikud tingimused kasvuks ja arenguks. Indikaatori abil 
selgitatakse muldade P ja K varustatuse määra, selle muutumist ja sellega seotud võimalikku 
negatiivset mõju taimede toitumistingimustele. Andmete esitamissagedus kord iga 5 a tagant. 
Probleemiks valimis toimuvad muutused nii maakasutuse kui toetustüüpide osas. 

Mullas liikuva K-defitsiidis ja P-defitsiidis olevate muldade osatähtsus valimis, (%)- eelmisega 
seotud indikaator, näitab madala K ja P sisaldusega muldade osatähtsuse muutust. Eesmärgiks on 
selliste muldade osatähtsuse stabisieerumine või vähendamine. 

Madala Corg-sisaldusega muldade osatähtsus valimis, (%) - mulla orgaanilise aine sisalduse ja 
selle muutuse kaudu saame hinnata muldade üldise seisundi muutust, sest Corg aitab parandada 
erinevaid mullaomadusi. Valim ja esitamissagedus sarnane eelnevatele indikaatoritele, tulemused 
saadakse sama uuringu raames ja sama metoodika alusel.  

Corg >12% (turvasmullad) osatähtsus põllumaal - turvasmuldade harimisel Corg laguneb ja 
mineraliseerub ning muld sellisel kujul hävib. Näitaja kaudu saame teada, kuidas tootjad on 
suunanud oma maakasutust turvasmuldadel ning kriteeriumiks on nende muldade pindala 
vähenemine põllumaal. Arvutatakse mullakaardi ja aktuaalse maakasutuse andmete alusel viie aasta 
järel. Riskideks on maakasutuse andmete täieliku ruumilisuse puudumine - eriti varasematel aastatel 
ja osaliselt mullakaardi vananenud info.  

Püsirohumaa pinna osatähtsus kogu ÜPT pinnast (%)  

a) Indikaatori ja metoodika valiku põhjendus 
Püsirohumaadel toimub Corg sisalduse sälimine ja suurenemine ja seega on püsirohumaade pindala 
säilitamine oluline mulla majandamise seisukohast. 

b) Lühikirjeldus sh kogumis või esitamissagedus, arvutamisalused 
Näitajat arvutatakse ja esitatakse igal aastal. Arvutamiseks kasutatakse PRIA aktuaalse maakasutuse 
andmebaasi. 

Lühiajaliste rohumaade pind (ha) ja osatähtsus (%) ÜPT pinnast 

a) Indikaatori ja metoodika valiku põhjendus 
Lühiajalised rohumaad on põllukülvikorra asendamatud Corg taseme taastootjad ja seega olulised 
muldade majandamise seisukohast. 

b) Lühikirjeldus sh kogumis või esitamissagedus, arvutamisalused 
Näitajat arvutatakse ja esitatakse igal aastal. Arvutamiseks kasutatakse PRIA aktuaalse maakasutuse 
andmebaasi. 

Põllumaa keskmine Corg sisaldus (g kg-1)  

a) Indikaatori ja metoodika valiku põhjendus 
PMK mullaproovi koolituse läbinud proovivõtjate poolt kogutud mullaproovide alusel arvutatud 
muldade künnikihi keskmine Corg sisaldus, mida arvutatakse igal aastal, kuid hindamiseks 
võrreldakse 5-aastase perioodi tulemusi summeerituna, mis kindlustab proovide esinduslikkuse ning 
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näitaja suurema usaldusväärsuse.  

b) Lühikirjeldus sh kogumis või esitamissagedus, arvutamisalused 
Näitaja arvutatakse PMK mullaviljakuse andmebaasi andmete alusel. Näitaja sarnaneb vastava 
taustaindikaatoriga, kuid on oluliselt suurema valimiga ja seega ka usaldusväärsem.  

Põllumuldade Corg varu (Mt)  

a) Indikaatori ja metoodika valiku põhjendus 
Hindamisel kirjeldatakse Corg varu muutust põllumaal võrreldes eelmise perioodiga ja 
kriteeriumiks selle säilimine olemasoleval tasemel. 

b) Lühikirjeldus sh kogumis või esitamissagedus, arvutamisalused 
Näitaja arvutatakse vastavalt leitud Corg keskmisele tulemusele 20 cm mullakihi kohta, kusjuures 
mahukaalu arvutamiseks kasutatakse spetsiaalset mudelit. Näitaja arvutatakse igal aastal, kuid 
hindamiseks võrreldakse 5-aastase perioodi tulemusi. Muutujateks on seega Corg keskmine sisaldus 
ja põllumaa pindala. Arvutamiseks kasutatakse PMK mullaviljakuse andmebaasi, vastavat mudelit 
ja PRIA maakasutuse andmebaasi.  

c) Meetodi rakendamisel tekkinud väljakutsed  
Puuduseks mahukaalu arvutamise mudelist tulenev ebatäpsus, mis ei arvesta konkreetse aasta 
ilmastikutingimusi. 

Indikaator Piirkondliku mullakaitse toetusealune erodeeritud muldade pind (ha) 

a) Indikaatori ja metoodika valiku põhjendus 
Piirkondliku mullakaitse toetusealune erodeeritud muldade pind (ha) – piirkondliku mullakaitse 
meetmega liitunud erosiooniohtliku põllumajandusmaa pind ja selle muutumine näitab otseselt 
erosiooni tõkestamiseks rakendatud meetmete aluse pinna muutust, eesmärgiks on selle 
suurenemine.  

a) Lühikirjeldus sh kogumis- või esitamissagedus, arvutamisalused 
Näitaja esitatakse igal aastal, vastavalt PRIA toetuste andmetele.  
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TAUSTA- JA LISANÄITAJATE VÄÄRTUSED JA ANDMEALLIKAD  

Näitaja nimetus ja ühik Väärtus 
(referents) 

Aasta 
(referents) 

Väärtus Aasta Andmeallikas 

Taustanäitajad 

CCI 41 – Mulla orgaaniline 
aine põllumaal 

  
   

Orgaanilise süsiniku 
hinnanguline kogusisaldus 

(megatonni) 
13,9 2009 154,6 2012 

JRC 
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/
agriculture/files/cap-
indicators/context/2016/c41_en.pdf 

Orgaanilise süsiniku 
keskmine sisaldus (g kg-1) 16,2 2009 45,2 2012 

JRChttps://ec.europa.eu/agriculture/s
ites/agriculture/files/cap-
indicators/context/2016/c41_en.pdf 

CCI 42 – Mulla vee-erosioon      

Veega ärauhutava pinnase 
määr (tonni/ha/aastas) 1,9 

2006 
 

0,21 2012 

JRC 
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/
agriculture/files/cap-
indicators/context/2016/c42_en.pdf 

Mõjutatud 
põllumajandusmaa (1000 ha) 0 2006-2007 0,079 2012 

JRC 
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/
agriculture/files/cap-
indicators/context/2016/c42_en.pdf 

Mõjutatud 
põllumajandusmaa (% 
põllumajandusmaast) 

0 2006-2007 0 2012 

JRC 
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/
agriculture/files/cap-
indicators/context/2016/c42_en.pdf 

Lisanäitajad 

Keskmine pH kogu valimi 6,4 2011-2012 6,43* 2016 PMK uuring 
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proovides 

Happeliste muldade 
osatähtsus valimis, (%) 

14 2011-2012 15* 2016 
PMK uuring 

K-defitsiidis olevate muldade 
osatähtsus valimis, (%) 

43 2011-2012 35* 2016 
PMK uuring 

Liikuva K sisaldus kogu 
valimi proovides, (mg/kg) 

152,2 2011-2012 167,4* 2016 
PMK uuring 

Liikuva P keskmine sisaldus 
kogu valimi proovides, 
(mg/kg) 

78,9 
 

2011-2012 85,2* 2016 

PMK uuring 

P-defitsiitsete muldade 
osatähtsus valimis, (%) 

18 2011-2012 16* 2016 
PMK uuring 

Madala Corg-sisaldusega 
muldade osatähtsus valimis, 
(%) 

28 2011-2012 6* 2016 

PMK uuring 

Corg>12% (turvasmullad) 
osatähtsus põllumaal (%) 

5,16 2011 4,48 2016 
PMK uuring, mullakaardi alusel 

Püsirohumaa pinna 
osatähtsus ÜPT pinnast (%) 

26 
2009-13 

keskmine 
29 

2014-2016 
keskmine 

PMK maakasutuse analüüs 

Lühiajaliste rohumaade pinna 
osatähtsus (%) ÜPT pinnast 

23 
2009-13 

keskmine 
19 

2014-2016 
keskmine 

PMK maakasutuse analüüs 

Piirkondliku mullakaitse 
toetusalune  erodeeritud 
muldade pind (ha) 

9,51 2015 39,6 2016 

PMK uuring 
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Põllumaa keskmine Corg 
sisaldus (g kg-1) 

36,5 2015   
PMK uuring, viljakuse andmebaas 

Corg varu (Mt) põllumaal 92,1 2015   Riiklik Keskkonnaseire, PMK uuring 
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Lisainfo: * märgitud andmed on esialgsed ja täpsustuvad 2017 aastal, kui kogu valimi proovid on 
kogutud ja analüüsitud 

Püsirohumaade pind ja osatähtsus on arvutatud koos looduslike rohumaadega, sest nende mõju 
mulla Corg sisaldusele on sarnane. 

Corg varu andmed esitatakse mudeli põhiselt hinnangulisena 2017. aastal ja aluseks võetakse 
viljakuse programmi raames mõõdetud Corg sisaldus ja vastava mudeliga arvutatud mahukaal. 
Corg varu on arvutatud 20cm tüseduse mullakihi kohta. 

PROBLEEMID, MIS VÕIVAD MÕJUTADA HINDAMISTULEMUSTE 
USALDUSVÄÄRSUST JA ÕIGSUST  

Mullast tulenevate hindamistulemuste usaldusväärsust võivad mõjutada eeskätt erinevad 
subjektiivsed ja objektiivsed tegurid, millest olulisemad on: 

• Ilmselgelt on olemasolevate taustanäitajate erinevuse põhjuseks peamiseks metoodilised 
probleemid, mitte muldades toimunud muutused ja seega nende sisuline hindamine 
praktiliselt võimatu.  

• Muldades toimuvad muutused on väga pikaajalised ja seega statistiliselt usutavaid muutusi 
näiteks 5 aasta jooksul on keeruline tuvastada. 

• Mudelitel ehk kaudsetel meetoditel baseeruvate indikaatorite leidmine sõltub suuresti 
muutuvatest baasandmetest ja sellest võivad tekkida ebatäpsused. 

• Spetsiifiliste mudelite (näiteks USLE) jaoks ei ole välja töötatud konkreetselt Eesti 
tingimustele vastavaid mudelis olevaid konstante, mille tagajärjel tulemuse täpsus võib 
varieeruda absoluutnumbrina, kuid ajaperioodi võrdlusena on adekvaatne. 

• Kuna muutused on pikaajalised, siis on oluline kasutada pikema perioodi jooksul samu 
laboratoorseid meetodeid ja mudelite algandmeid, vastasel juhul ei ole võimalik  muutusi 
adekvaatselt hinnata. 

VASTUS HINDAMISKÜSIMUSELE: 

Mullaerosioon on Eestis vastavalt taustanäitajatele ja eelnevatele uuringutele väga väikese 
ulatusega ja seejuures lokaalne, olles teatud määral probleemiks vaid künkliku reljeefiga Lõuna-
Eestis. Keskmine mullakadu aastas (t/ha) on väiksem vaid Soomes ning tugevast erosioonist on 
mõjutatud vaid 79 hektarit, mis on samuti Soome järel teine näitaja. Kuna mullaerosiooni tase on 
väga madal, siis on väga keeruline näidata ka mullakao numbrilist vähenemist - muutus on väga 
väike, seotud peamiselt maakasutuse muutusega erosiooniohtlikes piirkondades. Erosiooniga 
seotud näitajatest on  püsirohumaade osatähtsus ÜPT pinnast perioodide võrdluses 3% 
suurenenud, kuid lühiajaliste rohumaade pinna osatähtsus oli vastupidine ja vähenes 4%. Seega 
võib öelda, et rohumaade pindala on olnud tasakaalus ning seega mõju mulla erosioonile on 
neutraalne. Erosiooni tõkestamist iseloomustab otseselt ka mullakaitse meetme raames toetatud 
põllumassiivide pind, mis on aastaga suurenenud ca 4 korda ehk 30,9 ha võrra. 

Oluline näitaja mullaviljakuse ja seega muldade majandamise seisukohast on muldade hapestumise 
vältimine ning 5 aasta jooksul on muldade keskmine happesus jäänud praktiliselt samale tasemele 
- suurenemine 0,03 ühikut, kuid happeliste muldade osatähtsus on suurenenud 1% võrra. 
Siinjuures tuleb lisada, et võrdlusandmed on siiski esialgsed, sest lõplikud PMK „Viljakuse 
uuringu“ andmed saabuvad 2017. aasta lõpuks. Sama kehtib ka mulla Corg, liikuva P ja K 
näitajate kohta.  

Liikuva K keskmine sisaldus on suurenenud 14,8 mg/kg ning vähese K sisaldusega muldade 
osatähtsus on vähenenud 8%, seega on muldade K seisund paranenud. Liikuva P keskmine 
sisaldus on suurenenud 6,3 mg/kg ja vähese P sisaldusega muldade osatähtsus on vähenenud 2%, 
seega on ka muldade P seisund paranenud. Madala Corg sisaldusega muldade osatähtsus on 
langenud koguni 22%, kuid see on peamiselt seotud esialgsete tulemustega ja sõltub valimi 
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hetkeseisust. Antud andmetele tuginedes saame väita, et mullaviljakus on uuringu andmetele 
tuginedes säilinud ja isegi tõusnud, seega on muldade majandamine paranenud.  

Haritavate turvasmuldade osatähtsus põllumaal vähenes aastal 2016 võrreldes 2011. aastaga 0,68% 
(2011. aastal oli 5,16% ja 2016. aastal 4,48%) ning turvasmuldade keskkonnsõbraliku kasutamise 
seisukohast on tegemist positiivse muutusega.  

Lisaks taustanäitajatele kasutame hindamiseks ka lisanäitajatena kahte sarnast indikaatorit, kuid 
selle valim ja esinduslikkus on erinevad. Põllumuldade keskmine Corg sisaldus oluliselt suurema 
valimiga PMK viljakuse programmi raames kogutud mullaproovidel oli 2015. aastal 3,65 % ja 
selle alusel arvutatud kogu põllumaa Corg varu 92,1 Mt. Tulevikus teostatavate uuringutega on 
võimalik hinnata vastavate näitajate muutust. 

Lähtuvalt ülaltoodust saame hinnata MAK mõju mullaerosiooni tõkestamisel pigem positiivseks - 
rohumaade pindala ei ole muutunud, mullakadu on vähenenud ja mullakaitse meetme raames on 
erosiooni tõkestavaid meetmeid rakendatud. 

JÄRELDUSED JA SOOVITUSED 

JÄRELDUSED  SOOVITUSED  

1. Põllumuldade liikuva PK sisaldus on suurenenud 1. Kuna erosioon on Eestis väga lokaalse 
iseloomuga, siis tuleks määratleda 
erosiooniohtlikud piirkonnad ja 
erosiooninäitajad arvutada antud 
piirkondade kohta, mille kaudu saab 
esitada täpsema sisulise olukorra 
hindamise.  

2. Põllumuldade pH tase ei ole muutunud  

3. Madala C-sisaldusega muldade osatähtsus on 
vähenenud 

 

4. Rohumaade pind on stabiilne  

5. Mullaerosiooni tase on Eestis väga madal  

6. Turvasmuldade osatähtsus põllumaal on vähenenud  

 

4.4. HINDAMISKÜSIMUS NR 14., SIHTVALDKOND 5D 

Kuidas (mil määral) on maaelu arengu programm panustanud KHG ja ammoniaagi 
emissioonide vähendamisse põllumajanduses? 

SEKKUMISLOOGIKA:  

Meetmed, mis panustavad sihtvaldkonna 5D eesmärgi saavutamisse:  

M01 – Teadmussiire ja teavitus (artikkel 14) meetmed 1.1-1.3 
M02 – Nõustamisteenused, põllumajandusettevõtte juhtimis- ja asendusteenused (artikkel 15) 
meetmed 2.1, 2.3 
M10 – Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede (artikkel 28) meetmed 10.1.3, 10.1.7  

Meetmed, mis on programmeeritud teiste sihtvaldkondade alt, teisene sekkumine 
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sihtvaldkonda: 

M04 – Investeeringud materiaalsesse varasse (artikkel 17) meede 4.1 (sihtvaldkond 2A) 
M10 – Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede (artikkel 28) meetmed 10.1.1, 10.1.2, 10.1.4 
M19 – Toetus LEADERi kohalikule arengule (määruse (EL) nr 1303/2013 artikkel 35) meetmed 
19.2, 19.3 (sihtvaldkond 6B) 

HINDAMISKRITEERIUMID, NÄITAJAD JA METOODIKA 

Hindamiskriteerium Ühised taustanäitajad Lisanäitaja nimetus 

Kasvuhoonegaaside 
ja ammoniaagi 
emissioonid 
põllumajandusest on 
vähendatud 

CCI 18 Põllumajanduslik maa MULD ja PLK toetusaluse pinna 
osakaal (%) põllumajanduslikust maast 
(UUA) 

CCI 21 Loomühikud KSM põhi- ja veekaitse lisategevuse 
ning KSA toetusaluse pinna osakaal (%) 
põllumajanduslikust maast (UAA) 

CCI 45 Kasvuhoonegaaside 
emissioon põllumajandusest 

PKT, MAHE, NAT ja NAM toetusaluse 
pinna osakaal (%) põllumajanduslikust 
maast (UAA) 

 OTL, LKT/LHT ja MAHE toetatud 
loomade ammoniaagi emissiooni 
osakaal (%) ammoniaagi 
koguemissioonist põllumajanduse 
valdkonnas 

Rohumaade osakaalu 
säilitamine ja 
suurendamine aitab 
kasvuhoonegaaside 
emissiooni piirata 

 KSM püsirohumaade pinna osakaal (%) 
ÜPT põllumajandusmaast 

 KSM tootjate mustkesa pinna osakaal 
(%) toetusalusest KSM 
põllumajandusmaast 

 Lühiajaliste rohumaade pinna osatähtsus 
(%) ÜPT põllumajandusmaast 

KASUTATUD METOODIKAD  

Kirjeldav statistika maaelu arengukavast toetatavate meetmete administratiivandmete põhjal 
ning ühtse pindalatoetuse ja kontekstiindikaatorite suhtes 

a) Indikaatori ja metoodika valiku põhjendus 
Meetmete MULD, PLK, KSM põhi- ja veekaitse lisategevus, KSA toetusalused pinnad panustavad 
sihtvaldkonda 5D. Koos vaadatakse MULD ja PLK toetusaluseid pindasid, mis moodustavad 
meetme M10 esmase sekkumise. Meetme M10 teisese sekkumise moodustavad KSM põhi- ja 
veekaitse lisategevus ning KSA toetusalused pinnad. Kogu PKT, MAHE, NAT ja NAM (ehk M10, 
M11 ja M12) toetusalune pind panustab otsesemalt või kaudsemalt kliimamuutustega kohanemisse. 
Lisanäitajate panuse näitamiseks arvutatakse meetmete osakaalud põllumajanduslikust maast 
(UAA). Lisanäitajate arvutamisel kasutati kvantitatiivseid meetodeid.  

Lisaks kasvuhoonegaaside emissioonile tuuakse välja MAK seos ammoniaagi emissiooniga 
põllumajandusest. Põllumajandussektor on põhiline (93% 2013. a andmetel) ammoniaagi 
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tekkeallikas ja põllumajandussektori sees on omakorda loomakasvatusel (sõnnikukäitlus) põhiosa 
(73% 2013. a andmetel) ammoniaagi heitkogustes. Ammoniaagi koguemissiooni arvutamisel 
põllumajanduse valdkonnas olid sõnnikäitluse osas aluseks loomade arvud terve Eesti kohta. 
Lisanäitaja OTL, LKT/LHT ja MAHE toetatud loomade ammoniaagi emissiooni osakaal 
ammoniaagi koguemissioonist põllumajanduse valdkonnas esitatakse viitamaks maaelu 
arengukavast toetatud loomade väikesele osale põllumajanduse ammoniaagi koguheites. Samas 
lisanäitaja suurenemine näitab ammoniaagi emissiooni kasvu MAK-ist toetatavate loomade näol. 

Hindamiskriteeriumi all rohumaade osakaalu säilitamine ja suurendamine aitab kasvuhoonegaaside 
emissiooni piirata esitatakse KSM püsirohumaade pinna osakaal ÜPT põllumajandusmaast ja KSM 
mustkesa pinna osakaal toetusalusest KSM põllumajandusmaast. Need lisanäitajad esitatakse KSM 
toetuse kohta, kuna toetus panustab sihtvaldkonda 5D kõige suurema pinnaga. Püsirohumaadel on 
vähem intensiivsema kasutuse ja tänu püsivale taimkattele kasvuhoonegaaside emissioon madalam. 
KSM püsirohumaade pinna osakaal ÜPT põllumajandusmaast näitaja puhul on ÜPT pind 
kontrollgrupp, mis näitab MAK meetmega mittekaetud pinda.  

Maaelu arengukavas on lubatud KSM tootjatel mustkesa kasutamine, mida tootjad rakendavad 
umbrohtudest vabanemiseks, kuid selle pinna eest toetust ei maksta. Aladel, mida hoitakse 
mustkesas, suureneb süsiniku lagunemise kiirus ja kasvuhoonegaaside emissioon mulla pinnalt. 
Selle lisanäitaja puhul osutub suundumus positiivseks, kui indikaatori väärtus aastate jooksul 
väheneb. KSM mustkesa pinna (ei saa toetust) osakaal leitakse toetusalusest KSM 
põllumajandusmaast, kui KSM toetust saanud maa suhtes. 

Lühiajalised rohumaad (KSM ja MAHE meetmes) on püsiva taimkatte all mitme aasta jooksul, 
enne kui need üles haritakse. Püsiv taimkate suurendab mullas süsiniku säilimist ja vähendab 
kasvuhoonegaaside emissiooni. 

b) lühikirjeldus sh kogumis või esitamissagedus, arvutamisalused (kui vajalik) 
Andmed PKT, MAHE, NAT, NAM ja ÜPT toetusaluste pindade ja maakasutuse ning OTL, 
LKT/LHT ja MAHE toetatud loomade arvu kohta on kättesaadavad iga-aastaselt. 
Põllumajandusliku maa (UAA) andmed, mida kasutatakse lisanäitaja arvutamiseks, esitatakse iga 
kolme aasta tagant (viimane tulemus hetkel 2013. a kohta). Ammoniaagi heitkogused on 
kättesaadavad aruandest Estonian informative inventory report 1990-2013, kus tulemused esitatakse 
kaheaastase nihkega aruande esitamisaastast.  

KSM püsirohumaade ja lühiajaliste rohumaade osatähtsus ÜPT põllumajandusmaast ning KSM 
mustkesa pinna osakaal toetusalusest KSM põllumajandusmaast tulemusi hinnatakse enne MAK 
toetusperioodi (2009-2013 keskmine) ja pärast toetusperioodi (2014-2016 keskmine). Aastate 
tulemuste aritmeetilise keskmise arvutamine vähendab ühe aasta võimalikest kõrvalekalletest 
tulenevaid järske kõikumisi.  

c) meetodi rakendamisel tekkinud „väljakutsed“/nõrkused/küsitavused 
Andmed PKT, MAHE, NAT, NAM toetusaluse pinna ja OTL, LKT/LHT, MAHE toetatud loomade 
arvu kohta pärinevad aastatel 2013 (va KSA, MULD, LHT) ja 2016 PRIA-st. Aasta 2013 kohta 
kasutati heakskiidetud tulemusi PRIA seirearuandest ja aastate 2015 ja 2016 kohta PRIA esitatud 
määratud tulemusi meetmete rakendusanalüüsi läbiviimiseks mõeldud andmetest. Seetõttu ei ole 
kasutatud andmed meetmete kohta täpselt samadel alustel, aga see ei muuda märkimisväärselt 
lisanäitajatele leitud tulemusi. PLK, SRT, MAHE, OTL toetusalusele pinnale käesoleva MAK 
perioodi 2016. a kohta on juurde liidetud MAK 2007-2013 kehtiva kohustuse alusel määratud 
pinnad ja loomade arvud. KSA, MULD ja LHT toetust MAK 2007-2013 programmiperioodil ei 
olnud. Seega kajastab lisanäitaja KSM ja KSA toetusaluse pinna osakaal põllumajanduslikust maast 
(UAA) 2013. a ainult KSM pinda ning MULD ja PLK toetusealuse pinna osakaal 
põllumajanduslikust maast (UAA) 2013. a ainult PLK pinda.  

OTL toetusele lisandusid MAK 2014-2020 perioodil vutid. MAK 2007-2013 toetati LKT meetmega 
karjatatavaid loomi ning MAK 2014-2020 meetme LHT raames toetatakse lisaks karjatatavatele 
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loomadele sigu ja kanu. Selleks, et LKT ja LHT meede oleksid omavahel võrreldavad, tuli 2016. a 
määratud LHT loomade arvust ja loomühikutest maha lahutada vastavad sigade ja kanade näitajad. 
MAHE toetatud loomade kokkuarvutamisel 2013. ja 2016. a kohta jäeti välja küülikud ja 
mesilaspered, kuna neid ei kajatatud ammoniaagi heitkoguste arvestamisel vastavas aruandes. 
Ammoniaagi heitkoguse arvutamisel ei ole sobilike andmete puudumisel arvestatud anorgaaniliste 
lämmastikväetiste kasutamist, mille osakaal oli 2013. a 27% põllumajanduse valdkonna 
ammoniaagi emissioonist. 

Taustanäitaja põllumajanduslik maa (UAA, CCI 18) tulemused ei ole kättesaadavad iga-aastaselt. 
Seetõttu pole praegu indikaatoriga seotud lisanäitajate tulemusi võimalik esitada 2016. a kohta. 
Samuti on nihkega andmed ammoniaagi heitkoguste kohta põllumajandussektorist. 

KSM püsirohumaade, lühiajaliste rohumaade ja KSM mustkesa osakaalude arvutamisel kasutati 
aastate 2009-2013 kohta PRIA maakasutuse jääva pinna andmeid ja aastate 2014-2016 kohta 
taotletud pinna andmeid. Erinevused nende pindade vahel mõjuta osakaalude arvutamist. 
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TAUSTA- JA LISANÄITAJATE VÄÄRTUSED JA ANDMEALLIKAD  

Näitaja nimetus ja ühik Väärtus 
(referents) 

Aasta 
(referents) 

Väärtus Aasta  Andmeallikas 

Taustanäitajad 

CCI 18 Põllumajanduslik 
maa (ha) 

940 930 2010 957 510 2013 
Eurostat - Farm Structure Survey 
(FSS) [ef_oluft]  

Põllumaa % kogu kasutuses 
olevast põllumajandusmaast 

(UAA) 
68 2010 66 2013  

Püsirohumaa ja heinamaa % 
kogu kasutuses olevast 

põllumajandusmaast (UAA) 
32 2010 34 2013  

Püsikultuurid % kogu 
kasutuses olevast 

põllumajandusmaast (UAA) 
0,30 2010 0,36 2013  

CCI 21 Loomühikud (LÜ) 306 280 2010 310 110 2013 

CAP context indicator update 2014, 
2016 

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-
indicators/context_en  

CCI 45 Kasvuhoonegaaside 
emissioon põllumajandusest 
(t CO2 ekvivalenti) 

 1165,1 2010 1 317,9 2014 

Greenhouse gas emissions from 
agriculture (source: EEA) 
[aei_pr_ghg] 2010-2014 a. 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/data
base   
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Osa kasvuhoonegaaside 
koguheitest (%) 

5,8 2010 6,2 2014  

Lisanäitajad 

MULD ja PLK toetusaluse 
pinna osakaal (%) 
põllumajanduslikust maast 
(UUA) 

2,6% 2013   

PMK (PRIA andmetel) 

Eurostat - Farm Structure Survey 
(FSS) [ef_oluft] 

KSM põhi- ja veekaitse 
lisategevuse ning KSA 
toetusaluse pinna osakaal (%) 
põllumajanduslikust maast 
(UAA) 

36 2013   

PMK (PRIA andmetel) 

Eurostat - Farm Structure Survey 
(FSS) [ef_oluft] 

PKT, MAHE, NAT ja NAM 
toetusaluse pinna osakaal (%) 
põllumajanduslikust maast 
(UAA)  

60 2013   

PMK (PRIA andmetel) 

Eurostat - Farm Structure Survey 
(FSS) [ef_oluft] 

OTL, LKT/LHT ja MAHE 
toetatud loomade 
ammoniaagi emissiooni 
osakaal (%) ammoniaagi 
koguemissioonist 
põllumajanduse valdkonnas 

4,5 2013   

PMK (PRIA andmetel) 

Estonian informative inventory 
report 1990-2013 

http://www.keskkonnaagentuur.ee/sit
es/default/files/estonian_iir_2015.pdf  

KSM püsirohumaade pinna 
osakaal (%) ÜPT 
põllumajandusmaast 

8,6 
2009-2013  
keskmine 

6,0 
2014-2016 
keskmine 

PMK (PRIA andmetel) 

KSM tootjate mustkesa pinna 
osakaal (%) toetusalusest 

0,92 
2009-2013 
keskmine 

0,85 
2014-2016 
keskmine 

PMK (PRIA andmetel) 
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KSM põllumajandusmaast 

Lühiajaliste rohumaade pinna 
osatähtsus (%) ÜPT 
põllumajandusmaast 

23 
2009-2013 
keskmine 

19 
2014-2016 
keskmine 

PMK (PRIA andmetel) 
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Lisainfo:  

Aastal 2014 viidi PMK poolt läbi e-küsitlus põllumajandustootjatele MAK 2007-2013 
rakendamise kohta. Küsimustikule vastas 1861 taotlejat ehk e-küsitluse vastamisaktiivsus oli 20%. 
Küsimustikule vastanud olid valdavalt teadlikud (46%) või osaliselt kursis (43%) kliimamuutuste 
mõjust põllumajandustootmisele. Kõige paremat informeeritust näitasid vastanutest üles MAHE 
(58%), KSM (53%) ja PLK (50%) toetuse saajad. Uurides toetuste taotlejate meelsust kasutamaks 
põllumajandustegevuses kliimamuutusi leevendavaid ja/või nendega kohanemise meetmeid, vastas 
üle poolte vastanutest (61%) „ei oska öelda“ ja 17% vastajatest ei kavatse kliimamuutusi 
leevendavaid ja/või kohanemise tegevusi ette võtta. Kõige rohkem eitavaid vastused andsid KSM 
ja PLK tootjad (23%) ning kõige enam olid kõnealuste tegevuste rakendamise poolt MAHE 
tootjad („jah“ vastas 15% ja „mingil määral“ 19% vastanutest).  

PROBLEEMID, MIS VÕIVAD MÕJUTADA HINDAMISTULEMUSTE 
USALDUSVÄÄRSUST JA ÕIGSUST  

Mitmete lisanäitajate kohta ei ole 2017. a võimalik esitada tulemusi, mis kajastaksid MAK 
programmiperioodi 2014-2020. Tulemused on esitatud ainult 2013. a kohta nelja lisanäitaja kohta. 
Nende lisanäitajate tulemusi käesoleval ja eelnenud toetusperioodil saab võrrelda meetmete 
toetusaluste pindade kaudu, aga mitte osakaalude põhjal.  

VASTUS HINDAMISKÜSIMUSELE: 

Sihtvaldkonna 5D kohta on esitatud kolm taustanäitajat (CCI 18 ja CCI 21, CCI 45). Taustanäitaja 
CCI 18 põllumajanduslikku maad (UAA) oli 2010. a 940 930 ha ja 2013. a 957 510 ha, ehk maad 
on 1,7% juurde tulnud võrreldes 2010. a. Põllumaa osakaal on vähenenud 68%-lt 66%-ni, 
püsirohumaa ja heinamaa osakaal suurenenud 32%-lt 34%-ni ja püsikultuuride osakaal suurenenud 
0,30%-lt 0,35%-ni kogu kasutuses olevast põllumajanduslikust maast (UAA).  

Taustanäitaja CCI 21 loomühikute arv (LÜ) tulemus oli 2010. a 306 280 LÜ ja 2013. a 310 110 
LÜ. Seega loomühikuid on lisandunud 1,2% võrreldes 2010. a. Taustanäitaja CCI 45 
kasvuhoonegaaside emissioon põllumajandusest oli 2010. a 1165,1 t CO2 ekvivalenti ja 2014. a 
1317,9 t CO2 ekvivalenti, ehk kasvuhoonegaaside emissioon põllumajanduses kasvas 12% aastate 
vahemikus 2010-2014. Põllumajanduse osa kasvuhoonegaaside koguheitest on suurenenud 
tagasihoidlikult 2010. a 5,8%-lt 6,2%-ni 2014. a.  

Sihtvaldkonna 5D hindamiskriteeriumeid on kaks: kasvuhoonegaaside ja ammoniaagi emissioonid 
põllumajandusest on vähendatud ja rohumaade osakaalu säilitamine ja suurendamine aitab 
kasvuhoonegaaside emissiooni piirata. Esimese hindamiskriteeriumiga seotud lisanäitajad on 
esitatud taustanäitaja põllumajanduslik maa (UAA) suhtes, samas kui teine hindamiskriteerium 
keskendub erinevate rohumaade osakaaludele ÜPT ja KSM pinnast. Hindamiskriteeriumi 
kasvuhoonegaaside ja ammoniaagi emissioonid põllumajandusest on vähendatud all vaadati 
esmast ja teisest sekkumist sihtvaldkonda 5D lisanäitajate abil. Esmase sekkumise moodustasid 
MULD ja PLK meetmed ning teisese sekkumise KSM põhi- ja veekaitse lisategevuse ning KSA 
meetmed. 

KSA, MULD ja PLK meetmeid ühendab kogu toetusaluse pinna kaetus püsiva taimkattega. KSM 
meetme puhul püsirohumaasid ei toetata, aga KSM tootjatel kuuluvad põllumajandusmaa 
struktuuri püsirohumaad. Samuti kasvatavad KSM tootjad näiteks liblikõielisi kultuure, mis 
aitavad muldade lämmastikusisaldust taastada. KSM veekaitse lisategevus kohustab 50% 
toetusalusel maal kasutama talvist taimkatet, mis aitab mullast toitainete leostumist vähendada. 

Meetmete MULD ja PLK pindade (25 120 ha) osakaal moodustas 2,6% põllumajanduslikust maast 
(UAA, 957 510 ha) 2013. a ning 2016. a oli MULD ja PLK pind suurenenud 36 740 ha-ni. Pind 
suurenes MAK 2014-2020 perioodil lisandunud MULD meetme arvelt.  



269 
 

Meetmete KSM põhi- ja veekaitse lisategevus ning KSA pindade (kokku 345 011 ha) osakaal 
moodustas 2013. a 36% põllumajanduslikust maast (UAA, 957 510 ha). Aastal 2016 oli meetmete 
toetusalune pind kasvanud 448 072 ha-ni. Kokku oli 2013. a sihtvaldkonda 5D panustavat pinda 
370 131 ha, mis moodustas 39% põllumajanduslikust maast (UAA, 957 510 ha), 2016. a oli 
sihtvaldkonda 5D panustav pind suurenenud 484 812 ha-ni. MAK toetuste PKT, MAHE, NAT ja 
NAM toetusaluse pinna (576 242 ha) osakaal oli 2013. a 60% põllumajanduslikust maast (UAA, 
957 510 ha). 

Ammoniaagi heiteid kajastab loomakasvatuse andmetel põhinev lisanäitaja OTL, LKT/LHT ja 
MAHE toetatud loomade (206 966 tk) osakaal, mis moodustas 2013. a 4,5% (480 t) ammoniaagi 
koguemissioonist (10 581 t) põllumajanduse valdkonnas. MAK-ist toetatud loomade osakaal kogu 
põllumajanduse valdkonna ammoniaagi emissioonist moodustab väga väikese osa. 

Teine hindamiskriteerium iseloomustab rohumaade osatähtsust kasvuhoonegaaside emissiooni 
piiramisel. Lisanäitajatena esitati KSM püsirohumaade ja lühiajaliste rohumaade osakaalud ÜPT 
põllumajandusmaast ning KSM mustkesa pindade osakaalud toetusalusest KSM 
põllumajandusmaast. KSM tootjate püsirohumaad moodustasid 2009-2013. a keskmisena 8,6% 
ÜPT põllumajandusmaast. Aastate 2014-2016 keskmine KSM püsirohumaade pind moodustas 
6,0% ÜPT põllumajandusmaast. Seega KSM püsirohumaade pinna osakaal ÜPT 
põllumajandusmaast vähenes.  

KSM tootjate põllumajandusmaadel kasutatakse mustkesa, mille eest toetust ei maksta. Mustkesa 
eristub muust maakasutusest, sest orgaaniline aine laguneb ilma taimkatteta pinnal kiiremini kui 
haritaval maadel ja sellega kaasneb lisaks süsiniku kaole ka KHG emissioon. KSM tootjate 
mustkesa pinna osatähtsus on vähenenud toetusalusest KSM põllumajandusmaast 0,92%-lt aastate 
2009-2013 keskmisena kuni 0,85%-ni aastate 2014-2016 keskmisena. Mustkesa osakaalu 
vähenemine KSM põllumajandusmaa suhtes tuleb KHG emissiooni piiramisele kasuks. 

Lühiajaliste rohumaade pinna osatähtsus ÜPT põllumajandusmaast vähenes 23%-lt aastate 2009-
2013 keskmisena kuni 19%-ni aastate 2014-2016 keskmisena. Kui lühiajalised rohumaad võivad 
üle minna teistesse kultuurigruppidesse, näiteks on kaunviljade kasvatamine suurenenud.  

JÄRELDUSED JA SOOVITUSED 

JÄRELDUSED  SOOVITUSED  

1. Taustanäitajatest suurenes 2010. a CCI 18 
põllumajanduslik maa 1,7% ja CCI 21 loomühikute 
arv (LÜ) 1,2% võrreldes 2013. a. Kasvuhoonegaaside 
emissioonist suurenes põllumajanduse (CCI 45) osa   
tagasihoidlikult 2010. a 5,8%-lt 6,2%-ni 2014. a. 

 

2. Esmane sekkumine sihtvaldkonna 5D moodustas 
MULD ja PLK meetmel 2013. a 2,6% ning teisene 
sekkumine KSM põhi- ja veekaitse lisategevuse ja 
KSA meetmel 36%. MAK meetmete toetusealuse 
pinna panus kliimamuutustesse oli PKT, MAHE, 
NAT ja NAM meetmel kokku 60% 
põllumajanduslikust maast (UAA). 

 

3. Maaelu arengukavaga seotud ammoniaagi heitmed 
sõnnikukäitlusest moodustasid 2013. a ainult 4,5% 
ammoniaagi koguemissioonist põllumajanduse 
valdkonnas.  
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4. KSM püsirohumaade pind vähenes 8,6%-lt 2009-
2013. a keskmisena kuni 6,0%-ni 2014-2016. aasta 
keskmisena ÜPT põllumajandusmaast. KSM 
mustkesa pind vähenes 0,92%-lt 2009-2013. aasta 
keskmisena kuni  0,85%-ni 2014-2016. aasta 
keskmisena toetusalusest KSM põllumajandusmaast. 
Mustkesa osakaalu vähenemine KSM 
põllumajandusmaa suhtes tuleb KHG emissiooni 
piiramisele kasuks. 

 

5. Lühiajaliste rohumaade pinna osatähtsus ÜPT 
põllumajandusmaast vähenes 23%-lt 2009-2013. 
aastate keskmisena kuni 19%-ni 2014-2016. aastate 
keskmisena. 

 

 

4.5. HINDAMISKÜSIMUS NR 15., SIHTVALDKOND 5E 

Kuidas (mil määral) on maaelu arengu programm toetanud süsiniku säilitamist ja sidumist 
põllumajanduses ja metsanduses? 

SEKKUMISLOOGIKA:  
Meetmed, mis panustavad sihtvaldkonna 5E eesmärgi saavutamisse:  

M01 – Teadmussiire ja teavitus (artikkel 14) meetmed 1.1-1.3 
M02 – Nõustamisteenused, põllumajandusettevõtte juhtimis- ja asendusteenused (artikkel 15) 
meetmed 2.1, 2.3 
M10 – Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede (artikkel 28) meetmed 10.1.1, 10.1.4 

Meetmed, mis on programmeeritud teiste sihtvaldkondade alt, teisene sekkumine 
sihtvaldkonda: 

M10 – Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede (artikkel 28) meetmed 10.1.3, 10.1.7 
M19 – Toetus LEADERi kohalikule arengule (määruse (EL) nr 1303/2013 artikkel 35) meetmed 
19.2, 19.3 (sihtvaldkond 6B) 

HINDAMISKRITEERIUMID, NÄITAJAD JA METOODIKA 

Hindamiskriteerium  Ühised taustanäitajad  Lisanäitaja nimetus   

Põllumajanduses ja 
metsanduses on 
suurenenud süsiniku 
säilitamise ja 
sidumise edendamine 

CCI 33 Põllumajanduse 
intensiivsus 

KSM ja KSA toetusaluse pinna osakaal 
(%) põllumajanduslikust maast (UAA) 

CCI 41 Mulla orgaaniline aine 
põllumaal 

MULD ja PLK toetusaluse pinna 
osakaal (%) põllumajanduslikust maast 
(UAA) 

 PKT, MAHE, NAT ja NAM toetusaluse 
pinna osakaal (%) põllumajanduslikust 
maast (UAA) 

 KSM ja MULD tootjate rohumaade CO2 
emissiooni osakaal (%) ÜPT 
rohumaadel 

 KSM ja MULD tootjate rohumaade 
mulla orgaanilise süsiniku varu aastase 
muutuse osakaal (%) ÜPT rohumaadel 
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Rohumaadel toimub 
süsiniku säilitamine 
ja sidumine  

 Keskmine Corg varu turvasmuldadel 
maakasutuse jätkumisel rohumaana 
(t/ha) 

 Keskmine Corg varu turvasmuldadel 
maakasutuse muutudes põllumaast 
rohumaaks (t/ha) 

 Keskmine Corg varu turvasmuldadel 
maakasutuse jätkumisel põllumaana 
(t/ha) 

 KSM püsirohumaade pinna osakaal (%) 
ÜPT põllumajandusmaast  

 KSM mustkesa pinna osatähtsus (%) 
toetusalusest KSM põllumajandusmaast 

 Lühiajaliste rohumaade pinna osatähtsus 
(%) ÜPT põllumajandusmaast 

KASUTATUD METOODIKAD  

Kvantitatiivne meetod CO2 emissiooni, mulla orgaanilise süsiniku varu aastase muutuse ja 
Corg varu tulemuste esitamisel 

a) Indikaatori ja metoodika valiku põhjendus 
Hindamiskriteeriumile põllumajanduses ja metsanduses on suurenenud süsiniku säilitamise ja 
sidumise edendamine esitati lisanäitajad süsihappegaasi emissioon (CO2) ja mulla orgaanilise 
süsiniku (Corg) varu muutus aastas KSM ja MULD meetmete rohumaade kohta. Kontrollgrupiks 
oli ÜPT rohumaade CO2 emissioon ja Corg varu aastane muutus. Tulemused pärinevad PMK 
uuringust „Mulla orgaanilise süsiniku varu muutus ja CO2 emissioon erinevate toetusmeetmete ning 
maakasutuse puhul“. KSM ja MULD meetmed panustavad sihtvaldkonda 5E seega saab 
lisanäitajaid seostada süsiniku säilitamise ja sidumisega maaelu arengukava kontekstis. 

Orgaanilise süsiniku varu on oluline muldade huumusseisundit iseloomustav näitaja, mis peegeldab 
mulla orgaanilise süsiniku seisundit baseerudes turba- või huumushorisondi tüsedusel, 
lasuvustihedusel ja Corg sisalduse koondil. PMK uuringust „Erodeeritud- ja turvasmuldade 
omaduste muutumine“ kasutatakse keskmisi Corg varu tulemusi turvasmuldadel nii jätkuval 
kasutamisel püsirohumaana kui maakasutuse muutumisel põllumaast püsirohumaaks. 
Referentsaladeks maakasutuse muutumisel põllumaast rohumaaks on alad, kus maakasutus jätkub 
põllumaana. Kolm erinevat maakasutust moodustavad üksteise suhtes kontrollgrupid. 
Turvasmuldasid intensiivselt harides kaasneb orgaanilise aine kiire lagunemine ja seetõttu Corg 
varu väheneb mullas. Püsirohumaadel olevate turvasmuldade Corg varu peaks aga eelduste kohaselt 
suurenema.  

b) Lühikirjeldus sh kogumis- või esitamissagedus, arvutamisalused (kui vajalik)  
Süsihappegaasi emissiooni ja Corg varu aastase muutuse tulemused esitatakse KSM ja MULD 
rohumaade kohta. Uuring „Mulla orgaanilise süsiniku varu muutus ja CO2 emissioon erinevate 
toetusmeetmete ning maakasutuse puhul“ põhines omakorda PMK uuringutel 
„Põllumajandusmaade muldade orgaanilise aine ja süsinikusisalduse muutuste hindamine“ ja 
“Rohumaade muldade süsinikuvaru ja dünaamika hindamine“. Nendes uuringutes leiti 
põllumaadele ja rohumaadele Corg varu aastased muutused ja CO2 emissioonifaktorid. Põllumaa ja 
rohumaa pind jagati vastavalt mulla niiskusrežiimile parasniiskeks, märjaks, soomullaks. Igale 
niiskusrežiimile vastas Corg varu muutus aastas ja CO2 emissioonifaktor. Leidmaks KSM ja MULD 
meetme rohumaale Corg varu muutust, arvutati mulla niiskusrežiimi osakaalu põhjal kaalutud 
keskmine Corg varu muutus ja sellest tulenevalt CO2 emissioon. KSM ja MULD tootjate 
rohumaade tulemused antakse osakaaluna ÜPT rohumaade vastavate näitajate suhtes. Lisanäitajaid 
on võimalik leida ka KSA ja PLK meetme toetusalustele aladele, mis panustavad sihtvaldkonda 5E. 



272 
 

Lisanäitajad on mõistlik uuesti esitada programmiperioodi lõpus 2020. a kohta. 

Orgaanilise süsiniku varu arvutati turvasmuldadele kolme maakasutusgrupi kaupa: kahel 
järjestikusel aastal (2014/2015 või 2015/2016) püsirohumaa, esimesel aastal (2014/2015) põllumaa 
ja teisel aastal (2015/2016) püsirohumaa ja neile vastavad referentsalad kahel järjestikusel aastal 
(2014/2015 või 2015/2016) põllumaa. Uuringualade mullaproovidest määrati Corg sisaldus ning 
arvestades lisaks turbahorisondi tüsedust ja lasuvustihedust arvutati Corg varu suurus. Indikaator on 
võimalik esitada aastate 2014-2016 ja 2019-2020 kohta ehk enne ja pärast võrdlusena. 

c) Meetodi rakendamisel tekkinud väljakutsed 
Kui KSM ja MULD rohumaade CO2 emissioonid ja Corg varu muutused on arvutatud arvestades 
mulla niiskusrežiimi, siis ÜPT rohumaadel pole mulla niiskusrežiimi suure andmetöötluse tõttu 
arvesse võetud. ÜPT rohumaad iseloomustavad tulemused ei ole sama täpsusastmega, mis KSM ja 
MULD rohumaade puhul. Samuti on vastavalt tellija poolt (Keskkonnaagentuur) soovitud 
metoodikale arvatud KSM lühiajalised rohumaad põllumaade, mitte rohumaade hulka. 

Corg varu üksikanalüüside tulemusi iseloomustab suur varieeruvus ja märgatavad Corg varu 
muutused toimuvad pika ajaperioodi jooksul. 

Kirjeldav statistika toetatavate meetmete pindade administratiivandmete ja nende 
osatähtsuse põhjal põllumajanduslikust maast (UAA), ÜPT ja KSM põllumajandusmaast  

a) Indikaatori ja metoodika valiku põhjendus 
Meetmed KSM, KSA, MULD ja PLK toetusalused pinnad panustavad sekkumisloogika kohaselt 
sihtvaldkonda 5E. Koos vaadatakse KSM ja KSA toetusalused pindasid, mis moodustavad M10 
meetme esmase sekkumise ning MULD ja PLK toetusaluseid pindasid, mis moodustavad M10 
meetme teisese sekkumise. Laiemalt võttes panustab kogu PKT, MAHE, NAT ja NAM (ehk M10, 
M11 ja M12) toetusalune pind kliimamuutustega kohanemisse. Lisanäitajate panuse 
iseloomustamiseks arvutatakse meetmete osakaalud põllumajanduslikust maast (UAA). 
Lisanäitajate arvutamisel kasutati kvantitatiivseid meetodeid. 
Hindamiskriteerium rohumaadel toimub süsiniku säilitamine ja sidumine tuuakse välja, kuna 
rohumaad seovad enam süsinikku võrreldes põllumaadega. Lisanäitajatest esitatakse püsirohumaade 
mõju kirjeldamiseks KSM püsirohumaade pinna osakaal ÜPT põllumajandusmaast ja KSM 
mustkesa pinna osatähtsus toetusalusest KSM põllumajandusmaast. KSM meede on sihtvaldkonda 
5E panustavatest meetmetest kõige suurem ja seetõttu on eraldi välja toodud KSM rohumaade 
pinnad ÜPT suhtes. KSM mustkesa pind eristub, sest ilma taimkatteta mullas toimub 
märkimisväärne süsiniku lagunemine ja CO2 emissioon mulla pinnalt. Maaelu arengukavas on 
tootjatel mustkesa kasutamine umbrohtudest vabanemiseks lubatud, aga mustkesa aluse pinna eest 
toetust ei maksta.  
Lühiajalistel rohumaadel (KSM ja MAHE meetmel), kui mitme aasta vältel püsiva taimkattega 
aladel, on muldadele omane süsiniku säilitamine ja sidumine. Lisanäitaja lühiajaliste rohumaade 
pinna osatähtsus esitatakse ÜPT põllumajandusmaast.  

b) Lühikirjeldus sh kogumis või esitamissagedus, arvutamisalused  
Andmed PKT, MAHE, NAT, NAM ja ÜPT toetusaluse pinna ja maakasutuse kohta on 
kättesaadavad iga-aastaselt. Toetuste pindade osakaal antakse põllumajandusliku maa (UAA) kohta, 
aga nimetatud taustanäitaja (CCI 18) esitatakse iga kolme aasta tagant (praegu olemasolev tulemus 
2013. aasta kohta). Järgmine tulemus põllumajandusliku maa taustanäitajale esitatakse 2016. aasta 
kohta.  
KSM püsirohumaade ja lühiajaliste rohumaade osatähtsus ÜPT põllumajandusmaast ning KSM 
mustkesa pinna osakaal toetusalusest KSM põllumajandusmaast on esitatud aastate (2009-2013, 
2014-2016) keskmisena. Keskmised tulemused on arvutatud aritmeetilise keskmise põhjal. 
Niimoodi vähenevad ühe aasta võimalikest kõrvalekalletest tulenevad järsud kõikumised. 

c) Meetodi rakendamisel tekkinud väljakutsed 
Andmed PKT, MAHE, NAT ja NAM toetusaluse pinna kohta aastatel 2013 (va KSA ja MULD) ja 
2016 pärinevad PRIA-st. Aasta 2013 kohta kasutati heakskiidetud pindasid PRIA seirearuandest ja 
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aastate 2015 ja 2016 kohta PRIA esitatud määratud pindasid meetmete rakendusanalüüsi 
tegemiseks mõeldud andmetest. PLK, SRT ja MAHE toetusalusele pinnale käesoleva MAK 
perioodi 2016. a kohta on juurde liidetud MAK 2007-2013 kehtiva kohustuse alusel määratud 
pinnad. KSA ja MULD toetust MAK 2007-2013 programmiperioodil ei olnud. Seega kajastab 
lisanäitaja KSM ja KSA toetusaluse pinna osakaal põllumajanduslikust maast (UAA) 2013. aastal 
ainult KSM pinda ning MULD ja PLK toetusealuse pinna osakaal põllumajanduslikust maast 
(UAA) 2013. aastal ainult PLK pinda. 

Põllumajandusliku maa (UAA) kohta kasutatav taustanäitaja (CCI 18) pind ei ole kättesaadav iga-
aastaselt. Seetõttu pole praegu võimalik lisanäitajaid KSM ja KSA, MULD ja PLK ning PKT, 
MAHE, NAT ja NAM toetusaluse pinna osatähtsust põllumajanduslikust maast (UAA) 2016. aasta 
kohta esitada. Olemas on hetkel tulemus 2013. a kohta. 

KSM püsirohumaade, lühiajaliste rohumaade ja KSM mustkesa osakaalude arvutamisel kasutati 
aastate 2009-2013 kohta PRIA maakasutuse jääva pinna andmeid ja aastate 2014-2016 kohta 
taotletud pinna andmeid. Erinevused nende pindade vahel on väikesed ning ei mõjuta osakaalusid 
märkimisväärselt. 
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TAUSTA- JA LISANÄITAJATE VÄÄRTUSED JA ANDMEALLIKAD  

Näitaja nimetus ja ühik Väärtus 
(referents) 

Aasta 
(referents) 

Väärtus Aasta Andmeallikas 

Taustanäitajad 

CCI 33 Põllumajanduse 
intensiivsus 

    

CAP context indicator update 2014, 
2016 
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-
indicators/context_en  

Ekstensiivne % kogu 
kasutuses olevast 
põllumajandusmaast (UAA) 

77,3 2007 56,8 2013  

Keskmise intensiivsusega % 
kogu kasutuses olevast  
põllumajandusmaast (UAA) 

20,7 2007 37,8 2013  

Intensiivne % kogu kasutuses 
olevast põllumajandusmaast 
(UAA) 

2,7 2007 5,4 2013  

Karjamaa % kogu kasutuses 
olevast põllumajandusmaast 
(UAA) 

53,4 2010 51,3 2013  

C41 Mulla orgaaniline aine 
põllumaal      

CAP context indicator update 2014, 
2016 
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-
indicators/context_en  

Orgaanilise süsiniku 
hinnanguline kogusisaldus 
(megatonni) 

154,6 2009 154,6 2012  

Orgaanilise süsiniku 
keskmine sisaldus (g kg-1) 

45,2 2009 45,2 2012  

Lisanäitajad 
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KSM ja KSA toetusaluse 
pinna osakaal (%) 
põllumajanduslikust maast 
(UAA) 

36 2013   
PMK (PRIA andmetel) 
Eurostat - Farm Structure Survey 
(FSS) [ef_oluft] 

MULD ja PLK toetusaluse 
pinna osakaal (%) 
põllumajanduslikust maast 
(UAA) 

2,6 2013   
PMK (PRIA andmetel) 
Eurostat - Farm Structure Survey 
(FSS) [ef_oluft] 

PKT, MAHE, NAT ja NAM 
toetusaluse pinna osakaal (%) 
põllumajandusmaast (UAA)  

60 2013   

PMK (PRIA andmetel) 

Eurostat - Farm Structure Survey 
(FSS) [ef_oluft] 

KSM ja MULD tootjate 
rohumaade CO2 emissiooni 
osakaal (%) ÜPT rohumaadel 

29 2016   

PMK uuring „Mulla orgaanilise 
süsiniku varu muutus ja CO2 
emissioon erinevate toetusmeetmete 
ning maakasutuse puhul) 

KSM ja MULD tootjate 
rohumaade mulla orgaanilise 
süsiniku varu aastase 
muutuse osakaal (%) ÜPT 
rohumaadel 

30 2016   

PMK uuring „Mulla orgaanilise 
süsiniku varu muutus ja CO2 
emissioon erinevate toetusmeetmete 
ning maakasutuse puhul“ 

Keskmine Corg varu 
turvasmuldadel maakasutuse 
jätkumisel rohumaana (t/ha) 

425 2014-2016   
PMK uuring „Erodeeritud- ja 
turvasmuldade omaduste 
muutumine“ 

Keskmine Corg varu 
turvasmuldadel maakasutuse 
muutudes põllumaast 
rohumaaks (t/ha) 

350 2014-2016   
PMK uuring „Erodeeritud- ja 
turvasmuldade omaduste 
muutumine“ 

Keskmine Corg varu 
turvasmuldadel maakasutuse 
jätkumisel põllumaana (t/ha) 

357 2014-2016   
PMK uuring „Erodeeritud- ja 
turvasmuldade omaduste 
muutumine“ 

KSM püsirohumaade pinna 
osakaal (%) ÜPT 

8,6 
2009-2013 
keskmine 

6,0 
2014-2016 
keskmine 

PMK (PRIA andmetel) 
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põllumajandusmaast  
KSM mustkesa pinna 
osatähtsus (%) toetusalusest 
KSM põllumajandusmaast 

0,92 
2009-2013 
keskmine 

0,85 
2014-2016 
keskmine 

PMK (PRIA andmetel) 

Lühiajaliste rohumaade pinna 
osatähtsus (%) ÜPT 
põllumajandusmaast 

23 
2009-2013 
keskmine 

19 
2014-2016 
keskmine 

PMK (PRIA andmetel) 
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Lisainfo: Aastal 2014 viidi PMK poolt läbi e-küsitlus põllumajandustootjatele MAK 2007-2013 
rakendamise kohta. Küsimustikule vastas 1861 taotlejat ja e-küsitluse vastamisaktiivsus oli 20%. 
Tootjatelt uuriti CO2 eraldumise aspektist lähtuvalt agrotehnoloogiliste võtete kasutamist. 
Pindmine ehk minimeeritud mullaharimine ja mitteharimine ehk otsekülv aitavad vähendada 
mullast CO2 eraldumist ja konserveerida mulda süsiniku aidates seeläbi kliimamuutusi leevendada. 
E-küsitluse tulemuste põhjal on enamlevinud mullharimistehnoloogia vastanud ettevõtete maadel 
künnipõhine (78%), järgnesid pindmine mullaharimine (39%) ja otsekülv (18%). 

PROBLEEMID, MIS VÕIVAD MÕJUTADA HINDAMISTULEMUSTE 
USALDUSVÄÄRSUST JA ÕIGSUST  

Andmed tulevad sageli hilinemisega ning alati pole võimalik kõiki vajalikke tulemusi hindamisel 
kajastada. Tähtajad administratiivandmete andmepäringute saabumisel ja aruande esitamisel 
langevad lähestikku. 

Taustanäitaja (CCI 41) mulla orgaaniline aine põllumaal tulemuste kohaselt oli 2009. a orgaanilise 
süsiniku hinnanguline kogusisaldus 13,9 megatonni ja orgaanilise süsiniku keskmine sisaldus 
16,2 g/kg. Uuendatud andmete kohaselt oli 2009. ja 2012. aasta orgaanilise süsiniku hinnanguline 
kogusisaldus 154,6 megatonni ja orgaanilise süsiniku keskmine sisaldus 45,2 g/kg kohta. 
Tulemused on korrigeeritud lausa enam kui kümnekordselt orgaanilise süsiniku hinnangulise 
kogusisalduse puhul 13,9 megatonnilt 154,6 megatonnini. CCI 41 andmed põhinevad LUCAS 
maakasutuse uuringul, aga ei kajasta tegelikku seisundit Eesti kohta. Ilmselgelt on olemasolevate 
taustanäitajate erinevuse põhjuseks peamiseks metoodilised probleemid, mitte muldades toimunud 
muutused ja seega nende sisuline hindamine praktiliselt võimatu. 

VASTUS HINDAMISKÜSIMUSELE: 

Sihtvaldkonna 5E kohta on esitatud kaks taustanäitajat (CCI 33 ja CCI 41). CCI 33 
põllumajanduse intensiivsuse tulemused on baasaastaga (2007. a) võrreldes 2013. a muutunud. 
Ekstensiivse maa osakaal kogu kasutuses olevast põllumajanduslikust maast (UAA) 2007. a 
(77,3%) vähenes 20,5% võrreldes 2013. a (56,8%). Keskmise intensiivsusega maa osakaal kogu 
kasutuses olevast põllumajandusmaast (UAA) on võrreldes baasaastaga 2007 tõusnud 20,7%-lt 
37,8%-ni 2013. a. Intensiivse tootmisega maa osakaal kogu kasutuses olevast põllumajanduslikust 
maast (UAA) on suurenenud 2%-lt 2007. aastal 5,4%-ni 2013. aastal. Karjamaa osakaal kogu 
kasutuses olevast põllumajanduslikust maast (UAA) on muutunud aastatel 2010 ja 2013 vähe 
langenud 53,4%-lt 51,3%-ni. 

Sihtvaldkonna 5E hindamiskriteeriumeid oli kaks: põllumajanduses ja metsanduses on suurenenud 
süsiniku säilitamise ja sidumise edendamine ning rohumaadel toimub süsiniku säilitamine ja 
sidumine. Esimese hindamiskriteeriumiga seotud lisanäitajad on esitatud kogu põllumajandusliku 
maa (UAA) suhtes. Teine hindamiskriteerium keskendub erinevate rohumaade osakaaludele ÜPT 
põllumajandusmaast. Hindamiskriteeriumi põllumajanduses ja metsanduses on suurenenud 
süsiniku säilitamise ja sidumise edendamine all vaadati esmast ja teisest sekkumist sihtvaldkonda 
5E lisanäitajate abil. Esmase sekkumise moodustasid KSM ja KSA meetmed ning teisese 
sekkumise MULD ja PLK meetmed. Lisaks panustab kogu PKT, MAHE, NAT ja NAM (ehk 
M10, M11 ja M12) toetusalune pind otsesemalt või kaudsemalt kliimamuutustega kohanemisse. 
Lisanäitajad esitati meetmete toetusaluste pindade osakaaludena põllumajanduslikust maast 
(UAA). 

KSM ja KSA toetusaluse maa pindala (345 011 ha) osakaal põllumajanduslikust maast (UAA) oli 
2013. aastal 36%. Võrdlusaastal 2016 oli KSM ja KSA toetusalust pinda 448 072 ha. 

MULD ja PLK pind (kokku 25 120 ha) moodustas põllumajanduslikust maast (UAA) 2013. aastal 
2,6% ning 2016. aastal oli MULD ja PLK pinda kokku 36 740 ha. Kokku oli 2013. aastal 
sihtvaldkonda 5E panustavat pinda 370 131 ha, mis moodustas 39% põllumajanduslikust maast 
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(UAA). Aastal 2016 oli sihtvaldkonda 5E panustavat pinda 484 812 ha. Maaelu arengukava 
toetuste PKT, MAHE, NAT ja NAM toetusaluse pinna (576 242 ha) osakaal oli 2013. a 60% 
põllumajanduslikust maast (UAA, 957 510 ha). 

Sihtvaldkonna 5E eesmärk on soodustada süsiniku säilitamist ja sidumist põllumajanduses ja 
metsanduses. Süsiniku säilitamiseks on oluline biomassi osakaalu suurendamine, sest taimed 
seovad süsinikku. Muldasid säästab süsinikukaost nende otstarbekas kasutamine ning MULD 
meetme puhul püsiva taimkatte hoidmine toetusõiguslikul maal. Toetused, mis sihtvaldkonda 5E 
panustavad, sisaldavad nõudeid, mis sellele kaasa aitavad. KSA toetus aitab edendada puuvilja- ja 
marjakasvatust, MULD toetus on suunatud erodeeritud ja turvasmuldade püsiva rohukamara all 
hoidmisele ning PLK toetust on võimalik taotleda erinevatele elupaigatüüpidele nagu näiteks 
puisniitudele ja loopealsetele, ranna- ja luhaniitudele. KSA, MULD ja PLK toetusi ühendab 
toetusaluse pinna kaetus püsiva taimkattega, mis aitab mulla süsinikuvaru suurendada ja säilitada. 
KSM tootjate toetusalune maa on enamuses põllumaa, kuid KSM tootjad kasvatavad näiteks 
liblikõielisi kultuure, mis aitab muldadele lämmastikku tagastada. Lisaks kuuluvad KSM tootjate 
põllumajandusmaa struktuuri püsirohumaad, kuigi need pole toetusõiguslikud.  

Teine hindamiskriteerium iseloomustab rohumaadel süsiniku säilitamise ja sidumise võimet. 
Kokku on lisanäitajaid hindamiskriteeriumi all kaheksa, neist viis põhinevad uuringu tulemustel ja 
kolm erinevate rohumaade osatähtsusel UAA ja ÜPT pinnast. Corg varu muutus näitab, kui palju 
süsinikku säilitatakse ja seotakse või eraldub süsinik mullast CO2 emissioonina. Corg varu 
suurenedes süsinik mullas säilib või seotakse, ent Corg varu vähenedes lendub süsinik CO2-na 
mullast õhku. Lisanäitaja CO2 emissioon KSM ja MULD tootjate rohumaadel oli kokku -48 kt 
2016. aastal, mille osakaal ÜPT rohumaade CO2 emissioonist oli 30% 2016. aastal. Negatiivne 
CO2 emissioon tähendab, et süsihappegaasi seoti mulda enam, kui sealt lendus. Teine süsiniku 
lisanäitaja Corg varu muutus KSM ja MULD toetusalustel rohumaadel oli aastas kokku 13 Mt, mis 
moodustas ÜPT rohumaade Corg varu aastasest muutusest samuti 30%. KSM ja MULD rohumaad 
seovad ootuspäraselt süsinikku ning 30% ulatuses on maaelu arengukava sihtvaldkonda 5E 
panustavate meetme KSM ja MULD kaudu aidanud kaasa süsiniku sidumisele. 

Turvasmuldi ohustab harimisel peamiselt orgaanilise aine vähenemine mullas ja suurenevad KHG 
heited mullast. Eelduste kohaselt peaks Corg varu turvasmuldade püsirohumaadel suurenema. 
Lisanäitajate Corg varu keskmiste tulemuste võrdlemine erinevate maakasutuste korral selgitab, 
kas eeldus peab paika ning turvasmuldade kasutamine rohumaa ja põllumaana annab erinevaid 
tulemusi Corg varu muutuse kohta. Keskmine Corg varu turvamuldade maakasutuse jätkumisel 
rohumaana oli suurem 425 t/ha kui uuringualadel, mille maakasutus muutus põllumaast rohumaaks 
350 t/ha. Põllumaast rohumaaks üle läinud uuringualadele leitud referentsaladel, mille maakasutus 
jätkus põllumaana oli keskmine Corg varu 357 t/ha. Mitme aasta vältel rohumaana kasutatud 
turvasmuldadega uuringualadel oli keskmine Corg varu 18% suurem, kui hiljuti põllumaana 
kasutusel olnud ja rohumaaks üle viidud keskmine Corg varu. Rohumaade suurem 
süsinikusidumise võime võrreldes põllumaadega muutub märkimisväärsemaks pikema ajaperioodi 
jooksul, mitte mõne aastaga. Selgemalt esinevad vahed rohumaa ja põllumaa Corg varu muutuses 
kümne aasta jooksul. Seetõttu pole ka uuringualade, mis olid 2014. aastal põllumaad ja 2015. 
aastal rohumaad ning uuringualade, mis olid nii 2014. kui 2015. aastal põllumaad suurt erinevust 
keskmistes Corg varu tulemustes. Hoolimata suhteliselt suurest varieerumisest, on Corg varu hea 
orgaanilise süsiniku seisundi koondnäitaja. MAK programmiperioodi 2014-2020 lõpus 
planeeritakse kordusuuringut ning seejärel saab anda hinnangu huumusvaru muutustele (enne-
pärast) erinevate maakasutuste korral. 

Lisaks uuringu tulemustele rohumaade kohta, esitati lisanäitajatena KSM püsirohumaade ja 
lühiajaliste rohumaade osakaalud ÜPT põllumajandusmaast ja KSM mustkesa osakaal toetusaluse 
KSM põllumajandusmaast. KSM püsirohumaade pinna osakaal põllumajanduslikust maast (UAA) 
oli 2009-2013. a 8,6% ja 2014-2016.a 6,0%. Seega KSM püsirohumaade pinna osakaal ÜPT 
põllumajandusmaast vähenes 2,6%, kuna ilmselt KSM tootjad harisid oma püsirohumaasid üles. 
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Lühiajaliste rohumaade pinna osatähtsus ÜPT põllumajandusmaast vähenes 23%-lt aastate 2009-
2013 keskmisena kuni 19%-ni aastate 2014-2016 keskmisena. Lühiajaliste rohumaade maakasutus 
võib KSM ja MAHE tootjatel muutuda sealhulgas püsirohumaaks. Rohumaad sh lühiajalised 
rohumaad seovad ja aitavad säilitada enam süsinikku kui haritavad põllud. KSM mustkesa pinna 
osatähtsus on vähenenud 0,92%-lt aastate 2009-2013 keskmisena kuni 0,85%-ni aastate 2014-2016 
aastate keskmisena. Mustkesa osakaalu vähenemine tuleb mulla süsiniku säilitamisele ja 
sidumisele kasuks. Rohumaade pindade kasv aitab kaasa süsiniku sidumisele ja säilitamisele 
põllumajanduse valdkonnas. 

JÄRELDUSED JA SOOVITUSED 

JÄRELDUSED  SOOVITUSED  

1. Taustanäitaja CCI 33 põhjal põllumajanduse 
intensiivsus on suurenenud ja karjamaa osatähtusus 
on 2,1% võrra vähenenud.  

 

2. Esmase sekkumise sihtvaldkonda 5E moodustas 
KSM ja KSA meetmel 2013. a 36% ja teisese 
sekkumise MULD ja PLK meetmel 2,6% 
põllumajanduslikust maast (UAA). MAK meetmete 
toetusealuse pinna panus kliimamuutustesse oli PKT, 
MAHE, NAT ja NAM meetmel kokku hõlmas üle 
poole 60% põllumajanduslikust maast (UAA). 

 

3. CO2 emissiooni ja Corg varu muutuse osakaal KSM 
ja MULD tootjate rohumaadel moodustas ÜPT 
rohumaade CO2 emissioonist ja Corg varu muutusest 
2016. a 30%. 

 

4. Keskmine Corg varu turvamuldade maakasutuse 
jätkumisel rohumaana oli suurem 425 t/ha kui 
maakasutuse muutusel põllumaast rohumaaks 350 t/ha 
ning nende referentsaladel (jätkus põllumaana) oli 
keskmine Corg varu samaväärne 357 t/ha. 
Turvasmuldadel rohumaade süsinikuvaru on suurim. 

 

5. KSM püsirohumaade pinna osakaal oli enne MAK 
2014-2020 perioodi algust 8,6% ja vähenes MAK 
perioodi jooksul 6,0%-ni ÜPT põllumajandusmaast. 
KSM mustkesa pinnalt on kasvuhoonegaaside 
emissioon vähenenud. 

 

6. Lühiajaliste rohumaade pinna osatähtsus ÜPT 
põllumajandusmaast oli enne MAK 2014-2020 
perioodi algust 23% ja vähenes MAK perioodi 
jooksul 19%-ni. 
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