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KOKKUVÕTE  
 
Põllumajanduse tähtsus Natura 2000 jaoks 

Põllumajandus on andnud olulise panuse elurikkuse säilimisse tänu sajandeid kestnud 
mitmekesistele talupidamistraditsioonidele, mille tulemusena on kujunenud poollooduslike 
elupaikade keerukad mosaiiksed maastikud, mis pakuvad elupaiku paljudele looma- ja 
taimeliikidele.  

ELi liikmesriigid on vastu võtnud kaks peamist ELi õigusakti – loodusdirektiivi1 ja 
linnudirektiivi2 – et kaitsta Euroopa kõige väärtuslikumaid liike ja elupaiku kogu nende 
loodusliku levila ulatuses ELis. Nende looduskaitsedirektiivide keskne element on üle-
euroopalise Natura 2000 alade võrgustiku loomine, mida tuleb hallata ja kaitsta, et tagada 
ühenduse tähtsusega elupaikade ja liikide kaitse. Kuid Natura 2000 alad ei ole rangelt 
kaitstavad alad, kus kogu majandustegevus on süstemaatiliselt välistatud. Selles kasutatakse 
teistsugust lähenemisviisi, mis tunnistab täielikult, et inimene on looduse lahutamatu osa ja 
need kaks toimivad kõige paremini partnerluses.  

Paljud loodus- ja linnudirektiiviga kaitstavatest elupaikadest ja liikidest sõltuvad 
põllumajandustavadest või on nendega seotud3. Nende elupaikade ja liikide edasine säilimine 
sõltub kohalikesse oludesse sobivatest ekstensiivsetest põllumajandussüsteemidest ja -
tavadest. Siiski on põllumajandusmaade bioloogiline mitmekesisus ehk elurikkus viimase 50 
aasta jooksul põllumajanduse intensiivistamise ja maa hülgamise koosmõjul dramaatiliselt 
vähenenud.  

Põllumajandustootjate tähtsus Natura 2000 võrgustiku jaoks peegeldub faktis, et 
põllumajandusmaa moodustab Natura 2000 võrgustiku kogupindalast umbes 40%. Kuna 
kõrge elurikkus langeb tavaliselt kokku madala põllumajandusliku tootlikkusega, asub suurem 
osa Natura 2000 võrgustikku kuuluvast põllumajandusmaast äärealadel. Tüüpilised näited on 
alpiniidud ja -karjamaad, stepitasandikud, avatud nõmmed ja niisked rohumaad.  

Enamik Natura 2000 võrgustikku kuuluvaid madala intensiivsusega põllumajandussüsteeme 
on aja jooksul välja kujunenud ning nende talustruktuurid ja põllumajandustavad vastavad 
kohalikele tingimustele (Oppermann et al, 2012). Üldiselt hõlmavad need:  

• loomakasvatussüsteeme, kus söödaalad on peamiselt poolloodusliku taimestikuga, 
sealhulgas karjamaad, nõmmed ja võsad;  

• madala intensiivsusega põllusüsteeme (näiteks vaestel muldadel, kuivadel, soolastel või 
vesistel aladel või kaugemates kohtades), mis sageli on rotatsioonis poolloodusliku 
kesaga;  

• madala intensiivsusega püsikultuure, näiteks vanad traditsiooniliselt majandatud 
viljapuuaiad ja oliivisalud; ja  

• põllukultuuride ja/või püsikultuuride segakasvatussüsteeme koos kariloomadega. Sellised 
põllumajandussüsteemid hõlmavad ka põllumajandusmaad, kus on kombineeritud 

                                                      
1 Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta. 
Konsolideeritud versioon 1. 1. 2007. http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm 
2 Nõukogu direktiiv 2009/147 / EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta, direktiivi 79/409/EMÜ kodifitseeritud versioon. 
Saadaval http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:EN:PDF  
3 255 ühenduse tähtsusega liiki ja 57 ühenduse tähtsusega elupaigatüüpi on tihedalt seotud põllumajandusega. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:EN:PDF
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madala intensiivsusega põllumajandus ja väärtuslikud maastikuomadused ning mis võib 
toetada kõrget bioloogilist mitmekesisust.  

Mõned Natura 2000 liigid elavad ka intensiivselt majandataval põllumajandusmaal. Nende 
hulka kuuluvad mõned rahvusvaheliselt olulised hanede ja luikede talvituspopulatsioonid, kes 
toituvad talvel kultuurrohumaadel ja viljapõldudel.  

Natura 2000 põllumajandusmaa ja kõrge loodusväärtusega (KLV) põllumajandusmaa 
kattuvad suures osas, sest põllumajandusmaa, kus leidub ühenduse tähtsusega elupaiku ja 
liike, määratletakse KLV põllumajandusmaana.   

Mõnes neist piirkondadest ühilduvad olemasolevad põllumajandussüsteemid ja tavad juba 
liikide ja elupaikade kaitsega, mille kaitseks Natura 2000 ala on loodud, ning keskenduda tuleb 
sellele, kuidas toetada neid põllumajandustavasid ja tunnustada sellega seotud talupidajaid. 
Teistel aladel võib traditsiooniline põllumajandus olla hääbunud või muutunud loodusega 
vähem kokkusobivaks põllumajandusviisiks, mistõttu on vajalik leida võimalusi loodusega 
kooskõlas olevate põllumajandustavade taasjuurutamiseks või olemasolevate praktikate 
muutmiseks selliselt, et need toetaksid alal kaitstavate ühenduse tähtsusega elupaikade ja 
liikide säilimist.    

See nõuab tugevat partnerlust asjaomaste põllumajandustootjate, põllumajandus- ja 
looduskaitsepoliitika eest vastutavate riigiasutuste ning kodanikuühiskonna vahel laiemalt. 
Käesoleva juhendi eesmärk on näidata, kuidas see partnerlus saaks toimida tõhusalt kõigi 
huvides. Juhend annab ülevaate peamistest aspektidest, mida tuleb arvesse võtta seoses 
põllumajanduse ja Natura 2000 võrgustikuga, ning pakub hulga praktilisi ideid, näiteid ja 
soovitusi Natura 2000 aladel asuvate põllumajandusmaade majandamise kohta, tuginedes 
heade tavade kogemustele kogu EList. 

Peamised mõju- ja survetegurid Natura 2000 põllumajandusmaadel 

Ekstensiivne loomakasvatus on paljudes põllumajanduspiirkondades kahjumlikuks 
muutunud, mille tulemuseks rahalise toetuse puudumisel on kas maade hülgamine või 
põllumajanduse intensiivistamine (Beaufoy and Marsden, 2010). 

Loobumine ekstensiivsetest traditsioonilistest põllumajandustavadest on kõige olulisem 
surve ühenduse tähtsusega põllumajandusmaa elupaikadele ja liikidele. Põllumajanduslikust 
kasutusest väljajäämine on tingitud paljudest erinevatest teguritest, mis kahjustavad 
põllumajanduse elujõulisust iga ala praeguses maakasutuses ja sotsiaal-majanduslikus 
kontekstis (Keenleyside & Tucker, 2010). Neis piirkondades on põllumajanduse väljakutseks 
sotsiaalsete, majanduslike, poliitiliste ja keskkonnategurite kombinatsioon, näiteks 
lihahindade langus, tööjõu ja ajalised piirangud, halb juurdepääs turule, maapiirkondade 
vananev elanikkond, mullaerosioon ning tootlikkuse ja mehhaniseerimise piirangud, mida 
põhjustavad geograafilised tegurid, näiteks järsud nõlvad või madal mullaviljakus (IEEP & 
Veenecology, 2005; Keenleyside & Tucker, 2010). Suurima hülgamisriskiga on mägised alad ja 
kõrgustikud (Keenleyside & Tucker, 2010). 

Kontrastina on tähtsuselt teisel kohal olev oht põllumajandusmaa elupaikadele ja liikidele 
majandamise intensiivistamine. Viimase saja aasta jooksul ja eriti alates 1950. aastatest on 
põllumajanduse arengu mootorid (näiteks kaubaturgude ja hindade suurendamine, 
tehnoloogilised edusammud ja turumeetmed ning ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) raames 
pakutavad toetused) viinud põllumajanduse ulatusliku parenduseni ja majandamise 
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intensiivistamiseni. See on põhjustanud olulisi muutusi põllumajandusmaa elupaikades, nii et 
paljud allesjäänud looduslikud ja poollooduslikud elemendid on kadunud, mille tulemuseks 
on väga muudetud ja lihtsustatud põllumajandussüsteemid. Paljusid elupaiku mõjutab mõnes 
piirkonnas hülgamine ja teistes piirkondades majandamise intensiivistamine.  

Põllumajandussüsteemi toetamine 

Paljud Natura 2000 põllumajandussüsteemid on ohus. Talupidajad, kes teostavad elupaikade 
ja liikide jaoks vajalikku hooldust, teevad seda sageli rasketes oludes ja töömahukates 
süsteemides äärealadel. Nad on erakordselt haavatavad majanduslikule survele, mis viib 
traditsioonilistest põllumajandussüsteemidest loobumiseni ja mõnel juhul tootmise täieliku 
lõpetamiseni.   

Seetõttu on oluline luua integreeritud toetuspakett Natura 2000 põllumajandustootjatele, 
mis esiteks tagab ekstensiivse põllumajandussüsteemi majandusliku elujõulisuse, millest 
sõltub kasulik majandamine, ja teiseks toetab põllumajandusest sõltuvate elupaikade ja -
liikide kaitseks vajalikke majandamisviise. 

Esmatähtis on tegeleda põllumajandusmaade hülgamise ja majandamise intensiivistamisega 
seotud ohtudega, tagades, et põllumajandustootja saab jätkata maa hooldamist ja et 
ekstensiivne põllumajandussüsteem jääb püsima. Üldeesmärk on tagada 
põllumajandussüsteemi majanduslik elujõulisus ning selle eesmärgi saavutamisele aitab 
kaasa põllumajandusettevõtete taristu (ja põllumajandustootja võimekuse) arendamiseks 
ning turutulu suurendamiseks antav toetus.  

Kui põllumajandussüsteemi aluseks olev toetus on paigas, täiendab paketti konkreetsete 
Natura 2000 elupaikade ja liikide säilimiseks vajalike tegevuste toetus. Seda integreeritud 
toetuspaketti saab üles ehitada, kasutades mitmesuguseid meetmeid ÜPP mõlemast 
sambast, nagu allpool selgitatakse, ning nende rakendamist saab toetada teabe- ja 
nõustamisteenustega, mida toetatakse ÜPP mõlemast sambast. Kasutada saab ka teisi ELi 
instrumente, nagu näiteks keskkonnarahastusprogramm LIFE ja Euroopa Regionaalarengu 
Fond, ning ka muid olemasolevaid era- ja avalikke fonde.   

Natura 2000 majandamisnõuded 

Linnu- ja loodusdirektiivi kohaselt on liikmesriikidel kohustus tagada kõigi ühenduse 
tähtsusega elupaikade ja liikide soodsa looduskaitselise seisundi (FCS) säilimine või 
taastamine. Natura 2000 aladel on selle üldeesmärgi saavutamisel ülioluline roll, kuna seal 
paiknevad nende liikide ja elupaikade kõige olulisemad levialad. Seetõttu tuleb iga ala 
majandada viisil, mis kõige tõhusamalt aitab kaasa nende elupaikade ja liikide soodsa seisundi 
saavutamisele, mida antud alal kaitstakse.  

Kui ala on Natura 2000 võrgustikku lisatud, peavad liikmesriigid loodusdirektiivi kohaselt 
rakendama alal vajalikke kaitsemeetmeid, mis vastavad alal leiduvate ühenduse tähtsusega 
kaitstavate elupaigatüüpide ja liikide ökoloogilistele nõuetele (artikkel 6.1); samuti peavad 
nad vältima kahjulikke tegevusi, mis võivad neid liike ja elupaiku märkimisväärselt häirida 
(artikkel 6.2), ja kaitsma ala uute potentsiaalselt kahjulike kavade ja projektide eest, millel 
võib olla oluline mõju Natura 2000 alale (artiklid 6.3 ja 6.4).  

Liikmesriigid teevad suuri jõupingutusi kõigi määratud alade asjakohase majandamise 
tagamiseks, ehkki olukord on riigiti üsna erinev – kui osa riike on koostanud 
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kaitsekorralduskavad või kehtestanud kaitsemeetmed kõigi Natura 2000 alade jaoks, siis 
teised ei ole seda kõigi alade puhul teinud.   

Tagamaks, et iga riigi Natura 2000 võrgustik aitab kaasa soodsa seisundi üldeesmärgi 
saavutamisele, on oluline seada igale alale selged kaitse-eesmärgid. Need peaksid 
määratlema iga antud alal kaitstava elupaiga ja liigi soovitud seisundi sellel alal.  

Kui kaitse-eesmärgid on seatud, tuleks nende eesmärkide ja sihtide saavutamiseks vajalikud 
kaitsemeetmed kindlaks määrata ja kõigi asjaosalistega läbi rääkida, et neid tõhusalt 
rakendada. Need peavad vastama nende elupaikade ja liikide ökoloogilistele nõuetele, mille 
kaitseks ala on määratud. 

Dialoog kõigi asjaomaste sidusrühmadega on vajalik tagamaks, et põllumajandus Natura 2000 
aladel saaks kaasa aidata põllumajandusmaade elupaikade ja liikide kaitsele. Talupidajatel 
võivad olla head teadmised varasematest maakasutusviisidest, mis on toetanud või 
kahjustanud looduskaitse eesmärke.  

Kaitsemeetmed võivad hõlmata nii alaspetsiifilisi meetmeid (s.o majandamistegevusi ja/või 
majandamispiiranguid) kui ka horisontaalseid meetmeid, mida kohaldatakse paljude Natura 
2000 alade suhtes suuremal alal (nt meetmed nitraadireostuse vähendamiseks või 
jahipidamise või ressursikasutuse reguleerimiseks). Nende kaitsemeetmete rakendamiseks 
sobivad instrumendid võivad hõlmata konkreetsete alade jaoks väljatöötatud või muudesse 
arengukavadesse integreeritud kaitsekorralduskavasid ja/või asjakohaseid seadusega ette 
nähtud haldus- või lepingulisi meetmeid.  

Maaelu arengu arengukava raames põllumajandustootjatele pakutavad põllumajanduse 
keskkonnatoetused on näide vabatahtlikest lepingulistest meetmetest, mille eesmärk on 
säilitada teatud elupaigatüüpide (nt niidud, karjamaad) ja liikide soodne seisund. Vajalike 
kaitsemeetmete komplekssus võib nõuda ka muud tüüpi lepinguid ja kokkuleppeid ning 
erimeetmeid, sealhulgas vabatahtlik kaitsekorraldus, mis ei hõlma makseid ega toetusi. 

Horisontaalsed meetmed võivad olla sobivad teatud elupaigatüüpide/liikide jaoks terves 
piirkonnas või riigis või hajutatud surve, näiteks põllumajanduslikust äravoolust põhjustatud 
eutrofeerumise, vähendamiseks. Mõnes olukorras võivad olla kasulikud mõned lihtsad 
nõuded, mida saab rakendada kogu põllumajandusmaastikul. Meetmed võivad ka nõuda 
tegevustest loobumist (passiivne majandamine). Lisaks ei pea meetmed tingimata olema 
uued, ka olemasolevad meetmed võivad aidata kaasa kaitse-eesmärkide saavutamisele.  

Teisalt võib teatud piirkondades olla vajalik spetsiifilisem kohalik lähenemine, sealhulgas 
spetsiaalselt väljatöötatud sihipärased meetmed, mis vastavad kõige paremini konkreetse liigi 
või elupaiga majandamisvajadustele konkreetses kohas. Konkreetsete liikide 
majandamismeetmete kavandamisel on eriti oluline teada liikide elutsüklit ja ökoloogilisi 
nõudeid. Elupaikade ja liikide spetsiifilised nõuded võivad varieeruda, sõltuvalt kohalikest 
tingimustest. 
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Põllumajandustavad, mis aitavad säilitada või parandada põllumajandusmaa elupaikade ja 
liikide seisundit  

Madala intensiivsusega põllumajandus Natura 2000 aladel on vajalik põllumajandustavadega 
seotud elupaikade ja liikide jätkuvaks säilimiseks ja kaitseks. Enne sobiva pikaajalise hoolduse 
taasjuurutamist võib olla vajalik elupaikade taastamine. 

Neid majandamismeetmeid teostavad enamasti talupidajad ja neile tuleks võimaldada 
asjakohane toetus. Talupidajaid, kes juba rakendavad häid majandamismeetmeid, on oluline 
tunnustada ja toetada nende rollis elupaikade hooldamisel ja kaitsel. Teised vajavad toetust 
hüljatud maa uuesti kasutusse võtmiseks või majandamise intensiivistamise vältimiseks. 

Enamikku selles juhendis käsitletavatest elupaikadest hooldatakse karjatamise teel, mis 
nõuab sobiva karjatamiskoormuse ja -aja määratlemist, sobiva kariloomaliigi või liikide 
kombinatsiooni kasutamist ning mõnel juhul ka roteeruvat karjatamist.  Paljude elupaikade 
puhul, eelkõige mägistes piirkondades, on oluline majandamismeede karjuste kasutamine. 
See on pikajaaline kultuuriline traditsioon, mis vajab säilitamist ja toetamist. 

Niitmine on samuti poollooduslike rohumaade (niitude) jaoks oluline põllumajandustegevus, 
mille puhul on tähtis sobiv ajastus ja sagedus, sobiva varustuse ja tehnika kasutamine ning 
sõltuvalt elupaigatüübist niidetud heina äraviimine või maha jätmine.  Teatud elupaikades 
kasutatakse karjatamise ja niitmise kombinatsiooni.  

Põllumajandusmaa liikide elupaikade majandamisel on oluline tagada, et kõik toitumis-, 
paljunemis- ja varjupaikade nõuded oleksid täidetud erinevatel aastaaegadel ja liigi levikualal, 
mis võib nõuda erinevate elupaikade mosaiiki. Elupaikade laigud peavad olema elujõuliste 
populatsioonide säilitamiseks piisavalt suured või piisavalt ühendatud metapopulatsioonide 
toetamiseks. Põllumajandusmaa elupaigad, nagu hekid, kiviaiad, tiigid ja terrassid, on 
ekstensiivse põllumajandusega seotud liikide võtmeelupaigad, mida tuleks säilitada või 
taastada.  

Aladel, kus põllumajandusmaa elupaigad on kasutusest väljas või intensiivse majandamise 
tõttu kahjustatud, võivad Natura 2000 elupaikade ja liikide soodsa seisundi saavutamiseks 
vajalikud olla taastamismeetmed.  Taastamistegevused võivad hõlmata: mullaparanduse 
tagasipööramist ja taimestiku taastamist, taimede külvamist liigirikkuse taastamiseks, võsa 
ning invasiivsete umbrohtude ja võõrliikide tõrjumist ja hüdroloogilise režiimi taastamist (nt 
kuivenduse likvideerimist, põhjavee taseme ja režiimi taastamist, üleujutuste ja jõgede 
reguleerimist).  

Põllumajandusmaa elupaikade tõhusaks majandamiseks tuleb arvestada ka mõne olulise 
aspektiga. Kaitsemeetmete rakendamise ulatus mõjutab nende tõhusust. Need peavad olema 
suunatud piisavalt suurele alale, et säilitada või taastada vastava elupaiga ökoloogiliselt 
elujõulised alad või säilitada minimaalsed elujõulised liikide populatsioonid. Mõnede 
elupaikade keerukas struktuur toetab nende liigirikkust. Säilitamaks elupaikade 
mitmekesisust ja heterogeensust, on vajalik majandamise tüübi ja intensiivsuse varieerimine 
ning servaelupaikade säilitamine.    

Põllumajandusmaa majandamine peab olema kohandatud kohalikele tingimustele. 
Põllumajandusmeetmed peavad olema kohandatud ja suunatud, et need oleksid tõhusad. 
Optimaalne režiim võib elupaikade alatüüpide ja piirkondade lõikes märkimisväärselt 
varieeruda, sõltuvalt sellistest teguritest nagu muld, taimestik, kõrgus merepinnast, kliima ja 
majandamise ajalugu. Tähtis on ka arvesse võtta konkreetse ala majandamise ajalugu, sest 
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elupaigad on sageli kohanenud ja sõltuvad traditsioonilise majandamisrežiimi jätkumisest. 
Kaitsekorralduse ja majandamise planeerimisel tuleks arvesse võtta nii looduskaitse 
ekspertide kui ka kohalike talupidajate teadmisi. 

Vajalikuks võivad osutuda looduskaitselised kompromissid, kuna erinevad liigid reageerivad 
majandamistegevustele erinevalt. Sobivad majandamisstrateegiad peaksid maksimeerima 
kasu kõigile liikidele või eelistama tundlikke või prioriteetseid liike, vastavalt seatud kaitse-
eesmärkidele.  

ELi rahastus Natura 2000 põllumajandusmaa majandamiseks  

Võimalused Natura 2000 rahastamiseks sisalduvad kõigis asjakohastes ELi fondides 2014-
2020 rahastusperioodil. Eelkõige ÜPP on olnud ja on jätkuvalt oluline rahastusallikas.  

Natura 2000 alade kaitsekorralduse ELi vahenditest rahastamise võimaluste parema 
kasutamise tagamiseks on komisjon kutsunud liikmesriike üles koostama Natura 2000 
rahastamise tegevuskavad (Prioritised Action Framework - PAF), mis määratlevad 
strateegilised prioriteedid ja võetavad meetmed aastateks 2014–2020, ning 
rahastamisvahendid, mida võidakse kasutada nende meetmete rakendamiseks.  

Samuti on komisjon teatanud oma kavatsusest edendada Natura 2000 kaitsekorralduse 
toetamiseks uuenduslike lähenemisviiside ja turupõhiste vahendite, sh erarahastuse 
kasutamist, ehkki ta tunnistab, et lähitulevikus moodustavad need allikad Natura 2000 
võrgustiku kogurahastusest tõenäoliselt vaid väikese osa. Võrgustiku looduskaitseliste 
eesmärkide saavutamiseks on jätkuvalt vajalik ELi ja liikmesriikide avalik põhirahastus.  

Reformitud ÜPP kui põhiallikas Natura 2000 põllumajandusmaa rahastamiseks alates 2014  

ÜPP on Natura 2000 alade põllumajandusmaade majandamiseks üks olulisemaid 
potentsiaalseid ELi rahastamisallikaid. ÜPP kaks sammast erinevad rahastuse, toimimise ja 
struktuuri poolest, kuigi neil on ühised eesmärgid. I sammas pakub otsetoetusi 
põllumajandustootjatele (ning rahastab ka muid meetmeid, näiteks turusekkumisi ja 
eksporditoetusi). II sammas pakub mitmesuguseid meetmeid põllumeeste ja teiste 
maahooldajate ning maakogukondade toetamiseks, mida rakendatakse mitmeaastaste 
maaelu arengukavade (MAK) kaudu, mille on koostanud riiklikud või piirkondlikud 
haldusasutused.  

Uue regulatsiooniga kehtestatakse olulised muudatused, mis on olulised Natura 2000 
põllumajanduse toetamiseks ÜPP mõlemast sambast. ÜPP neli peamist ELi määrust avaldati 
2013. aasta detsembris, kuid üksikasjalikke rakenduseeskirju, mis avaldatakse 2014. aasta 
jooksul, siin ei käsitleta. 

I samba keskmes on jätkuvalt tootjatele tootmisest lahutatud tulutoetuste maksmine, kuid 
maksete struktuur ja ulatus on märkimisväärselt muutunud. Alates 2015. aastast kehtivad 
mõned kohustuslikud toetused: uus põhitoetuskava (või ühtse pindalatoetuse (ÜPT) kava 
jätkamine), rohestamise toetus ja täiendav toetus noortele põllumajandustootjatele. 
Liikmesriigid saavad otsetoetuste täiendava komponendina pakkuda toetust 
ebasoodsamates piirkondades tegutsevatele põllumajandustootjatele ja tootmisega seotud 
toetusi raskustes olevatele keskkonnaalaselt, majanduslikult või sotsiaalselt olulistele 
põllumajandustüüpidele. Alternatiivina neile toetustele võib spetsiaalselt väiketalupidajate 
jaoks luua palju lihtsama otsetoetuste kava.  
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Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade ehk rohestamise toetus hõlmab kolme 
tava, mida enamik põllumajandustootjaid, kellel on õigus saada I samba otsetoetusi, peavad 
järgima:  püsirohumaade säilitamine ja põllumajanduskultuuride mitmekesistamine põllumaal 
ning ökoloogilise kasutuseesmärgiga alad ehk ökoalad (vähemalt 5% otsetoetusõiguslikust 
põllumaast peavad moodustama nn ökoalad, nt maastikuelemendid, kesa, terrassid ja 
puhverribad).  Natura 2000 aladel tegutsevad põllumajandustootjad peavad järgima üksnes 
neid rohestamistavasid, mis ühilduvad Natura 2000 eesmärkidega. Tunnustatud mahetootjad 
saavad seda toetust automaatselt, ilma et nad peaksid järgima rohestamise nõudeid. 
Rohestamise nõuete täitmise kohustusest on vabastatud ka väikepõllumajandustootjate 
toetuse saajad.   
 

Püsirohumaade kaitseks: Natura 2000 aladel peavad liikmesriigid määrama kaitset vajavad 
keskkonnatundlikud rohumaad (sealhulgas turba- ja märgalade rohumaad). 
Põllumajandustootjate jaoks on nendel aladel rohestamise nõue rohumaa säilitada ja seda 
mitte künda. Liikmesriigid võivad valida, kas kohaldada sarnaseid määranguid ja kaitset ka 
muudele Natura 2000 aladest väljaspool asuvatele keskkonna seisukohalt olulistele 
rohumaadele. Üldisem nõue on, et püsirohumaade osakaal kogu põllumajandusmaast ei tohi 
väheneda rohkem kui 5% (võrreldes kindlaksmääratud varasema võrdlusaastaga). 
Liikmesriigid võivad seda nõuet kohaldada riiklikult või piirkondlikult. Nad võivad selle 
kohustuse kehtestada ka üksikute talude tasandil. 

II samba raames saab Natura 2000 põllumajandusmaade toetamiseks kasutada 
mitmesuguseid meetmeid, seda nii maahoolduse, kaitsekorralduse planeerimise kui ka 
teadmiste edasiandmise ja nõustamise osas. Üks Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondi (EAFRD) uutest fookusvaldkondadest on „bioloogilise mitmekesisuse 
taastamine ja säilitamine, sealhulgas Natura 2000 aladel ja kõrge loodusväärtusega 
põllumajandus ning Euroopa maastike seisund“. Vastavad muudatused võrreldes eelmise 
EAFRDga on: põllumajanduse keskkonnameetme laiendatud kohaldamisala kinnitamine, 
nimetades selle ümber põllumajanduse keskkonna-kliimameetmeks; ühistegevusest 
tulenevate keskkonna- ja kliimaeeliste tunnustamine eelkõige, kuid mitte ainult maastiku 
tasandil, võimaldades anda rohkem kui ühte maahooldajat hõlmavatele lepingutele 
suuremad tehingukulud; paindlikud reeglid lepingute kestuse kohta pärast kohustuste 
rakendamise esialgset perioodi ning Natura 2000 hüvitusmeetme reguleerimisala 
laiendamine, et hõlmata ka muudel looduskaitsealadel asuvad keskkonnaalaste piirangutega 
põllumajandus- ja/või metsamaad, mis aitavad parandada elupaikade sidusust 
(loodusdirektiivi artikkel 10).  

Samuti saavad liikmesriigid oma MAKi raames luua temaatilisi alamprogramme, näidates, 
kuidas nad kasutavad olemasolevaid meetmeid uues määruses seatud prioriteetide täitmisele 
kaasaaitamiseks ja konkreetsete vajaduste rahuldamiseks oma riiklikus või piirkondlikus 
kontekstis. Määruses määratletakse temaatiliste alamprogrammide teemadena noorte 
põllumajandustootjate, väikeste põllumajandusettevõtete, mägipiirkondade, lühikeste 
tarneahelate ning kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise ning bioloogilise 
mitmekesisuse vajadused ning lubatakse liikmesriikidel tõsta nende alamprogrammide 
raames toimuvate tegevuste maksimaalset toetuse määra.  

 

ÜPP kahes sambas kasutatakse erinevaid vahendeid, kuid on oluline, et talu tasandil 
kasutataks nendevahelist potentsiaalset sünergiat nii Natura 2000 põllumajandussüsteemide 
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kui ka majandamistavade toetamiseks. Oluline on arvestada kohalike tingimustega ja 
analüüsida, millised meetmed on kõige sobivamad kaitse-eesmärkide saavutamiseks igas 
piirkonnas.  

Samuti on väga oluline kombineerida erinevaid meetmeid, et tagada tõhus toetus 
ekstensiivsetele ja KLV põllumajandussüsteemidele. I samba maksed on sageli vajalikud lisaks 
II samba põllumajanduse keskkonnatoetustele, kui on vaja säilitada põllumajandust 
ekstensiivselt majandatavate poollooduslike elupaikadega aladel (Oñate et al, 2007; Poláková 
et al, 2011). 

Kõigi Natura 2000 põllumajandusmaade puhul tuleks kaaluda ÜPP mõlema samba 
toetusõiguslikkust. Mitmes liikmesriigis määrati ulatuslikud Natura 2000 põllumajandusmaa 
elupaigad perioodil 2007-2013 ÜPP I samba otsetoetuste jaoks abikõlbmatuks. Selle eest 
vastutavad liikmesriigid ja abikõlblikkuse küsimused on sageli seotud Natura 2000 
põllumajandusmaade iseloomulike tunnustega, mis on oluline osa nende bioloogilise 
mitmekesisuse väärtusest, kuid ei mahu liikmesriigi rakendusotsustesse või ELi abikõlblikkuse 
reeglite paindlikkuse raamidesse. Probleemid hõlmavad puude, põõsaste ja võsa olemasolu 
karjamaal, talu või maatüki suurust, maaomandit, maa aegunud registreerimisandmeid ja 
raskusi seoses heade põllumajandus- ja keskkonnatingimustega, mille liikmesriigid on 
kavandanud intensiivsemate põllumajandussüsteemide jaoks.  

ÜPP toetus ekstensiivsete Natura 2000 põllumajandussüsteemide elujõulisuse tagamiseks  

Esimene kriitiline samm põllumajanduse jätkumise tagamiseks Natura 2000 aladel on 
hoolikalt kaaluda pakutavaid võimalusi seoses I samba toetuste abikõlblikkuse nõuetega, 
võttes arvesse Natura 2000 põllumajandussüsteemide eripära. Kui on tagatud maa ja 
põllumajandustootja toetusõiguslikkus, siis on ÜPP mõlemas sambas mitmeid toetusi, mida 
saab kasutada, sageli kombinatsioonis, nende põllumajandusettevõtete majandusliku 
elujõulisuse toetamiseks, sealhulgas: 

• põhitoetuskava, ühtse pindalatoetuse kava (I sammas) 
• rohestamise toetus (I sammas) 
• toetused looduslike piirangutega aladele (I ja II sammas) 
• vabatahtlik tootmiskohustusega seotud toetus (I sammas) 
• või alternatiivina teistele I samba otsetoetustele väikepõllumajandustootjate kava  (I 

sammas) 

ÜPP toetus Natura 2000 põllumajandusettevõtte võimekuse arendamiseks 

Natura 2000 põllumajandussüsteemide pikaajaline majanduslik ja keskkonnaalane elujõulisus 
sõltub põllumajandustootja haldus- ja keskkonnaalase võimekuse ning talu majandusliku 
suutlikkuse suurendamisest. Riigi toetus suutlikkuse suurendamiseks tuleb ÜPP mõlemast 
samast, kuid on oluline, et see toetus oleks kohandatud Natura 2000 põllumajandustootjate 
ja põllumajandussüsteemide konkreetsetele vajadustele keskkonnaeesmärkide 
saavutamiseks. Võimekuse arendamise toetused hõlmavad järgmist: 

• põllumajandustootjate nõustamisteenused (I ja II sammas) 
• teadmussiire ja teavitus ning Natura 2000 maahooldajate keskkonnateadlikkuse 

tõstmine (II sammas) 
• investeeringud füüsilisse varasse (II sammas) 
• talu ja ettevõtluse arendamine (II sammas) 
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• tulutoetus ja muud toetused noortele põllumajandustootjatele (I ja II sammas) 

Natura 2000 põllumajandussüsteemide püsimajäämiseks ning neist sõltuvate elupaikade ja 
liikide säilimise tagamiseks on talupidajate nõustamine, toetamine ja koolitamine ülioluline. 
ELi põllumajandustootjate nõustamise ja toe vajadus on siiani olulisel määral rahuldamata – 
2008. a nõustati individuaalselt vaid umbes 5% otsetoetuste saajaid  (European Commission, 
2010a). 2014. aasta talupidajate nõustamissüsteemi kavandatud ulatus ja nõuded pakuvad 
liikmesriikidele võimalust pakkuda väga spetsiifilisi nõustamisteenuseid, mis on kohandatud 
Natura 2000 põllumajandustootjate keskkonnaalastele ja majanduslikele vajadustele.  

ÜPP ja muud toetused Natura 2000 talude toodangule lisandväärtuse andmiseks  

Paljud Natura 2000 aladel ja KLV rohumaadel tegutsevad põllumajandustootjad seisavad 
silmitsi väljakutsetega oma toodangu müümisel, kuna nad on sageli väiketootjad äärealadel, 
kus on vähe kliente, kes maksaksid kõrgemat hinda. Teisest küljest on mõnel talupidajal hea 
võimalus turundada oma kaupa otse ökoturistidele ja turismiteenuse pakkujatele nagu 
hotellid ja restoranid. Mõnes piirkonnas on Natura 2000 põllumajandustootjad loonud 
edukad otseturunduse sidemed supermarketitega. Toetused talunikele, kes soovivad oma 
toodangule lisandväärtust anda, on järgmised: 

• Tootjarühmade loomine (II sammas) 
• Kvaliteedikavad põllumajandustoodetele (II sammas) 
• Märgistamine ja kaitstud päritolunimetus 

ÜPP toetus Natura 2000 põllumajandusmaade elupaikade ja liikide haldamiseks 

Natura 2000 põllumajandusmaade elupaikade ja liikide erivajadusi arvesse võtvaks 
majandamiseks  saab kasutada järgmisi II samba toetusi: 

• Natura 2000 kaitsekorralduskavade koostamine ja uuendamine  
• Põllumajanduse keskkonna- ja kliimatoetused  
• Põllumajanduse keskkonna ja Natura 2000-ga seotud mittetootlikud investeeringud  
• Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa toetus  
• Loomade heaolu toetus  
• Metsapõlengutest tulenevate metsakahjustuste ennetamine ja põllumajandusliku 

tootmise potentsiaali taastamine  

Põllumajanduse keskkonnameetmed on eriti olulised Natura 2000 jaoks. MAK 2007–2013 
raames on mitmed liikmesriigid juba edukalt välja töötanud põllumajanduse keskkonnakavad, 
mis on spetsiaalselt kohandatud Natura 2000 alade või Natura 2000 elupaikade ja liikidega 
KLV põllumajandusmaade majandamiseks. Uus II sammas peaks võimaldama liikmesriikidel ja 
nende piirkondadel välja töötada sarnased põllumajanduse keskkonna- ja kliimakavad, mis 
sobivad kõige paremini nende Natura 2000 põllumajandusmaade vajadustega.  

ÜPP toetused koostööprojektidele ja kohalikule partnerlusele   

Kohalikel partnerlussuhetel on oluline roll Natura 2000 kaitsekorraldusliku majandamise 
kohapealsel teostamisel. EAFRD sisaldab mitmesuguseid võimalusi põllumajandustootjate 
tegevusrühmade rahastamiseks või põllumajandustootjate rühmade ja teiste kohalike 
organisatsioonide, näiteks kohalike omavalitsuste või valitsusväliste organisatsioonide (VVO) 
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vahelise partnerluse rahastamiseks, sealhulgas LEADER-lähenemine, tootjarühmad ja 
koostööprojektid. Need II samba toetused on järgmised: 

• Koostööprojektid lühikeste tarneahelate ja kohalike turgude edendamiseks ning 
keskkonnaprojektide ja keskkonnatavade kollektiivse lähenemise hõlbustamiseks 
kohalikust kuni rahvusvahelise tasandini.  

• Kohalik partnerlus – LEADER-lähenemine. 

Muud ELi rahastusvõimalused Natura 2000 jaoks 

LIFE on ELi peamine keskkonna edendamisele pühendatud rahastamisvahend. Ehkki selle 
eelarve on muude ELi rahastamisvahenditega võrreldes väike, on LIFEil Natura 2000 jaoks 
strateegiline tähtsus, kuna sellest rahastatakse väga spetsiifilisi, sihipäraseid kaitsemeetmeid, 
mida on muudest ELi allikatest keerulisem rahastada, näiteks seire ja uuringud, 
majandamismeetodite määratlemine ja rakendamine ning Natura 2000 aladega seotud 
riskide juhtimine (Gantioler et al, 2010; Kettunen et al, 2011).  

LIFEi rahastus on eriti oluline põllumajanduslikust kasutusest väljalangenud alade jaoks, kus 
Natura 2000 kaitsekorralduse kavandamine ei ole piisavalt kaugele jõudnud, et võimaldada 
muudest allikatest rahastamist taotleda (Kettunen et al, 2011). Paljud Natura 2000 
taastamisprojektid on pikaajalise rahastamise kindlustamiseks edukalt kombineerinud LIFEi ja 
põllumajanduse keskkonnatoetusi (WWF & IEEP, 2009).  

Uued LIFEi integreeritud projektid, mis sisalduvad LIFE-fondi määruses aastateks 2014-20204, 
võivad osutuda oluliseks ka Natura 2000 elupaikade kaitsmisel, parandades 
keskkonnaaspektide integreerimist muudesse ELi poliitikavaldkondadesse ja keskendudes 
kavade ja strateegiate rakendamisele laiemal territoriaalsel (nt piirkondlikul, mitut piirkonda 
hõlmaval, riiklikul) tasandil. Integreeritud projektid peaksid aitama kaasa ka muude 
rahastamisallikate kasutuselevõtmisele kaitse-eesmärkide saavutamiseks ja Natura 2000 
aladel vajalike meetmete rakendamiseks. 

Euroopa struktuurifondid võivad anda märkimisväärse panuse Natura 2000 taastamis-, kaitse-
, majandamis- ja seiretegevuste rahastamisse (European Commission, 2011). Struktuurifonde 
saab kasutada ka ökoturismi, teadlikkuse tõstmise ja kommunikatsiooni, koolitus- ja 
haridustegevuse toetamiseks Natura 2000 aladel. Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) 
võimaldab eraldada vahendeid bioloogilise mitmekesisuse jaoks, eriti eesmärgiga säilitada ja 
kaitsta keskkonda ning edendada ressursitõhusust, sealhulgas looduspärandi, Natura 2000 ja 
rohetaristu kaudu5. Euroopa Sotsiaalfond (ESF) võib toetada suutlikkuse suurendamist, mille 
eesmärk on Natura 2000 ja väikeettevõtetega seotud uute töövõimaluste loomine. 

Fondid võimaldavad eraldada rahalisi vahendeid ka rahvusvahelisele, piiriülesele ja 
piirkondadevahelisele koostööle, mis võib olla kasulik Natura 2000 aladele ja liikidele, näiteks 
projektid, mis tegelevad ökoturismi arendamise või vesikondade, rannikupiirkondade, 
mereressursside ja märgalade kaitse, taastamise ning majandamisega.   

                                                      
4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EÜ) nr 1293/2013 keskkonna- ja 
kliimameetmete programmi (LIFE) kehtestamise ja määruse (EÜ) nr 614/2007 kehtetuks tunnistamise kohta. ELT 
L 347/185-208 
5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1301/2013 (Euroopa 
Regionaalarengu Fondi ning majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärki käsitlevate erisätete ning 
määruse (EÜ) nr 1080 kehtetuks tunnistamise kohta) artikkel 5 2006. Euroopa Liidu Teataja L347 / 289-302 
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Turupõhised ja uuenduslikud instrumendid  

Olemas on hulk muid võimalikke vahendeid, mille kaudu riiklik rahastamine ja/või 
poliitikameetmed võivad potentsiaalselt stimuleerida bioloogilise mitmekesisuse suuremat 
rahastamist erasektori poolt, sageli koos avaliku sektori rahastamisega, näiteks 
mittetulundusühendustelt (nt VVOd, sihtasutused), ettevõtetelt heategevuslike annetustena 
või maakogukondadelt.  

Bioloogilist mitmekesisust toetavate kohalike ettevõtete ja ühistute jaoks on olemas 
mikrorahastuse võimalused, näiteks otseturunduse algatused. Natura 2000 alade külastajate 
ja turistide pakutavat lisandväärtust saaks tõhusamalt ära kasutada ka integreeritud kohaliku 
arengu ja looduskaitseprojektide kaudu.  

Maksed ökosüsteemiteenuste eest võivad samuti olla stiimuliks põllumajandusmaa 
elurikkuse ja elupaikade säilitamiseks ning taastamiseks, et tagada (või potentsiaalselt 
suurendada) ökosüsteemiteenuste pakkumist. Tüüpilised ökosüsteemiteenused, mida 
ökosüsteemiteenuste eest maksmise skeemid toetavad, on põhjavee kvaliteet, jõevee 
kvaliteet (piirab toitainete äravoolu ja pinnase erosiooni) ja süsiniku sidumine. Need skeemid 
võivad toimida maavaldajate või talunike ning avalike organisatsioonide (näiteks munitsipaal-
vee-ettevõtted) või eraettevõtete (näiteks õlletehased) vahel kohalikul, piirkondlikul, valgala 
või riiklikul tasandil. Näiteks Ühendkuningriigi vee-ettevõtte ja Kuningliku Linnukaitseühingu 
(RSPB) koostöös välja töötatud valgala säästva majandamise programm (SCaMP)6 rakendab 
ökosüsteemiteenuste eest maksmise skeemi mägismaa nõmmedel karjatamise toetamiseks. 
Vee-ettevõte saab kasu vee kvaliteedi paranemisest tänu põlengutest ja ülekarjatamisest 
tingitud turbamuldade erosiooni vähenemisele (vt lisateavet selle juhtumi kohta lisast E). 

Nüüd on kogu Euroopas toimivad vabatahtlikud ja reguleeritud kasvuhoonegaaside 
heitkogustega kauplemise süsteemid, mis tähendab, et seotud süsinikul, kui see on 
tõendatud, võiks olla majanduslik ja kaubeldav väärtus (Worrall et al, 2009). See tähendab, et 
maa hooldamise jaoks võivad muutuda kättesaadavaks uued sissetulekuallikad. ELi 
liikmesriigid peavad nüüd arvesse võtma maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse 
(LULUCF) sektori kasvuhoonegaaside heitkoguseid oma riiklikus süsinikueelarves - see on 
võimalik stiimul süsinikurikaste elupaikade kaitse tugevdamiseks. Puutumatute turbaalade 
madalsood ja nõmmed võivad süsiniku tasaarvestusest kasu saada. 

Natura 2000 põllumajandusmaade majandamist toetavate meetmete kavandamine ja 
rakendamine  

Selle dokumendi eesmärk on anda suuniseid, kuidas kavandada, rahastada ja rakendada 
toetust põllumajandussüsteemidele ja kogukondadele, millest sõltub Natura 2000 liikide ja 
elupaikade kaitse. Keskendutakse peamisele rahastusallikale - ÜPP I ja II sambale koos 
soovitustega protsessi iga etapi kohta. Põhietapid ja vastavad soovitused on kokku võetud 
allpool. 

► Strateegiline planeerimine on ülioluline, et kehtestada Natura 2000 põllumajandusmaade 
kaitseprioriteedid ja rahastamisvajadused enne programmiperioodi 2014–2020 algust. See 
nõuab Natura 2000 põllumajandusmaast sõltuvate elupaikade ja liikide kaitseks selgete 
strateegiliste eesmärkide ja prioriteetide seadmist. Natura 2000 rahastamise tegevuskava 
peaks olema aluseks Natura 2000 rahastamisprioriteetide integreerimisel EAFRD ja teistesse 
                                                      
6 http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx 
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rahastusprogrammidesse. Seejärel tuleb võtta õigeaegsed meetmed tagamaks, et Natura 
2000 eesmärgid ja rahastamisvajadused EAFRDst ja struktuurifondidest aastateks 2014–2020 
kinnitatakse liikmesriigi ja Euroopa Komisjoni vahelises õiguslikult siduvas partnerluslepingus. 
Natura 2000 strateegilisel kavandamisel on oluline tagada koostöö loodus- ja 
põllumajandusasutuste ning asjaomaste sidusrühmade vahel. 

► Natura 2000 põllumajandusmaade ja põllumajandussüsteemide väljaselgitamine ning 
põllumeestega suhtlemine on selle protsessi olulised sammud. See nõuab Natura 2000 
põllumajandusmaade praeguse olukorra, Natura 2000 põllumajandussüsteemide 
majandusliku elujõulisuse ning maahoolduse või maakasutuse muutuste peamiste surve- ja 
mõjutegurite hindamist. Oluline on kaasata põllumajandustootjad ja kohalikud kogukonnad 
sellesse teabe kogumise protsessi ning välja töötada partnerlusviis, mis kaasaks nad täielikult 
põllumajandussüsteemide ja maamajanduse toetusmeetmete kavandamisse, rakendamisse 
ja seiresse. 

► ÜPP toetuste saamise tingimustele vastavuse tagamine ja võrdlustaseme kehtestamine 
keskkonna- ja põllumajandusasutuste tihedas koostöös. Äärmiselt oluline on tagada, et 
tuvastatud Natura 2000 põllumajandusmaad on klassifitseeritud põllumajandusmaaks, ja kui 
need vastavad abikõlblikkuse tingimustele, on registreeritud põllumassiiivide registris ning 
integreeritud haldus- ja kontrollisüsteemis.  

Kasutades ÜPP määruses põllumajanduse korraldusasutustele pakutavat paindlikkust, on 
vajalik tagada, et neid maid kasutavatel Natura 2000 põllumajandustootjatel oleks võimalus 
saada nii ÜPP I kui ka II samba toetusi. Õigusraamistikus seatud piirides võib määratleda 
põllumajandusmaa/tegevuse abikõlblikkuse eeskirjad, et need vastaksid KLV ja/või Natura 
2000 põllumajandusmaade omadustele. Samuti on oluline tagada, et eristataks selgelt (ja et 
sellest saaksid aru ka põllumajandustootjad) järgmisi kohustusi a) Natura 2000 
rakendamisega seotud riiklike või piirkondlike õigusaktidega põllumajandustootjatele pandud 
juriidilised kohustused, mis peaksid sisalduma nõuetele vastavuse kohustuslikes 
majandamisnõuetes (KM) ja on seotud nii linnu- kui ka loodusdirektiiviga; ja b) muudest 
riiklikest või piirkondlikest õigusaktidest tulenevad kohustused. 

► Natura 2000 põllumajandusettevõtetele suunatud ÜPP ühtsete toetuspakettide 
kavandamine nõuab kaasava partnerluse lähenemisviisi rakendamist, kaasates täielikult 
sihtrühma põllumajandustootjad ja kasutades ära nende ekspertteadmisi talude ja 
elupaikade majandamise kohta. Võimalik on luua mõlema ÜPP samba ühtsed integreeritud 
toetuspaketid, mis vastavad Natura 2000 põllumajandussüsteemide ja põllumajandusest 
sõltuvate elupaikade ja liikide konkreetsetele vajadustele. I sambast on saadaval mitut tüüpi 
sissetulekutoetusi ja EAFRD uus struktuur muudab MAKi toetuste sidusate pakettide 
kavandamise perioodil 2014–20 palju lihtsamaks. 

Ekstensiivsed põllumajandussüsteemid, mis tagavad Natura 2000 elupaikade säilimise, 
peavad olema majanduslikult ja sotsiaalselt elujõulised ning see sõltub 
põllumajandusettevõtetest, mis saavad piisavat ja usaldusväärset ÜPP põhilist 
sissetulekutoetust ja toetusi suutlikkuse tõstmiseks, samuti toetusi teatud elupaikade ja 
liikide konkreetsete kaitse- ja majandamisvajaduste rahuldamiseks.  

Kavandamisprotsessis tuleks talude vajadusi vaadata terviklikult, et koostada sidus 
toetuspakett, mille eesmärk on kõigepealt kindlustada põllumajandussüsteem ja selle 
majanduslik elujõulisus ning seejärel pakkuda stiimuleid üksikasjalikuks elupaikade ja liikide 
majandamiseks. Nende vajaduste rahuldamiseks võimalike meetmete valik on toodud 
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allolevas tabelis ja kõiki neid meetmeid kirjeldatakse üksikasjalikult käesolevas juhendis, mis 
sisaldab ka asjakohaseid praktilisi näiteid erinevatest ELi riikidest.  

Meetmete valik on küllalt lai ja sõltub strateegilistest eesmärkidest, Natura 2000 
põllumajandussüsteemide iseloomust, neid mõjutavatest ohtudest ja maamajanduse 
võimalustest. 

Olemasolevate rahastusvõimaluste kulutõhusa kasutamise tagamiseks kavandatakse 
toetused võimalikult vastavaks talude ja elupaikade vajadustele ning sobivas ruumilises 
mastaabis. Oluline on tagada, et väiketalupidajatel oleks lihtne juurdepääs asjakohastele 
toetustele ÜPP mõlemast sambast. Kaaluda tuleks ka rühma- ja koostöövõimalusi, eriti juhul, 
kui on kaasatud on palju väiketalusid, ning edendada „alt üles“ lähenemist, nagu näiteks 
LEADER.  
 

Samuti on oluline tagada, et ebasoodsamate piirkondade, Natura 2000 ja põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimameetmete maksemäärad vastaksid majandamise kogukuludele, eriti kui 
sissetulekuid on vähe või need puuduvad, ning kasutada võimalust lisada neisse arvutustesse 
tehingukulud, kui need on olemas. 
 

MAKi mägipiirkondade ja väikefarmide alamprogrammide võimalusi võiks kasutada 
spetsiifiliste, kõrgema toetusmääraga Natura 2000 toetusvõimaluste kavandamiseks.  

ÜPP toetusmeetmed Natura 2000 põllumajandussüsteemidele ja majandamisele (paksus 
kirjas meetmed on liikmesriikide jaoks kohustuslikud) 

Eesmärk  I sammas II sammas 

Põllumajanduse jätkumise 
tagamine 

- Põhitoetuskava, ühtse 
pindalatoetuse kava  

- ‘Rohestamise’ toetus  
- Ebasoodsamate piirkondade 

toetus  
- Vabatahtlik 

tootmiskohustusega seotud 
toetus  

- Või alternatiivina kõigile I 
samba otsetoetustele, 
väikepõllumajandustootja 
toetuskava  

- Ebasoodsamate piirkondade 
hüvitustoetus 

Ekstensiivsete 
põllumajandussüsteemide 
toetamine  

- Ebasoodsamate piirkondade 
toetus 

- Tootmiskohustusega seotud 
toetus 

- Ebasoodsamate piirkondade 
hüvitustoetus 

- Mahepõllumajanduse toetus  

Suutlikkuse tõstmine ja 
lisandväärtuse loomine  

- Noore põllumajandustootja 
toetuskava 

- Nõustamisteenused 
- Teadmussiire ja teavitus 
- Investeeringud füüsilisse varasse 
- Talu ja ettevõtluse arendamine 
- Tootjarühmade loomine 
- Põllumajandustoodete 

kvaliteedikavad 
- Põhiteenused (Natura 2000/KLV 

kaitsekorralduskavade koostamine) 
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Natura 2000 elupaikade ja 
liikide spetsiifiline 
majandamine 

 - Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetused 

- Mittetootlikud investeeringud 
- Natura 2000 toetused 
- Loomade heaolu toetus 
- Metsatulekahjude ennetamine ja 

põllumajandusliku potentsiaali 
taastamine  

 

► Rahaliste, tehniliste, nõustamis- ja haldusressursside tagamine rakendamiseks. 
Pikaajaliseks toetuseks peaksid olema tagatud piisavad rahalised ja muud ressursid, 
sealhulgas väljaõppinud nõustamis- ja makseasutuste töötajad, kellel on Natura 2000 maade 
majandamiseks vajalikud tehnilised teadmised. 

MAK meetmete rahastamine peab olema võimaluse korral pikaajaline, kuna 
rahastamislüngad vähendavad põllumeeste ja maaomanike usaldust ja võivad neid panna 
hoiduma pikaajaliste meetmete võtmisest (näiteks elupaikade taastamine). Oluline on tagada 
rahastamine mitte ainult põllumajandustootjatele tehtavate maksete jaoks, vaid ka kõigi 
seonduvate kulude katmiseks, sh näiteks nõustamisteenused, väljaõpe ja oskuste 
omandamine, Natura 2000 ja KLV kaitsekorralduskavade koostamine ning rühmade loomine.  

Nõuandeid ja teavet tuleks edastada põllumajandustootja jaoks usaldusväärsetest allikatest 
ning need peaksid alati sisaldama lisaks kaitsenõuannetele ka nõuandeid selle kohta, kuidas 
neid põllumajandussüsteemis rakendada. Rahastusvõimalused tuleks tagada ka 
majandamistegevuste mõju seireks talu tasandil. 

► Seire, hindamine ja ülevaatamine on olulised, et hinnata meetmete tõhusust ja 
tulemuslikkust nende eesmärkide saavutamisel ning võimaldada kavasid ja 
majandamistavasid aja jooksul kohandada ja täiustada. Ühise seire- ja hindamisraamistiku 
(CMEF) kaudu kehtestatakse kogu ÜPP-d tervikuna ja eelkõige maaelu arengu poliitikat 
iseloomustavad indikaatorid. Need hõlmavad ka ühiseid kontekstinäitajaid Natura 2000 
alade, põllumajanduslike elupaikade seisundi ja KLV põllumajanduse kohta, mida tuleb 
kohaldada kõigis liikmesriikides. Korraldusasutused võivad kehtestada ka täiendavaid 
indikaatoreid, mis on olulised nende riikliku/piirkondliku olukorra jaoks. 

Seire peaks võimaldama hinnata meetmete kasutuselevõttu ja katvust, nende rakendamisega 
seotud võimalikke raskusi ja piiranguid, samuti nende mõju taotletavatele kaitse-
eesmärkidele. Oluline on kujundada seireskeemid, mida saaks kasutada ka talude tasandil, 
kasutades sobivaid ja hõlpsasti kontrollitavaid näitajaid. Põllumajandustootjate kaasamine 
meetmete rakendamisel saavutatud tulemuste regulaarsesse seiresse on osutunud väga 
tõhusaks ja aitab ka parandada nende osalemist kavade rakendamises. Laiem avalik 
kommunikatsioon on ka väga oluline, et luua sihtliikidest ja elupaikadest positiivne kuvand 
ning tunnustada neid, kes nende kaitsmiseks pingutavad. 

Natura 2000 majandamisskeemide esmakordsel kasutuselevõtmisel võib väiksemahuline 
katsetamine ja hindamine parandada kavade tõhusust, aktsepteerimist ja rakendamist. 

Lõppmärkused 

Põllumajandustootjad, kes annavad oma panuse põllumajandusest sõltuvate elupaikade ja 
liikide säilitamisse, peavad talusid sageli rasketes tingimustes ja on eriti haavatavad 
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majanduslikule survele, mis võib viia traditsioonilistest põllumajandussüsteemidest 
loobumiseni.  

Rahastamisvõimalused on olemas kogu talu majandusliku elujõulisuse toetamiseks ja 
ühenduse tähtsusega põllumajanduslike elupaikade ja liikide kaitseks ning Natura 2000 alade 
haldamiseks vajalike meetmete rakendamise edendamiseks.  

Liikmesriigid saavad neid võimalusi kõige paremini ära kasutada, luues Natura 2000 
põllumajandustootjatele integreeritud toetuspaketid, mis tagavad ekstensiivse 
põllumajandussüsteemi majandusliku elujõulisuse, millest sõltub kasulik majandamine, ning 
toetavad ka põllumajandusest sõltuvate elupaikade ja liikide kaitseks vajalike 
majandamistavade rakendamist. 

Uuendatud ÜPP perioodiks 2014–2020 annab liikmesriikidele uue võimaluse töötada välja 
sidusad toetuspaketid spetsiaalselt Natura 2000 põllumajandustootjatele. Need peaksid 
ühendama ÜPP mõlema samba meetmed eesmärgiga toetada ekstensiivsete 
põllumajandussüsteemide jätkamist, aidates põllumajandustootjatel anda toodetele 
lisandväärtust ja premeerida neid Natura 2000 alasid, elupaiku ja liike toetava majandamise 
eest.  
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KÄESOLEVA JUHENDI EESMÄRK 
 

• Milleks see juhend on mõeldud?  

See juhenddokument on koostatud selleks, et abistada põllumajanduse ja looduskaitse eest 
vastutavaid liikmesriikide haldusasutusi ning peamisi sidusrühmi Natura 2000 aladel 
kasutatavate põllumajandussüsteemide ja -tavade väljatöötamisel ja edendamisel, mis 
aitavad säilitada ning parandada haruldaste ja ohustatud ELi tähtsusega elupaikade ja liikide 
seisundit.  

Juhend on koostatud aktiivse dialoogi tulemusena asjaomaste sidusrühmadega 
(põllumajandus- ja keskkonnaasutused, põllumajandustootjate organisatsioonid, 
keskkonnaorganisatsioonid), et leida viise, kuidas soodustada integreeritumat lähenemisviisi 
Natura 2000 alade põllumajandusmaade majandamisel ja tugevdada partnerlust.  

Juhendis antakse ülevaade peamistest aspektidest, mida tuleb arvesse võtta seoses 
põllumajanduse ja Natura 2000 vaheliste suhetega, ning pakutakse erinevaid praktilisi ideid, 
näiteid ja soovitusi põllumajandusmaade majandamiseks Natura 2000 aladel, tuginedes 
heade tavade kogemustele kogu EList.   

Esitatakse erinevad lähenemisviisid sobivate meetmete kavandamiseks, koordineerimiseks ja 
rakendamiseks ELi tähtsusega elupaikade ja liikide säilitamiseks erinevat tüüpi 
põllumajandussüsteemide ja -tavade kaudu. Sellega seoses pööratakse erilist tähelepanu 
Natura 2000 majandamismeetmete integreerimisele maaelu arengukavadesse.   

Dokumendi eesmärk on pakkuda kasulikku nõu ja ideid liikmesriikidele ja sidusrühmadele. 
Sellisena kajastab see ainult Euroopa Komisjoni seisukohti ega ole õiguslikult siduv. Loodus- 
ja linnudirektiiv on kinnitatud subsidiaarsuse põhimõttest lähtuvalt ning vastavalt 
loodusdirektiivi artiklitele 6.1 ja 6.2 peavad liikmesriigid määrama oma Natura 2000 alade 
kaitseks võetavad meetmed.   

Seetõttu ei ole käesoleva juhendi eesmärk ettekirjutav, vaid eesmärk on pakkuda kasulikku 
teavet ja nõuandeid, et aidata liikmesriikidel täita loodus- ja linnudirektiivist tulenevaid 
kohustusi.  

 
• Kellele see juhend on mõeldud? 

See juhend on suunatud peamiselt haldusasutustele, kes tegelevad ühise 
põllumajanduspoliitikaga (ÜPP) (eelkõige neile, kes töötavad välja maaelu arengukavasid 
[MAK] ja toetavad nende rakendamist), ning neile, kes tegelevad loodus- ja linnudirektiivi 
rakendamisega.  

Looduskaitseasutused ja Natura 2000 haldajad leiavad asjakohast teavet ja juhiseid 
põllumajandusmaade elupaikade ja liikide majandamise ning nende kaitse toetamiseks 
kasutatavate peamiste vahendite kohta, sh MAKi raames.  
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Põllumajandusasutused ja MAKi juhid leiavad selge ülevaate EL-i loodus- ja linnudirektiivist 
tulenevatest kohustustest ning nende asjakohasusest ja olulisusest põllumajandussektori 
jaoks. Samuti leiavad nad hulgaliselt praktilisi nõuandeid ja ideid, kuidas töötada välja ja 
edendada sobivaid põllumajandusmeetmeid ja -programme, mis panustavad Natura 2000 
alade kaitsesse erinevates sotsiaalsetes, majanduslikes, füüsilistes või geograafilistes 
tingimustes. 

Lisaks peaks juhend olema kasulik põllumajandusorganisatsioonidele ja maahooldajatele, kes 
tegelevad Natura 2000 alade põllumajandusmaade praktilise majandamisega.  

• Mida see dokument sisaldab? 

Peatükk 1 kirjeldab üldist poliitilist konteksti ja tutvustab lühidalt Natura 2000 võrgustikku 
ning ELi poliitilisi kohustusi peatada Euroopas bioloogilise mitmekesisuse vähenemine.  

Peatükk 2 selgitab põllumajanduse olulisust ELi tähtsusega elupaikade ja liikide jaoks, toob 
välja elupaigad ja liigid, mis on seotud konkreetsete põllumajandussüsteemide ja -tavadega, 
ning kirjeldab, kuidas põllumajandus mõjutab nende kaitset. Peatükk annab ka ülevaate neid 
elupaiku ja liike mõjutavatest peamistest surve- ja ohuteguritest.  

Peatükk 3 annab ülevaate Natura 2000 alade majandamisnõuetest põllumajandusmaa 
kontekstis. Siit leiate ka selgitused terminitele, nagu näiteks kaitse-eesmärkide seadmine, 
kaitsemeetmete kavandamine ja soodsa seisundi saavutamine. Peatükk annab  ka teavet 
erinevate rahastusvõimaluste kohta Natura 2000 aladel asuvate põllumajandusmaade jaoks.    
 
Peatükk 4 kirjeldab peamisi põllumajandussüsteeme ja -tavasid, mida on vaja Natura 2000 
põllumajandusmaa elupaikade ja liikide soodsa seisundi taastamiseks ja säilitamiseks.  

Peatükk 5 kirjeldab poliitilisi vahendeid ja fonde, mida saab kasutada sobivate 
põllumajandussüsteemide ja -tavade säilitamiseks ning taasjuurutamiseks Natura 2000 
aladel. Selles peatükis antakse ülevaade ka turupõhiste lähenemisviiside potentsiaalist Natura 
2000 majandamise toetamiseks. 

Peatükk 6 annab samm-sammult juhised eri tüüpi ÜPP meetmete pakettide kavandamiseks, 
toetamaks Natura 2000 majandamist põllumajandusmaal. Lisatud on reaalsed näited 
erinevatest ELi riikidest, et näidata, kuidas soovitusi saab praktikas rakendada ja kuidas seda 
on tehtud. 
 
Lisad: 

Lisa A kirjeldab põllumajandusest sõltuvaid ühenduse tähtsusega elupaigatüüpe ja nende 
sõltuvuse astet, samuti nende levikut, ulatust, osakaalu Natura 2000 võrgustikus ning nende 
praegust seisundit.    

Lisa B loetleb ühenduse tähtsusega liigid, mis on seotud põllumajandusmaa elupaikadega, 
ning kirjeldab nende elupaigakasutust põllumajanduslikus kontekstis, nende prioriteetsust ja 
praegust seisundit.   



 

 3 

Lisa C näitab ühenduse tähtsusega põllumajandusmaa elupaikade pindala neis liikmesriikides, 
kus see moodustab 10% või enam konkreetse elupaigatüübi kogupindalast antud 
biogeograafilises regioonis. Eesmärk on näidata liikmesriikidele, milliste elupaigatüüpide 
säilitamise eest on neil eriline vastutus.   

Lisa D sisaldab näiteid põllumajandusega seotud loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide 
majandamissoovituste kohta. Soovitused ei ole ettekirjutused, oluline on kohandada 
majandamist vastavalt riiklikele ja kohalikele tingimustele ning eesmärkidele, kasutades 
parimat kohalikku teadmist.  

Lisa E sisaldab 27 näidet erinevate lähenemisviiside kohta, mida on erinevates liikmesriikides 
kasutatud põllumajandusmaa majandamisel ühenduse tähtsusega elupaikade ja liikide kaitse 
toetamiseks.      
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1. SISSEJUHATUS 
 
1.1 Põllumajandus läbi aegade 

Euroopa mitmekesistel põllumajandustavadel on olnud meie maapiirkondadele sügav mõju, 
luues keeruka poollooduslike koosluste mosaiigi, mis on tänapäeva maastikule nii iseloomulik. 
Need on osa sellest, mis muudab Euroopa maapiirkonnad eriliseks nii kultuuriliselt kui ka 
bioloogilise mitmekesisuse seisukohast. Praegu moodustab umbes poole ELi territooriumist 
põllumajandusmaa ja enamikus maapiirkondades on põllumajandus endiselt peamine 
majandustegevus. See hoiab maakohti elus ja mängib olulist rolli kohaliku majanduse 
toetamisel.   
 
Põllumajandus on muidugi aastate jooksul läbi teinud suuri muutusi. Alates 1950. aastatest 
julgustati põllumajandustootjaid saagikuse ja tõhususe suurendamiseks igal võimalusel oma 
põllumajandustavasid intensiivistama ja moderniseerima. Juurutati monokultuure, laiendati 
põlde ja loomakasvatusettevõtteid ning kasutati pestitsiide ja väetisi. Selle tulemusel on 
märkimisväärne osa ekstensiivselt majandatavast põllumajandusmaast viimase 60 aasta 
jooksul kadunud või on selle kasutus muutunud.  
 
Siiski ei toimunud see intensiivistamis- ja mehhaniseerimisprotsess kogu põllumajandusmaal. 
Mitmel pool ELis ei võimalda kohalik maastik nii intensiivset majandamist. Kallakud võivad 
olla liiga järsud, muld liiga väheviljakas, piirkond liiga ääreala jne. Samuti muudavad kohalike 
põllumajandusettevõtete struktuur ja maa jaotusmustrid selliste suurte põllumajanduslike 
muudatuste sisseviimise keeruliseks.  
 
Selle tulemusel jätkub tänapäeval suurel osal ELi territooriumist kohalikele oludele 
kohandatud ekstensiivne põllumajandus.  See on tavaliselt kohalike väiketalunike, mitte 
suurte põllumajandusettevõtete käes. Kuid nad pole kaugeltki vähemuses - väiketalupidajad 
ja ekstensiivsed põllumajandusettevõtted moodustavad endiselt olulise osa ELi 14 miljonist 
põllumajandustootjast.  
 
Ehkki need pole nii produktiivsed kui tänapäevased suurfarmid, on need 
põllumajandussüsteemid siiski Euroopa maapiirkondade sotsiaalmajandusliku struktuuri 
oluline osa ja sellisena on neil ELis oluline sotsiaalne, majanduslik ja keskkonnaalane roll. Need 
on kohaliku tööhõive ja sissetuleku oluline allikas, mis takistab maapiirkondade rahvastiku 
vähenemist ja aitab maakogukondi elus hoida. Need on elutähtis toidu- ja muu 
põllumajandustoodangu allikas paljudel äärealadel. Ja neil on tähtis roll Euroopa rikkaliku ja 
mitmekesise elurikkuse säilitamisel. 
 
Vaatamata nende sotsiaalmajanduslikule tähtsusele on ekstensiivselt majandavate 
põllumajandusettevõtete elujõulisus aastate jooksul muutunud üha ebakindlamaks. Mitmel 
pool ELis on põllumajandustootjad olnud sunnitud oma maa hülgama ja otsima alternatiivseid 
sissetulekuallikaid mujalt, millel on laastavad sotsiaalsed ja majanduslikud tagajärjed 
asjaomastele maapiirkondadele. Viimastel aastakümnetel on põllumajandusest loobumine 
mõjutanud paljusid ELi piirkondi. Põhjendatud prognooside kohaselt jätkub 
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põllumajandusmaa hülgamine ka järgmistel kümnenditel ja seda eelkõige ekstensiivselt 
karjatatavatel aladel.  
 
Maa hülgamist aitab mõningal määral vähendada ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP), mis 
toetab keskkonnasõbralikke põllumajandustavasid ja maakogukondi ebasoodsamates 
põllumajanduspiirkondades ning nõuab ka maaomanikelt ÜPP toetuste saamise tingimusena 
põllumajandusmaa säilitamist heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes. 
 
1.2 Ühise põllumajanduspoliitika reformid  

On oluline, et ühiskond tunnustaks põllumehi, kes majandavad oma maad viisil, mis sobib 
kokku looduskeskkonnaga ja toetab seda. Nagu eespool näidatud, ei mängi nad mitte ainult 
olulist rolli Euroopa maapiirkondade sotsiaalmajandusliku struktuuri ja keskkonnakvaliteedi 
säilitamisel, vaid pakuvad ühiskonnale ka mitmesuguseid avalikke keskkonnahüvesid ja 
teenuseid. 
 
Seda olulist rolli peaksid kajastama ja toetama asjakohased poliitilised kohustused kõigil 
haldustasanditel. Selles osas on keskne roll ka ühisel põllumajanduspoliitikal (ÜPP). Aastate 
jooksul on järjestikused reformid tunnistanud üha enam sellele põllumajanduse kogukonna 
olulisele sektorile toetuse ja stiimulite pakkumise tähtsust - eriti maaelu arengu meetmete 
tugevdamise kaudu II samba raames. Selle eesmärk on muu hulgas aidata rasketes 
põllumajandustingimustes elavatel ja töötavatel põllumajandustootjatel säilitada 
majanduslikku elujõulisust ning jätkata keskkonnasäästlikku tootmist.     
 
Lisaks on põllumajandustoetuste lahutamine tootmisest ja nõuetele vastavuse nõuete 
kehtestamine ÜPP raames andnud põllumajandustootjatele võimaluse reageerida 
turutingimustele kergemini, järgides samal ajal keskkonnanõudeid.  
 
See ei tähenda, et üldine intensiivistamise ning suurenenud spetsialiseerumise ja 
mehhaniseerimise suundumus lakkaks (eriti uuemates liikmesriikides, kus 
põllumajandusstruktuurid ja -süsteemid muutuvad jätkuvalt turujõudude mõjul), kuid 
tänapäeva ühiskonnas on ka tugev poliitiline surve, eriti avalike vahendite kasutamisel, panna 
suuremat rõhku sellele, et talupidajad pole mitte ainult toidutootjad, vaid ka meie 
maapiirkondade hooldajad, kes tagavad paljude ökosüsteemidelt saadavate kaupade ja 
teenuste pakkumise kogu ühiskonna hüvanguks ning säilitavad meie looduskeskkonda.  
 
Sellega seoses ei tohi üleüldises talude tõhususe ja tootlikkuse surendamise tuhinas 
tähelepanuta jätta nende põllumajandustootjate keskset rolli, kes majandavad oma maad 
keskkonnasäästlikult ja kohalikele tingimustele kohandatud viisil.  
 
1.3 ELi ja liikmesriikide poliitilised kohustused bioloogilise mitmekesisuse osas 

Põllumajandus on andnud olulise panuse bioloogilisse mitmekesisusse ehk elurikkusesse tänu 
sajandeid kestnud mitmekesistele põllumajandustraditsioonidele, mille tulemusel on 
maastikul välja kujunenud poollooduslike elupaikade keerukas mosaiik, kus leidub elupaiku 
paljudele looma- ja taimeliikidele. Mõned neist on üldtuntud, näiteks rukkirääk (Crex crex) ja 
valge-toonekurg (Ciconia ciconia), kuid ka lugematu arv teisi vähemtuntud liike, näiteks tume-
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tähniksinitiib (Maculinea nausithous) ja paljud orhideeliigid on leidnud elupaiga neis 
poollooduslikes kooslustes. 
 
Nende liikide ellujäämine sõltub nüüd täielikult kohalikele tingimustele kohandatud 
ekstensiivsetest põllumajandussüsteemidest ja -tavadest. Siiski on põllumajandusmaade 
elurikkus viimase 50 aasta jooksul põllumajanduse intensiivistamise ja maa hülgamise 
koosmõju tõttu dramaatiliselt vähenenud. Praegu on Euroopa KLV ekstensiivselt 
majandatavast põllumajandusmaast alles vaid umbes 15–25%. Ka põllumajandusmaade 
linnupopulatsioonid on alates 1980. aastatest vähenenud umbes 50%, kuid on pärast seda 
stabiliseerunud, samal ajal kui põllumajandusmaade liblikate populatsioonid on alates 1990. 
aastast vähenenud 70% ega näita veel taastumise märke.  (Van Swaay et al 2010). 
 
Tunnistades seda murettekitavat langust Euroopa elurikkuses, on ELi liikmesriigid võtnud 
vastu kaks peamist ELi õigusakti – loodus-7 ja linnudirektiivi8 – et kaitsta Euroopa kõige 
väärtuslikumaid liike ja elupaiku kogu nende loodusliku levila ulatuses ELis. Linnudirektiivi 
üldeesmärk on säilitada ja taastada kõigi ELis esinevate looduslike linnuliikide populatsioonid 
tasemel, mis tagab nende pikaajalise ellujäämise. Loodusdirektiivil on linnudirektiiviga 
sarnased eesmärgid, kuid see on suunatud paljudele muudele liikidele peale lindude ja ka 
teatud elupaigatüüpidele.  
 
Need kaks direktiivi ei hõlma kõiki Euroopa taime- ja loomaliike (st mitte kogu ELi elurikkust). 
Selle asemel keskenduvad nad umbes 2000 liigile (umbes 100 000 või enamast Euroopas 
esinevast liigist) - mis on nii haruldased või ohustatud, et vajavad nende väljasuremise 
vältimiseks kiiret kaitset. Neid nimetatakse sageli ühenduse või ELi tähtsusega liikideks. 
 
Mõlemad direktiivid nõuavad, et liikmesriigid teeksid midagi enamat kui lihtsalt takistaksid 
nende ühenduse tähtsusega liikide ja elupaigatüüpide seisundi edasist halvenemist - nad 
peavad võtma kasutusele meetmed, tagamaks nende liikide ja elupaikade soodsa seisundi 
saavutamise kogu nende loodusliku levila ulatuses ELis. Asjaolu, et elupaik või liik ei ole 
ohustatud (s.o puudub otsene väljasuremisoht), ei tähenda tingimata, et see on soodsas 
seisundis.  
 
Need kaks ELi looduskaitsedirektiivi on ELi elurikkuse poliitika nurgakivid. 2012. aastal seadis 
EL endale eesmärgi peatada elurikkuse vähenemine ja ökosüsteemiteenuste halvenemine ELis 
aastaks 2020, taastades neid võimalikult suurel määral ja suurendades Euroopa panust 
üleilmse elurikkuse vähenemise vältimisse.  
 
See peegeldab Euroopa riigipeade ja valitsusjuhtide tugevat poliitilist pühendumust ja seab 
elurikkuse ELi poliitilises tegevuskavas kõrgele kohale. 2012. aastal vastu võetud ELi 
uuendatud elurikkuse strateegia9 määratleb kuus peamist sihtvaldkonda, kus tuleb võtta 
meetmeid, vähendamaks survet ELi loodusele ja ökosüsteemiteenustele. Üks kuuest 
eesmärgist on suurendada põllumajanduse ja metsanduse panust elurikkusesse.    
                                                      
7 Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta. 
Konsolideeritud versioon 1. 1. 2007. http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm 
8 Nõukogu direktiiv 2009/147 / EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta, direktiivi 79/409/EMÜ kodifitseeritud versioon. 
Saadaval http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:ET:PDF  
9 ELi elurikkuse strateegia täistekst on saadaval aadressil: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?uri=CELEX:52011DC0244 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:ET:PDF
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ELi elurikkuse strateegia aastani 2020  

ELi elurikkuse strateegia aastani 2020 eesmärk on peatada kõigi ELi loodusalaste õigusaktidega 
hõlmatud liikide ja elupaikade seisundi halvenemine ning saavutada nende seisundi oluline ja 
mõõdetav paranemine. Strateegia eesmärk on parandada integratsiooni võtmesektorites, täpsemalt 
eesmärkide ja meetmete kaudu, millega suurendatakse põllumajandus-, metsandus- ja 
kalandussektori positiivset panust elurikkuse säilitamisse ja säästvasse kasutamisse. Põllumajanduse 
valdkonnas aitavad selle eesmärgi saavutamisele kaasa ÜPP olemasolevad vahendid. Strateegia 
eesmärk on ka rohetaristu arendamise kaudu parandada Natura 2000 alade vahelist ja laiemalt 
keskkonna sidusust.  

Eesmärk 1 
Peatada kõigi ELi loodusalaste õigusaktidega hõlmatud liikide ja elupaikade seisundi halvenemine ning 
saavutada nende seisundi oluline ja mõõdetav paranemine, nii et aastaks 2020, võrreldes praeguste 
hinnangutega: (i) 100% rohkem elupaikade hinnanguid ja 50% rohkem liikide hinnanguid vastavalt 
loodusdirektiivile näitab paranenud seisundit; ja (ii) 50% rohkem liikide hinnanguid vastavalt 
linnudirektiivile näitab stabiilset või paranenud seisundit.  

Eesmärk 2 
Aastaks 2020 säilitada ja parendada ökosüsteeme ja nende teenuseid, rajades rohetaristu ja taastades 
vähemalt 15% kahjustatud ökosüsteemidest. 

Eesmärk 3 
A) Põllumajandus: 2020. aastaks maksimeerida ÜPP elurikkusega seotud meetmetega hõlmatud 
põllumajandusalad rohumaade, põllumaade ja püsikultuuride lõikes, et tagada elurikkuse säilimine ja 
saavutada mõõdetav paranemine põllumajandusest sõltuvate või mõjutatud liikide ja elupaikade 
seisundis ning ökosüsteemiteenuste pakkumises võrreldes EL2010 võrdlustasemega, panustades 
seega jätkusuutlikku majandamisse.  

Euroopa Komisjon on ka rõhutanud, et Natura 2000 kaitsealade tõhus majandamine ja 
taastamine on ELi 2020 elurikkuse eesmärgi saavutamiseks keskse tähtsusega. 
 
1.4 Natura 2000 võrgustik  

Looduskaitsedirektiivide keskne element on kogu ELi hõlmava Natura 2000 võrgustiku 
loomine. See koosneb loodusdirektiivi alusel määratud loodusaladest ja linnudirektiivi alusel 
määratud linnualadest (edaspidi koos Natura 2000 alad). Seda, kuidas neid alasid majandada 
ja kaitsta, selgitatakse lähemalt 3. peatükis.  

Natura 2000 võrgustikku kuulub üle 26 000 ala. Üheskoos hõlmavad need umbes 18% ELi 
maismaaterritooriumist, samuti ulatuslikke merealasid. Kuid Natura 2000 ei ole range 
režiimiga looduskaitsealade süsteem, see kasutab teistsugust lähenemisviisi, mis tunnistab 
täielikult, et inimene on looduse lahutamatu osa ning need kaks toimivad kõige paremini 
partnerluses.  
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1.5 Partnerlus talupidajate ja ühiskonna vahel  

Põllumajandustootjate tähtsus Natura 2000 võrgustiku jaoks peegeldub faktis, et 
põllumajandusmaa moodustab Natura 2000 võrgustiku kogupindalast umbes 40%. Kuna 
kõrge elurikkus langeb tavaliselt kokku madala põllumajandusliku tootlikkusega, asub suurem 
osa Natura 2000 võrgustikku kuuluvast põllumajandusmaast äärealadel. Tüüpilised näited on 
alpiniidud ja -karjamaad, stepitasandikud, avatud nõmmed ja niisked rohumaad.  
 
Mõnes neist piirkondadest ühilduvad olemasolevad põllumajandussüsteemid ja tavad juba 
liikide ja elupaikade kaitsega, mille kaitseks Natura 2000 ala on loodud, ning keskenduda tuleb 
sellele, kuidas toetada neid põllumajandustavasid ja tunnustada sellega seotud talupidajaid. 
Teistel aladel võib traditsiooniline põllumajandus olla hääbunud või muutunud loodusega 
vähem kokkusobivaks põllumajandusviisiks, mistõttu on vajalik leida võimalusi loodusega 
kooskõlas olevate põllumajandustavade taasjuurutamiseks või olemasolevate praktikate 
muutmiseks selliselt, et need toetaksid alal kaitstavate ühenduse tähtsusega elupaikade ja 
liikide säilimist.    
 
See nõuab tugevat partnerlust asjaomaste põllumajandustootjate, põllumajandus- ja 
looduskaitsepoliitika eest vastutavate riigiasutuste ning kodanikuühiskonna vahel laiemalt. 
Käesoleva juhendi eesmärk on näidata, kuidas see partnerlus saaks toimida tõhusalt kõigi 
huvides. Juhend annab ülevaate peamistest aspektidest, mida tuleb arvesse võtta seoses 
põllumajanduse ja Natura 2000 võrgustikuga, ning pakub hulga praktilisi ideid, näiteid ja 
soovitusi Natura 2000 aladel asuvate põllumajandusmaade majandamise kohta, tuginedes 
heade tavade kogemustele kogu EList.  
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2. NATURA 2000 PÕLLUMAJANDUSMAA 
 

Mida see peatükk sisaldab? 
See peatükk annab ülevaate erinevate põllumajandussüsteemide ja -tavade rollist Natura 
2000 elupaikade ja liikide kaitse toetamisel. Siin kirjeldatakse, millist põllumajandusmaad 
Natura 2000 võrgustik hõlmab ja millised ELi looduskaitsedirektiividega kaitstud elupaikadest 
ja liikidest on seotud põllumajandustavadega. Peatükis käsitletakse ka nende elupaikade ja 
liikide peamisi surve ja ohutegureid põllumajanduse kontekstis ning seda, kuidas 
põllumajanduse eri aspektid võivad mõjutada nende kaitset.  
 
 
2.1 Millist põllumajandusmaad Natura 2000 hõlmab?  

Agroökosüsteemid10 moodustavad keskmiselt 38% Natura 2000 võrgustiku kogupindalast 
ELis (EEA, 2010) ja Natura 2000 alad hõlmavad 10,6% (ehk 22,2 miljonit ha) EL-27 
põllumajandusmaa kogupindalast (vt joonis 2.1). 

Joonis 2.1  Põllumajandusmaa osakaal Natura 2000 võrgustikus 
Märkus: kasutatava põllumajandusmaa (Utilised Agricultural Area - UAA) osakaal Natura 2000 
võrgustikus on hinnatud Corine maakatteklasside põhjal. Allikas: European Commission, 2013a.  
 

 
 

                                                      
10 Selles osas hõlmavad agroökosüsteemid järgnevaid CORINE maakatte (CLC) klasse: 

- Regulaarselt haritav maa, mis hõlmab niisutamata põllumaad (CLC klass 211), püsivalt niisutatud maa (212), 
riisipõllud (213), viinamäed (221), puuvilja- ja marjaaiad (222), oliivisalud (223), karjamaad (231) ja 
püsikultuuridega seotud aastased põllukultuurid (241). 

- Segaharitav maa: kompleksmaaviljelus (242), põllumajanduslik maa loodusliku taimkatte osalusega (243) ja 
agrometsanduse alad (244). 

- Poollooduslikud alad võimalike ekstensiivsete põllumajanduspraktikatega: looduslikud rohumaad (321), loopealsed 
põõsastikud, nõmmraba ja nõmm (322), jäiklehine taimestik (323). 
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Tuleb märkida, et selles kontekstis on termin ‘põllumajanduslik maa’ palju laiem kui 
kasutatavaks põllumajandusmaaks klassifitseeritud ala mõnes muus kontekstis, nagu näiteks 
põllumajandusettevõtete struktuuri käsitlevad ühenduse uuringud ja põllukultuuride 
statistika11. 

Enamikku Natura 2000 põllumajandusmaast on majandatud ekstensiivsete 
põllumajandussüsteemide abil ja seetõttu sõltub selle säilimine suurel määral selliste 
põllumajandussüsteemide jätkumisest (vt kast 2.1). Rõhku pannakse nii ökoloogiliselt kui ka 
majanduslikult jätkusuutlike põllumajandussüsteemide positiivsete kaitsemeetmete 
edendamisele. Natura 2000 alade madala intensiivsusega põllumajandussüsteemid on 
tavaliselt välja kujunenud aja jooksul ning põllumajandusettevõtete struktuurid ja 
põllumajandustavad on kohalike tingimustega kooskõlas. Üldiselt hõlmavad need järgmist:  

o loomakasvatussüsteemid, kus söödaalad on peamiselt poolloodusliku taimestikuga, sh 
karjamaad, nõmmed ja võserikud;  

o madala intensiivsusega põllusüsteemid (nt vaestel muldadel, kuivadel, sooldunud või 
vesistel aladel või ääremaadel), sageli rotatsioonis poolloodusliku kesaga;  

o madala intensiivsusega püsikultuurid, nt vanad traditsiooniliselt majandatavad 
puuviljaaiad ja oliivisalud; ning  

o segapõllumajandussüsteemid põllu- ja/või püsikultuuride ning loomakasvatusega. 
Sellised põllumajandussüsteemid hõlmavad ka madala intensiivsusega põllumajanduse ja 
väärtuslike maastikuomadustega mosaiikset põllumajandusmaad, mis võib toetada 
kõrget elurikkust.    

 
Natura 2000 aladel leidub sageli madala intensiivsusega loomakasvatussüsteeme, kuna need 
säilitavad suuri poollooduslike karjamaade ja niitude, nõmmede ja võserike alasid, kus leidub 
palju ühenduse tähtsusega taime- ja loomaliike, ning kujundavad meie mägismaade, mäestike 
jt alade maastikku. Liigid nagu alpi ümiseja Tatra alamliik  (Marmota marmota latirostris) ja 
haruldased liblikaliigid (nt stepi-võiliblikas Colias myrmidone ja tõmmusilmik Erebia calcaria) 
esinevad ekstensiivselt karjatatavatel mägikarjamaadel ja -niitudel.  

Madala intensiivsusega põllusüsteemid, nagu näiteks kuivad teraviljakasvatusega stepialad 
kuuluvad sageli Natura 2000 võrgustikku, kuna need toetavad haruldasi ja väga ohustatud 
umbrohuliike, imetajaid, nagu näiteks rumeenia kuldhamster (Mesocricetus newtoni) and 
hallsuslik (Spermophilus citellus), ning mõnede ülemaailmselt ohustatud lindude 
populatsioone, sh suurtrapp (Otis tarda) ja stepi-tuuletallaja (Falco naumanni). Nende 
põllusüsteemide kesa ehk tootmisest kõrvalejääv komponent on oluline osa nende 
loodusväärtusest, samuti põllukultuuride ja kesa hõre ja heterogeenne taimestiku struktuur.  

                                                      
11 Ühenduse põllumajandusettevõtete struktuuri uuringutes hõlmab kasutatav põllumajandusmaa (UAA) kogu majapidamise 
poolt kasutatava viljelusmaa, püsirohumaa, püsikultuuride all oleva maa ja aiamaa, sõltumata valdusvormist või sellest, kas 
maad kasutatakse ühismaa osana. UAA ei hõlma kasutamata põllumajandusmaad, metsamaad, ehitiste, õueala, radade, 
tiikide jms all olevat maad. UAA on määratletud ka põllukultuuride statistika kontekstis (Nõukogu 26. märtsi 1990. aasta 
määrus (EMÜ) nr 837/90 ja 5. aprilli 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 959/93) vastavalt kui 1) Põllukultuuride all olev maa iga 
põllukultuuride rühma ja põllukultuuri kohta (nagu täpsustatud lisades), mille toodang ületab 50 000 tonni aastas ja 2) 
Põllumaa, püsirohumaa, püsikultuuride all olev maa jt UAA osad peale põllumaa (põllukultuuride, v.a teraviljade all olev 
maa). Püsirohumaa hõlmab ka UAA osad väljaspool põllumajanduslikke majapidamisi. Erinevate määratluste tõttu on 
olulised erinevused põllumajandusettevõtete struktuuriuuringu ja põllukultuuride statistika põhises UAA pindalas. 



 

 11 

Madala intensiivsusega silvo-pastoraalsüsteemid, mis ühendavad põllukultuuride 
kasvatamise ja kariloomade karjatamise puudega aladel, nagu näiteks deesa (dehesa) ja 
montado, on ainulaadsed põllumajandussüsteemid, mis toetavad paljusid ühenduse 
tähtsusega liike, näiteks ibeeria smaragdsisalik (Lacerta schreiberi) ja ibeeria kääpakotkas 
(Aquila adalberti). 

Madala intensiivsusega püsikultuure, sealhulgas puuvilja- ja pähkliaedasid, oliivisalusid ja 
viinamarjaistandusi, leidub Natura 2000 aladel sageli seetõttu, et nende struktuuriline 
mitmekesisus, sealhulgas terrasside, hekkide, rohumaade ja muude poollooduslike koosluste 
mosaiigid pakuvad sobivat elupaika paljudele liikidele, mis olid algselt seotud avatud 
metsamaa ja/või kiviste elupaikadega. Traditsioonilised viljapuuaiad sobivad paljudele 
liikidele, mis vajavad elupaigakompleksi, nagu näiteks harivesilik (Triturus cristatus), ja 
kõdunevast puidust sõltuvatele saproksüülsetele putukatele, nagu näiteks põderpõrnikas 
(Lucanus cervus). Püsikultuuride aladel võib leida palju linnuliike, sealhulgas õlipuu-käosulane 
(Hippolais olivetorum). Nahkhiired, näiteks väike-sagarnina (Rhinolophus hipposideros), 
toituvad traditsiooniliste viljapuuaedade kohal. Madala intensiivsusega majandatavad 
püsikultuuride alad on hinnatud ka nende maastikuomaduste ning kultuuriliste ja ajalooliste 
seoste poolest. 

Natura 2000 liike leidub ka intensiivselt majandataval põllumajandusmaal. Nende hulka 
kuuluvad mõned rahvusvaheliselt olulised hanede ja luikede talvituspopulatsioonid, näiteks 
valgepõsk-lagle (Branta leucopsis) ja laululuik (Cygnus cygnus), kes toituvad talvel intensiivselt 
majandatavatel rohumaadel ja teraviljapõldudel. Harilik hamster (Cricetus cricetus), kes on 
loetletud loodusdirektiivi IV lisas ja vajab seetõttu artikli 12 kohast ranget kaitset, esineb 
söödakultuuride põldudel, kus on piisavalt toitu ja varjumispaiku ning põlluäärsed 
taimestikuribad.   
 
Kast 2.1 Kõrge loodusväärtusega põllumajandusmaa ja Natura 2000 vaheline seos 

Kõrge loodusväärtusega (KLV) põllumajandusmaa kontseptsioon on kogu Euroopas 
põllumajanduspoliitikas laialdaselt kasutusele võetud. KLV põllumajandusmaa hõlmab neid piirkondi 
Euroopas, kus põllumajandus on peamine (tavaliselt domineeriv) maakasutus ja kus see toetab või on 
seotud suure liikide ja elupaikade mitmekesisusega või Euroopa ja/või riikliku ja/või piirkondliku 
tähtsusega ohustatud liikidega, või mõlemaga (Beaufoy & Cooper, 2008; Cooper jt, 2007; Oppermann 
jt, 2012). Selle määratluse kohaselt eristatakse kolme KLV põllumajandusmaa tüüpi: 
• Tüüp 1: Suure poolloodusliku taimestiku osakaaluga põllumajandusmaa; 
• Tüüp 2: Mosaiikne põllumajandusmaa, mis hõlmab madala intensiivsusega majandatavaid 

põllumajandusalasid ning looduslikke ja struktuurielemente, nagu näiteks põlluservad, hekid, 
kiviaiad, metsa- või võsalaigud, väikesed jõed jne; 

• Tüüp 3: Põllumajandusmaad, mis toetavad haruldasi liike või Euroopa või üleilmse tähtsusega 
populatsioone. 

Praktikas on KLV põllumajandusmaade ja Natura 2000 põllumajandusmaade vaheline kattuvus 
märkimisväärne, kuna KLV tüüp 3 on määratletud Natura 2000 võrgustiku, samuti tähtsate linnualade 
(IBA) ja tähtsate liblikatealade (PBA) info ning muude sobivate riiklike elurikkuse andmekogumite 
põhjal (vt lisainfot Paracchini et al 2008). 
Need kaks mõistet on siiski selgelt erinevad. KLV põllumajandusmaa on lai mõiste, mis hõlmab kogu 
elurikkust ja millel puudub seaduslik jõud. Natura 2000 on seevastu seotud ELi õigusaktidega. 
Põllumajandusmaad kuuluvad Natura 2000 võrgustikku ainult juhul, kui need on ühe või mitme 
loodus- või linnudirektiivi alusel kaitstava liigi ja/või elupaiga jaoks võtmetähtsusega (st mitte kõik 
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liikide või elupaikade esinemisalad ei kuulu tingimata Natura 2000 võrgustikku - vt ptk 3). Kui alad on 
lisatud Natura 2000 võrgustikku, on liikmesriikidel seadusest tulenev kohustus hallata neid alasid viisil, 
mis tagab nende liikide ja elupaigatüüpide kaitse, mille jaoks alad on määratud.  
 
Vt lisainfot põllumajandussüsteemide ja elupaikade ning liikide majandamise kohta ptk 4.  
 
2.2 Millised on asjassepuutuvad ühenduse tähtsusega elupaigad ja liigid?  

Paljud loodus- ja linnudirektiivi alusel kaitstavatest ühenduse tähtsusega Natura 2000 
elupaikadest ja liikidest sõltuvad põllumajandustavadest või on nendega seotud (vt tabel 2.1). 
Seetõttu pööratakse neile selles juhendis erilist tähelepanu ja neile viidatakse lihtsuse huvides 
lihtsalt kui põllumajandusmaa elupaikadele ja -liikidele.  
 
Tuleb märkida, et loodusdirektiivi kohaselt liidetakse Natura 2000 võrgustikuga ainult nende 
elupaigatüüpide ja liikide kõige olulisemad põhialad, mitte kõik esinemisalad. Nagu näha 
tabelist 2.1, on mõne elupaigatüübi kogupindalast Natura 2000 võrgustikuga kaitstud vaid 20–
30%.  
 

2.2.1 Ühenduse tähtsusega põllumajandusmaa elupaigad  

Loodusdirektiivi lisa I loetleb 58 elupaigatüüpi (millest 23 on esmatähtsad12), mida loetakse 
põllumajandusmaa elupaikadeks, kuna need sõltuvad ekstensiivsetest 
põllumajandustavadest või on nendega seotud. Need jagunevad kaheksasse laiemasse 
elupaigarühma (European Commission, 2013b), mis on lühidalt kirjeldatud allpool. Täpsemat 
teavet iga elupaigatüübi kohta leiate lisast A. 
 
Üle kolmandiku nendest elupaikadest (24) peetakse täielikult sõltuvaks sobivatest 
põllumajandustavadest (Halada et al, 2011). Need on elupaigad, kus liigiline koosseis on 
kujunenud paljude aastakümnete või sajandite jooksul, ning see vastab nii ala tingimustele 
kui ka inimtegevuse tüübile ja intensiivsusele. Nii majandamise lõpetamine kui ka olulised 
muutused selle intensiivsuses põhjustavad (tavaliselt pöördumatuid) muutusi elupaiga 
struktuuris ja liigilises koosseisus.  
 
Ülejäänud 34 elupaigatüüpi on osaliselt sõltuvad, kuna majandamine pikendab elupaiga 
säilimist suktsessiooni peatamise kaudu või suurendab/säilitab selle suurendatud pindala. 
Mõne elupaiga puhul on osaliselt sõltuvad ainult nende teatud alatüübid või osa nende 
levikualast. Mõned haruldased primaarsed elupaigatüübid äärmuslikumates 
ilmastikutingimustes vajavad kaitset igasuguse põllumajandusliku kasutamise eest.  
  

                                                      
12 Loodusdirektiivi I lisas loetletud elupaigatüüpidest 72 on esmatähtsad, kuna need on hävimisohus ja ühendusel lasub 
nende eest eriline vastutus, arvestades nende loodusliku levila ulatust ELis. Sarnaselt on osa II lisa liike määratletud 
esmatähtsatena, kuna ühendusel on nende eest eriline vastutus.   
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o Rannikud ja soolakud 

Atlandi ookeani, Põhjamere ja Läänemere ranniku sooldunud 
niite ja padureid on sageli traditsiooniliselt karjatatud ning 
karjatamise lõppemisel kasvavad need enamasti kinni. Ka 
sisemaa sooldunud niite karjatatakse hooajaliselt.    
 
o Ranniku- ja sisemaaluited 
 

Kinnistunud luited rohumaade ja võserikega sõltuvad sageli 
ekstensiivsest põllumajandusest, mis peatab suktsessiooni ja 
hoiab elupaiga avatuna. Matšeerid on erilised liivased 
rannikumaastikud, mis on kujunenud sajandite jooksul 
madala intensiivsusega karjatamise ja roteeruva viljeluse 
tulemusel. Sisemaaluited ja liivased nõmmed ja võserikud 
vajavad ulatuslikku ekstensiivset karjatamist ja niitmist ning 
väikeseskaalalisi häiringuid, et hoida teatud häiringutaset ja 
pärssida võsa kasvu. 
 
o Parasvöötme nõmmed ja võserikud 
 

Kuivad nõmmed on poollooduslikud elupaigad,  mis on 
kujunenud metsadest pika karjatamise ja põletamise ajaloo 
tulemusena. Ajalooliselt kasutati neid püsikarjamaana 
segapõllumajandussüsteemides. Need andsid ka kütust, 
loomade allapanu ja talvesööta, katuseõlgi ja isegi tee-
ehitusmaterjali. Mõnikord karjatatakse ekstensiivselt ka 
niiskeid nõmmesid, kuid need on väga tundlikud 
ülekarjatamisest tingitud kahjustustele. Alpi nõmmesid on 
traditsiooniliselt karjatatud hooajaliselt rändkarjatamise 
režiimis, aga ka looduslike rohusööjate poolt. Boreaalsetel 
nõmmedel karjatatakse põhjapõtru.   
 
o Jäiklehised võserikud (matorralid) 
 

Jäiklehiste võserike elupaiku leidub Vahemere piirkonnas. 
Mõned loodusliku taimestikuga elupaigalaigud tuleks jätta 
puutumata. Kuid enamik on teisesed elupaigad, mis on 
tekkinud tammikute maharaiumise ja sajandeid kestnud 
lammaste ja kitsede karjatamise ning regulaarse põletamise 
tagajärjel. Näiteks hariliku kadaka kooslused nõmmedel või 
karbonaatse mullaga rohumaadel on laialt levinud peaaegu 
kõigis Euroopa piirkondades ning sõltuvad ekstensiivsest 
karjatamisest, et säiliks nende iseloomulik võseriku ja 
rohumaa mosaiik. 
 
 

 
Atlantiline sooldunud rannaniit 
parkjuurega Limonium spp.  
(Foto: Dr J.P. Doody) 
 

 
Lubjarikad kinnistunud luited Seftoni 

rannikul (Foto: John Houston) 
 
 

 
Põhja-Atlandi niisked nõmmed, New Forest, 
Inglismaa (Foto: Steve Humble) 
 

 
Kadakakooslus (matorral) Kesk-Itaalias.  
(Foto: Foreste Casentinesi rahvuspark) 
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Looduslikud ja poollooduslikud rohumaad 
 

Euroopa rohumaad hõlmavad mitmesuguseid tüüpe 
ja alatüüpe, väga kuivadest hõreda taimestikuga 
looduslikest rohumaadest kuni lamminiitude ja 
märgade sinihelmikaniitudeni ning alpi 
rohumaadest igihaljaste tammedega (Quercus) 
deesade (dehesa) ja stepirohumaadeni. 
Majandamissüsteemid ja -traditsioonid on samuti 
mitmekesised. Kõige laiemalt on levinud 
parasniisked niidud.    
 
o Sood 
 

Enamik rabasid pakub väga vähe loomasööta ja on 
karjatamise suhtes tundlikud.  Seetõttu enamikku 
neist ei karjatata ja kui karjatatakse, siis peab see 
olema hoolikalt kontrollitud. Madalsoid üldiselt 
põllumajanduslikult ei kasutata, v.a mõned mitte 
liiga märjad madalsooelupaigad, mida kasutatakse 
kergeks karjatamiseks või loomade allapanu 
kogumiseks.  
 
o Paljandid ja koopad 
 

Plaatlood vajavad karjatamist ja/või võsa/puude 
raiumist, et hoida neid avatuna, ning neid 
karjatatakse poollooduslike rohumaade ja võserike 
elupaigamosaiigi osana. Paljandid ja koopad võivad 
moodustada ka osa suurematest karjatatavatest 
poollooduslikest elupaigakompleksidest, nt alpi 
karjamaadest või põhjamaistest alvaritest.  
 
o Puiskarjamaad ja -niidud 
 

Fennoskandia puiskarjamaad ja -niidud on jäänukid 
kunagi laialt levinud põllumajandussüsteemidest, 
kus karjatati loomi või niideti heina puudega 
rohumaadel.   

 
Liigirikkad rohumaad Tšehhi Vabariigis  
(Foto: Krkonoše rahvuspargi administratsioon) 
 

 
Aluselised madalsood villpeaga 
(Foto: Viera Šefferová Stanová) 
 

 
Plaatloo Burrenis (Iirimaa) 
(Foto: Sharon L. Parr) 
 

 
Puiskarjamaa Rootsis 
(Foto: Jens Johannesson) 
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Tabel 2.1 – Ühenduse tähtsusega põllumajandusmaa elupaigad 

Selgitus/allikad: Agri dep = sõltuvus põllumajandusest (Halada et al (2011): 3 = täielikult sõltuv 
põllumajanduslikust majandamisest, 2 = osaliselt sõltuv, 1 = osaliselt sõltuv, kuid ainult mõne alatüübi puhul või 
osal levikualast. Esmatähtis = esmatähtis elupaigatüüp vastavalt loodusdirektiivi I lisale. % N2K = elupaiga Natura 
2000 võrgustikus asuva pindala osakaal selle kogupindalast vastavalt loodusdirektiivi art. 17 aruande  „Coverage 
of habitats and species by the Natura 2000 network“ lisale (ETC/BD, 2008). % UFC: ebasoodsas seisundis oleva 
elupaiga pindala osakaal elupaiga kogupindalast* arvutati, summeerides iga liikmesriigi ja biogeograafilise 
regiooni elupaiga alad, mille seisund oli hinnatud ebasoodsaks, ning jagades saadud summa raporteeritud 
elupaiga kogupindalaga  (ETC/BD 2008 artikkel 17 andmebaas). % XX: teadmata seisundis oleva elupaiga pindala 
osakaal* arvutati samamoodi. (NB: see eeldab, et elupaiga ala, mille seisund on hinnatud ebasoodsaks, on kogu 
ulatuses ebasoodsas seisundis, samal ajal kui art. 17 aruandlusjuhiste järgi võib teatud osa elupaiga pindalast 
siiski olla soodsas seisundis, kui elupaiga seisundi koondhinnang on ebasoodne).  
* Välja arvatud Rumeenia (RO) ja Bulgaaria (BG). Elupaiga olemasolu Rumeenias ja Bulgaarias on kooskõlas 
ETC/BD elupaikade kontrollnimekirjaga 13.  

MÄRKUS: Horvaatia ühinemise tõttu on lisatud täiendav niitmisest sõltuv rohumaa elupaik: 6540 Molinio-
Hordeion secalini-kooslustega lähisvahemerelised rohumaad  

Allikas: Nõukogu direktiiv 2013/17/EL, 13. mai 2013, millega kohandatakse teatavaid keskkonnaalaseid direktiive 
seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega 

Kood Elupaigatüüp Agri 
dep 

Esma-
tähtis 

% N2K % UFC % XX 

1330 Atlantilised sooldunud rannaniidud 1  65% 100% 0% 
1340 Sisemaa sooldunud niidud 2 * 51% 100% 0% 
1530 Pannoonia sooldunud stepid ja märgalad 1 * 55% 100% 0% 
1630 Läänemere kesk- ja põhjaosa rannaniidud 2 * 71% 100% 0% 
2130 Rohttaimedega kinnistunud rannikuluited (hallid 

luited) 
1 * 57% 95% 1% 

2140 Leostunud kinnistunud luited hariliku kukemarjaga 
Empetrum nigrum 

1 * 58% 93% 0% 

2150 Calluno-Ulicetea-kooslustega atlantilised kinnistunud 
leostunud luited  

1 * 41% 28% 72% 

2190 Niisked luitenõod 2  51% 93% 6% 
21A0 Matšeerid 3 * 27% 100% 0% 
2250 Luitekadastikud (Juniperus spp.) 2 * 67% 76% 24% 
2310 Kanarbiku Calluna ja leetpõõsastega Genista kuivad 

liivanõmmed 
1   68% 100% 0% 

2320 Kanarbike Calluna ja hariliku kukemarjaga Empetrum 
nigrum kuivad liivanõmmed 

1   43% 99% 1% 

2330 Hõberohu Corynephorus ja kasteheina Agrostis 
liikidega avatud liivikud sisemaal 

1   43% 98% 2% 

2340 Pannoonia sisemaaluited 3 * 29% 100% 0% 
4010 Soo-eerikaga Erica tetralix põhjaatlantilised märjad 

nõmmed 
3  36% 100% 0% 

4020 Ripsmelise eerika Erica ciliaris ja soo-eerikaga Erica 
tetralix atlantilised parasvöötme märjad nõmmed 

3 * 41% 16% 84% 

4030 Euroopa kuivad nõmmed 3  37% 52% 47% 
4040 Laiuva eerikaga Erica vagans kuivad atlantilised 

rannikunõmmed 
3 * 33% 63% 0% 

4060 Alpiinsed ja boreaalsed nõmmed 1   73% 22% 4% 

                                                      
13 ETC/BD (2012) elupaikade kontrollnimekiri. http://bd.eionet.europa.eu/article17/reference_portal 

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reference_portal
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4090 Astelhernega mägivahemerelised endeemsed nõmmed 2   62% 2% 91% 
5120 Lõhnava luudpõõsa Cytisus purgans kooslused 

mägedes 
1   73% 0% 92% 

5130 Hariliku kadaka Juniperus communis kooslused 
nõmmedel või karbonaatse mullaga rohumaadel 

2   30% 47% 7% 

5210 Kadakatega Juniperus spp. puismatorralid 1   65% 0% 86% 
5330 Termovahemerelised ja kõrbelähised võserikud 1   69% 15% 77% 
5420 Sarcopoterium spinosum-kooslustega früüganad 2   85% 0% 6% 
5430 Euphorbio-Verbascion-kooslustega endeemsed 

früüganad 
2   79% 0% 7% 

6110 Alysso-Sedion albi-kooslustega kaljurohumaad 
karbonaatsel või aluselisel mullal 

1 * 57% 12% 78% 

6120 Kuivad liivased rohumaad karbonaatsel mullal 2 * 18% 99% 1% 
6140 Siil-aruheinaga Festuca eskia rohumaad Pürenee 

mäestikus silikaatsel mullal 
2   90% 64% 11 

6150 Alpiinsed ja boreaalsed rohumaad silikaatsel mullal 2   58% 10% 0% 
6160 Festuca indigesta-mägirohumaad Pürenee poolsaarel 2   68% 0% 100% 
6170 Alpiinsed ja lähisalpiinsed rohumaad karbonaatsel 

mullal 
2   64% 26% 31% 

6180 Makaroneesia parasniisked rohumaad 2   86% 100% 0% 
6190 Pannoonia kaljurohumaad (Stipo-Festucetalia pallentis-

kooslused) 
3   47% 63% 0% 

6210 Festuco-Brometalia-kooslustega poollooduslikud 
kuivad rohumaad ja põõsastikud karbonaatsel mullal 

3   49% 49% 23% 

6220 Thero-Brachypodietea-kooslustega ning üheaastaste 
taimedega ebastepid 

3 * 60% 3% 82% 

6230 Jussheinaga Nardus liigirikkad mäestikurohumaad 
silikaatsel mullal (Mandri-Euroopa eelmäestikes) 

3 * 37% 80% 2% 

6240 Lähis-Pannoonia stepistunud rohumaad 2 * 67% 100% 0% 
6250 Pannoonia stepistunud rohumaad lössil 3 * 39% 99% 1% 
6260 Pannoonia liivastepid 3 * 33% 100% 0% 
6270 Fennoskandia madalike liigirikkad arurohumaad 3 * 22% 100% 0% 
6280 Põhjamaised lood (alvarid) ja eelkambriumi 

karbonaatsed silekaljud 
3 * 54% 53% 0% 

62A0 Lähisvahemerelised idapoolsed kuivad rohumaad 
(Scorzoneratalia villosae-kooslused) 

3   95% 91% 0% 

6310 Igihaljaste tammedega Quercus spp. deesad 3   65% 0% 98% 
6410 Sinihelmikaniidud (Molinion caeruleae-kooslused) 

karbonaatsel või turvastunud mullal või savikatel 
mudasetetel  

3   35% 94% 4% 

6420 Molinio-Holoschoenion-kooslustega vahemerelised 
niisked kõrgrohustud 

2   65% 3% 95% 

6430 Niiskuslembesed serva-kõrgrohustud tasandikel ja 
mäestikes alpiinse vööndini 

1  44% 77% 23% 

6440 Niit-kõrveköömne Cnidion dubii kooslustega 
lamminiidud jõeorgudes 

3   52% 100% 0% 

6450 Põhjamaised lamminiidud 3   18% 100% 0% 
6510 Aas-rebasesaba Alopecurus pratensis ja ürt-

punanupuga  Sanguisorba officinalis madalikeniidud 
3   46% 89% 6% 

6520 Mäginiidud 3   51% 99% 1% 
6530 Fennoskandia puisniidud 3 * 54% 100% 0% 
6540 Molinio-Hordeion secalini-kooslustega 

lähisvahemerelised rohumaad 
3  n/a n/a n/a 
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7210 Lääne-mõõkrohu Cladium mariscus ja 
raudtarnakoosluste Caricon davallianae liikidega 
lubjarikkad madalsood 

1 * 26% 71% 2% 

7230 Aluselised ja nõrgalt happelised liigirikkad madalsood 2   43% 97% 0% 
8230 Silikaatsed paljandid koos Sedo-Scleranthion või Sedo 

albi-Veronicion dillenii esikkooslustega 
1  34% 9% 82% 

8240 Plaatlood 2 * 47% 27% 37% 
9070 Fennoskandia puiskarjamaad 3   19% 100% 0% 
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2.2.2 Ühenduse tähtsusega põllumajandusmaa liigid 

Loodusdirektiivi II lisa loetleb 197 agroökosüsteemide või rohumaaökosüsteemidega seotud 
liiki või alamliiki. Nende põllumajandusmaa liikide14 hulka kuulub 115 taime-, 48 selgrootute, 
4 kahepaikse-, 89 roomaja- ja 21 imetajaliiki. Linnudirektiivi I lisas loetletud 195 liigist 62 
peetakse põllumajandusmaa liikideks15. Kõik 259 liiki koos nende elupaigaeelistustega on 
loetletud käesoleva juhendi lisas B.  
Neist põllumajandusmaa liikidest suure osa ellujäämine ELis sõltub traditsiooniliste 
ekstensiivsete põllumajandustavade jätkumisest.  Enamik neist liikidest (215 liiki) on seotud 
rohumaadega, 11 liiki ekstensiivse viljelusega aladega ja 30 liiki vajavad mõlemat tüüpi 
põllumajandussüsteemi. 

o Taimed  

Mõned loetletud taimeliikidest on endeemsed 
väikestes piirkondades, kus neid kaitsevad kõige 
paremini looduskaitsealad, kuid teised olid kuni 
viimase ajani laiemalt levinud ja on vähenenud 
elupaikade ning neid säilitanud traditsiooniliste 
ekstensiivsete põllumajandustavade kadumise tõttu. 
Loetelusse kuuluvad põllukultuuride umbrohud, mis 
varem olid kogu Euroopas laialt levinud, kuid 
praeguseks on neist säilinud vaid väikesed killustatud 
populatsioonid piirkondades, kus toimub endiselt 
ekstensiivne põllukultuuride viljelemine. 

o Selgrootud 

Rohumaadega seotud selgrootute hulgas on 17 liiki 
päeva- ja 8 liiki ööliblikaid.  Need on liblikad, kes veel 
hiljuti olid laialt levinud heinamaadel, niisketel 
niitudel (sinihelmikaniidud ja madalsood) või 
karbonaatsetel karjamaadel, kuid kelle 
populatsioonide arvukus on drastiliselt vähenenud 
nende ekstensiivselt majandatavate rohumaade 
kadumise tagajärjel. Siia kuuluvad ka poollooduslikel 
rohumaadel elutsevad tirtsud ja ritsikad, põrnikad ja 
teod. 
  

                                                      
14 ELi elurikkuse raport (EEA, 2010) määratles põllumajanduslike liikidena liigid, mis kasutavad agroökosüsteeme ja/või 
rohumaid eelistatud elupaigana. Euroopa Keskkonnaagentuuri (EEA) märkustes selgitatakse, et liigi ja elupaiga vahelist seost 
väljendatakse kolmes kategoorias:   

• eelistatud elupaik: liigi peamine elupaik, mida liik tavaliselt oma eluks kasutab, või suurem osa populatsioonist on 
seotud selle elupaigaga  

• sobiv elupaik: elupaik, mida liik regulaarselt kasutab, kuid see ei ole eelistatud elupaik või eelistatud elupaika ei ole 
võimalik määratleda (regulaarselt mitut elupaika kasutavad liigid) 

• juhuslik elupaik: liiki leidub mõnikord selles elupaigatüübis, kuid ainult marginaalselt või ainult väike osa liigi 
populatsioonist kasutab seda elupaika. 

15 Põllumajandusmaa linnuliigid on määratletud kui linnudirektiivi I lisa liigid, mille Euroopa populatsioonist üle 10% kasutab 
üht või mitut põllumajanduslikku elupaigatüüpi vähemalt ühel sesoonil (Tucker and Evans, 1997). Iga elupaika kasutavate 
liikide arvukus, esmatähtsad liigid, hajutatud liigid ja ebasoodsas seisundis olevad liigid on toodud lisas B.  

 
Suur-kuldtiib (Lycaena dispar) (Foto: P. 
Dzierza) 

 
Pontose iiris (Iris humilis) liivastel 
rohumaadel Ungaris (Foto: Wikimedia 
Commons) 
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o Kahepaiksed ja roomajad 
Põllumajandusmaade kahepaiksete ja roomajate 
liigid on sageli tihedalt seotud mosaiiksete 
segapõllumajanduspiirkondadega, mis on rikkad 
struktuurielementide poolest, nagu tiigid, kiviaiad ja 
terrassid ning viljapuuaiad, viinamarjaistandused 
või aiad. Teised kahepaiksete liigid võivad elada 
isegi muudetud elupaikades, nagu näiteks 
mudakonna alamliik (Pelobates fuscus insubricus), 
keda leidub mõnel riisipõllul Po jõe lammil Põhja-
Itaalias. 

o Imetajad 
Põllumajandusmaa imetajaliikide hulka kuuluvad 
mõned suured rohusööjad, kes kasutavad 
hooajalise või suureskaalalise ekstensiivse 
karjatamise tulemusel tekkinud ulatuslikke 
rohumaid, nagu nt kaks mägikitse (Rupicapra spp) 
liiki alpi karjamaadel või euroopa piison (Bison 
bonasus) metsaga rohumaamosaiikides. See 
hõlmab ka imetajaid, kes elutsevad mitmekesistel, 
paljude struktuurielementidega mosaiiksetel 
põllumajandusmaadel, nagu nt tuhkur (Mustela 
putorius), ibeeria uruhiir (Microtus cabrerae), suur-
sagarnina (Rhinolophus ferrumequinum), 
stepitriibik (Sicista subtilis) ja kaks suslikuliiki 
(Spermophilus citellus ja Spermophilus suslicus). 

o Linnud 
Põllumajandusmaa linnuliigid on linnud, kelle 
Euroopa populatsioonist üle 10% kasutab üht või 
mitut põllumajanduslikku elupaigatüüpi vähemalt 
osa aastast. Eriti olulised on stepirohumaad, mis 
on Euroopas suhteliselt haruldased, kuid on 
olulised 32 põllumajandusmaa linnuliigi jaoks. 
Vahemerelised võserikud ja niisked rohumaad on 
samuti lindude jaoks suure tähtsusega.  

Madala intensiivsusega viljelussüsteemid (nt 
ebastepp) on olulised mitmete I lisa linnuliikide 
jaoks. Tüüpilised põllumajandusmaa elupaigad on 
olulised ka paljude I lisas loetletud üldlevinud 
linnuliikide jaoks, millest paljud on suhteliselt 
hajutatud. Need nõuavad kaitsemeetmeid laiemas 
põllumajanduskeskkonnas. 

 
Stepirästik (Vipera ursinii) on eelkõige seotud 
avatud niitudega 

 
Hallsuslik (Spermophilus citellus) (Foto: 
MME Archive) 

  

 
Valgekõht-vuril (Pterocles alchata) (Foto: J.M. 
Cereza) 
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2.3 Milline on põllumajandusest sõltuvate liikide praegune seisund? 

Liikmesriigid peavad iga kuue aasta järel esitama aruande oma territooriumil esinevate 
ühenduse tähtsusega elupaikade ja liikide seisundi kohta (vt kast 2.2). Aruandes perioodi 
2001-2006 kohta jõuti järeldusele, et enamik põllumajandusest sõltuvaid Natura 2000 
elupaiku ja liike on jätkuvalt ohus – liikmesriigid hindasid 76% põllumajandusmaade 
elupaikade seisundi ebasoodsaks  (ETC/BD, 2008; Euroopa Komisjon, 2009). 

Kui võrrelda põllumajandusega ja muu maakasutusega seotud elupaigatüüpide hinnanguid, 
siis osutub põllumajandusega seotud elupaigatüüpide seisund üldiselt halvemaks: ainult 7% 
hinnangutest on soodsad, mittepõllumajanduslike elupaikade puhul 21% (vt joonis 2.2). 
Liikmesriikide aruannetest selgub, et kõige suurema surve all on rohumaad.   

Eriti tõsine on olukord Atlandi regioonis, kus ühegi põllumajandusega seotud elupaiga 
seisundit ei hinnatud soodsaks. Atlandi regioonis on surve põllumajandusmaadele kõige 
suurem ja seal asuvad ka mõned kõige intensiivsema põllumajandusega alad ELis. Pannoonia 
ja Vahemere regioonides oli neist elupaigatüüpidest soodsas seisundis vastavalt 5% ja 3%.  
Olukorra Vahemere regioonis teeb aga keeruliseks väga suur ‘teadmata’ hinnangute osakaal 
aastal 2006. 

Joonis 2.2. Põllumajandusega seotud elupaigatüüpide seisund võrreldes põllumajandusega 
mitteseotud elupaikade seisundiga (2001-2006) 

Põllumajandusega seotud elupaigatüübid 
(204 hinnangut) 

Põllumajandusega mitteseotud elupaigatüübid 
(497 hinnangut) 

  

Allikas: Euroopa Komisjon, 2009. 
 

Agroökosüsteemides esinevatest Euroopa tähtsusega liikidest on 70% ebasoodsas seisundis, 
vaid 3% soodsas seisundis ning 27% liikide seisund on teadmata.  Euroopa tähtsusega 
rohumaaliikidest on 56% ebasoodsas ja 15% soodsas seisundis ning 29% liikide seisund on 
teadmata. 
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Kast 2.2. Ühenduse tähtsusega elupaikade ja liikide seisundi hindamine  

Liikmesriigid peavad seirama oma territooriumil esinevate ühenduse tähtsusega looduslike elupaikade 
ja looma- ning taimeliikide (s.o loodus- ja linnudirektiivi lisades loetletud elupaikade ja liikide) 
seisundit. See kohustus ei piirdu Natura 2000 aladega, vaid andmeid tuleb koguda nii Natura 2000 
aladelt kui ka väljaspoolt, et saada täielik seisundi hinnang. Selle seire peamistest tulemustest tuleb 
komisjonile iga kuue aasta tagant aru anda vastavalt loodusdirektiivi artiklile 17.  

Esimene süstemaatiline loodusdirektiiviga kaitstavate elupaikade ja liikide hindamine toimus 2007. 
aastal (hõlmas perioodi 2001-2006) 25 liikmesriigis ja 11 biogeograafilises regioonis (sh seitse 
maismaa- ja neli mereregiooni). Liikmesriigid andsid aru iga nende territooriumil esineva Natura 2000 
elupaigatüübi ja liigi leviku ja seisundi kohta 2007. a ning määratlesid ka iga elupaiga ja liigi ebasoodsa 
seisundi võimalikud põhjused, kasutades standardnimekirja ohtude koodidest, mis võimaldas 
suhteliselt põhjalikult hinnata põllumajandusega seotud ohtude olulisust ühenduse tähtsusega 
põllumajanduslike elupaikade ja liikide jaoks. See aruandlus andis esmase ülevaate ja võrdlusandmed 
tulevikusuundumuste hindamiseks. Järgmised aruanded perioodi 2007-2012 kohta avaldatakse 2014. 
a. 

Allikas: ETC/BD (2008) Loodusdirektiivi art. 17 tehniline aruanne (2001-2006). Euroopa 
Keskkonnaagentuuri elurikkuse teemakeskus (http://bd.eionet.europa.eu/article17) 
 

Linnudirektiivi linnuliikide seisundi kohta annavad liikmesriigid esmakordselt aru 2014. a.  

Lindude seiret tehakse kogu ELis laialdaselt ja on selge, et enamiku põllumajandusmaa 
lindude arvukus väheneb ja paljud liigid on ohustatud. BirdLife Internationali andmetel hinnati 
62st põllumajandusmaa liigist 55 seisund 2004. aastal ELis ebasoodsaks (BirdLife 
International, 2004). Ebasoodsa seisundiga liikide väga suur osakaal näitab selgelt 
põllumajandusmaade linnuliikide kaitsemeetmete rakendamise olulisust. Lisaks on 62st 
põllumajandusmaa linnuliigist 20 esmatähtsad liigid ja vajavad seetõttu täiendavaid 
spetsiaalseid kaitsemeetmeid, nagu näiteks liigikaitse tegevuskavad16. 

Need faktid kinnitavad järeldust, et loodusdirektiivi eesmärkide saavutamiseks on vaja 
põllumajandusmaade kaitsemeetmeid. Sellised meetmed on eriti olulised rohumaade 
elupaikades, millega on seotud suurem osa põllumajandusmaade liikidest. See näitab selgelt 
nende elupaikade olulisust ning vajadust töötada välja ja kehtestada meetmed 
põllumajandustootjate ning konkreetsete põllumajandussüsteemide ja -tavade toetamiseks, 
mis on vajalikud nende elupaikade pikaajaliseks säilimiseks.  

 

2.4 Millised on põllumajanduslike muutuste peamised põhjused, millega tuleb tegeleda?  

Ekstensiivsed põllumajandussüsteemid Natura 2000 aladel ja muudel KLV 
põllumajandusmaadel on väga haavatavad põllumajanduslikust kasutusest väljalangemisele 

                                                      
16 Kuigi linnudirektiiv ei määratle esmatähtsaid linnuliike, on Ornis komitee (mis nõustab komisjoni direktiivi rakendamisel) 
koostanud nimekirja 51 liigist ja alamliigist, mida käsitletakse esmatähtsatena LIFE Nature rahastuse eraldamisel ja 
tegevuskavade koostamisel. Esmatähsate liikide hulka kuuluvad kõik ELis regulaarselt esinevad ülemaailmselt ohustatud 
liigid ja ka mõned muud liigid, mis on hinnatud eriti ohustatuks nende harulduse ja/või kiirelt vähenevate populatsioonide 
tõttu.   
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(IEEP & Veenecology, 2005; Keenleyside & Tucker, 2010; Poláková et al, 2011; Zimmermann 
et al, 2010).  

Põllumajandusmaade hülgamist põhjustab erinevate tegurite kompleks, mis vähendab 
põllumajanduse elujõulisust iga ala praeguses maakasutuse ja sotsiaal-majanduslikus 
kontekstis (Keenleyside & Tucker, 2010). Nendes piirkondades on põllumajanduse 
väljakutseks sotsiaalsete, majanduslike, poliitiliste ja keskkonnategurite kombinatsioon, 
näiteks lihahindade langus, tööjõu ja ajalised piirangud, halb juurdepääs turule, 
maapiirkondade vananev elanikkond, mullaerosioon ning tootlikkuse ja mehhaniseerimise 
piirangud, mida põhjustavad geograafilised tegurid, näiteks järsud nõlvad või madal 
mullaviljakus (IEEP & Veenecology, 2005; Keenleyside & Tucker, 2010).  

Ekstensiivne loomakasvatus on paljudes põllumajanduspiirkondades kahjumlikuks 
muutunud, mille tulemuseks rahalise toetuse puudumisel on kas maade hülgamine või 
põllumajanduse intensiivistamine (Beaufoy & Marsden, 2010). Ida-Euroopas põhjustas 
paljude sovhooside sulgemine kariloomade arvu dramaatilise languse ja suurte karjamaade 
hülgamise.  

Suurima hülgamisriskiga on mägised alad ja kõrgustikud (Keenleyside & Tucker, 2010). 
Enamikul nende piirkondade elupaikadest on kehv söödaväärtus ja madal produktiivsus, mis 
tähendab, et sellised süsteemid on tänapäeva turul põllumajandustoodangu osas sageli vaid 
minimaalselt kasumlikud (Ecologic, 2006b). Näiteks leidis Ühendkuningriigi uuring, et 
kolmandik mägismaa talupidajatest on viimase nelja aasta jooksul vähendanud nõmmedel 
karjatamist või selle lõpetanud (Clothier and Finch, 2012).  

Kontrastina on tähtsuselt teisel kohal olev oht põllumajandusmaa elupaikadele ja liikidele 
majandamise intensiivistamine. Viimase saja aasta jooksul ja eriti alates 1950. aastatest on 
põllumajanduse arengu mootorid (näiteks kaubaturgude ja hindade suurendamine, 
tehnoloogilised edusammud ja turumeetmed ning ÜPP raames pakutavad toetused) viinud 
põllumajanduse ulatusliku parenduseni ja majandamise intensiivistamiseni.  
 
See on põhjustanud olulisi muutusi põllumajandusmaa elupaikades, nii et paljud allesjäänud 
looduslikud ja poollooduslikud elemendid on kadunud, mille tulemuseks on väga muudetud 
ja lihtsustatud põllumajandussüsteemid. Paljusid elupaiku mõjutab mõnes piirkonnas 
hülgamine ja teistes piirkondades majandamise intensiivistamine.  

2.5 Millised on peamised surve- ja ohutegurid põllumajandusest sõltuvatele elupaikadele 
ja liikidele? 

See alapeatükk võtab kokku põllumajandusmaa elupaikadele ja liikidele mõju avaldavad 
peamised survetegurid, mis on seotud põllumajandustavade muutumisega17. Analüüsi 
tulemused on näha joonistel 2.3 ja 2.4. 

                                                      
17 Põllumajandusmaa elupaiku mõjutavate põllumajandustavade üksikasjalik hindamine viidi läbi avaldatud kirjanduse ja 
ekspertide arvamuste põhjal. Samuti viidi läbi põllumajandusmaa liikidele avalduva surve üksikasjalik hindamine. Hindamine 
põhineb liikmesriikide 2007. a aruannetel loodusdirektiivi elupaikade ja liikide seisundi kohta, samuti teaduskirjandusel ja 
ekspertarvamustel (viited on loetletud lisades B ja D).  
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Hindamine näitab, et traditsioonilistest ekstensiivsetest loomakasvatustavadest loobumine 
on kõige olulisem surve põllumajandusmaa elupaikadele, nagu eespool kirjeldatud. Samal ajal 
mõjutavad muud põllumajandustavade intensiivistamisega seotud surved samuti ühenduse 
tähtsusega põllumajandusmaa elupaiku ja liike.  

Nagu arvata võis, peegeldavad põllumajandusmaade liikide olulisemad survetegurid suures 
osas nende elupaikadele avalduvat survet. Kõige olulisemaks osutusid karjatamise või 
niitmisega seotud survetegurid, millele järgnevad väetamine, maaharimine, metsastamine ja 
hüdroloogilised muutused. Ala- ja/või ülekarjatamine mõjutab üle poole liikidest, samal ajal 
kui muud karjatamistava muudatused, näiteks kariloomade tüübi muutus või karjuste 
puudumine, mõjutavad vähemalt 32% analüüsitud liikidest.  

o Karjatamise ja/või niitmise puudumine 

Leiti, et alakarjatamine mõjutab kaht kolmandikku uuritud elupaikadest, neist üheksa on 
kriitiliselt ohustatud karjatamise täieliku lõpetamise tõttu. Alakarjatamine, sealhulgas 
karjatamise lõpetamine, on oluline survetegur ka liikide jaoks, mõjutades enamikku liike kõigis 
taksonirühmades. Niitmise vähenemine või selle lõpetamine mõjutab kõiki I lisa 
niiduelupaiku, mille kohta on tõendeid, et see kujutab endast kriitilist ohtu peaaegu pooltele 
niiduelupaigatüüpidele. 

Niitmise lõpetamine juba mõneks aastaks vähendab niidutaimestiku liigirikkust (Baur et al, 
2006; Dover et al, 2011). Hüljatud karjamaadel võib looduskaitselise tähtsusega taimeliikide 
arvukus esialgu tõusta, kuid üldine liigirikkus siiski väheneb, eelkõige rosetti moodustavate ja 
kevadel õitsevate liikide osas (Vassilev et al, 2011). Pikemaks perioodiks hüljatud elupaikades 
toimub looduslik areng (suktsessioon) võsaks ja metsaks. Võserikud ja nõmmeelupaigad 
sõltuvad samuti madala intensiivsusega karjatamisest suktsessioni vältimiseks (Calaciura & 
Spinelli, 2008) ja liigirikkuse säilitamiseks (Papanikolaou et al, 2011). 

o  Karjuste puudumine 

Karjuste kasutamise vähenemine viimastel kümnenditel on negatiivselt mõjutanud suuri 
poollooduslike karjatatavate elupaikade alasid, viies võsastumise ja mõnel pool ka 
ülekarjatamiseni (García-González, 2008; Rochon et al, 2009). Sellest tulenevalt on 
põllumajandusmaa liikide jaoks kõige levinum surve ekstensiivsetest pastoraalsetest 
karjatamissüsteemidest loobumine ja rohumaade võsastumine. Kvalifitseeritud karjuste 
vähesus ja kõrge hind on paljudes Lõuna- ja Ida-Euroopa piirkondades laialt levinud probleem 
(García-González, 2008; Pardini & Nori, 2011).  
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Joonis 2.3. Erinevatest surveteguritest mõjutatud põllumajandusmaa elupaikade osakaal ja 
kriitiliste ohtude osakaal  

Selgitus: alakarjatamine = liiga väike karjatuskoormus elupaiga seisundi säilitamiseks, sh hülgamine; 
karjatamise muutus = muutused ajastuses ja kariloomatüübis, lisasööda kasutamine ja karjuste puudumine; 
ülekarjatamine = liiga suur karjatuskoormus või liiga pikad karjatusperioodid, mis kahjustavad elupaika (sh 
taimestiku muutus, mulla tihenemine & erosioon, eutrofeerumine, pesade tallamine); väetis või sõnnik = 
sõnniku ja/või kunstlike väetiste kasutamine; metsastamine = tahtlik metsandusliikide istutamine, mitte 
looduslik regeneratsioon; viljelus = muutmine intensiivselt majandatavaks rohumaaks kündmise, väetamise ja 
külvamise teel või muutmine põllumaaks; hüdroloogilised muutused = sh märgalade kuivendamine, loodusliku 
üleujutuse takistamine loodusliku jõe või rannikudünaamika muutmise kaudu, muutused põhjavee dünaamikas 
niisutuseks vajaliku veevõtu tõttu; halb põletamise juhtimine = põletamise vähenemine või lõppemine 
(kontrollitud põletamise puudumise või looduslike tulekahjude takistamise tagajärjel), mis halvendab seisundit; 
niitmise vähenemine = niitmise vähenemine või lõppemine hülgamise tõttu; niitmise muutumine/silo 
tegemine = muutused niitmise ajas, mehhaniseerimises ja muud niitmistava muutused, sh heina asemel silo 
tegemine; kahjustused põletamisest = põletamine (põllumajanduslikul või muul eesmärgil), mis kahjustab 
elupaiga seisundit; herbitsiidid/pestitsiidid = herbitsiidide kasutamine, mis kahjustab elupaiga või liikide 
seisundit, või pestitsiidide kasutamine, mis kahjustab liike.  
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Joonis 2.4. Erinevatest surveteguritest mõjutatud põllumajandusmaa liikide osakaal ja 
kriitiliste ohtude osakaal  
Selgitus: vt ka joonis 2.3; põllumajandusmaa elupaikade kadu = põllumajandusmaa elupaikade elementide (nt 
hekid, kiviaiad, terrassid, töötlemata rohuribad, metsatukad, puud, tiigid, vanad ehitised) kadu; elupaikade 
mitmekesisuse kadu = põllukultuurile spetsialiseerumine/vähenenud rotatsioon/elupaikade mosaiigi kadumine 
põllumajanduse intensiivistamise tõttu; põllumajandustööd = loomade surm, kes masinatele ette jäävad; 
loomadevaheline konkurents = konkurents elupaikade või toidu pärast ulukite või kariloomadega või nende 
liikide poolt edasikantavad haigused. 

 
 
 

o Põllumajandustavade intensiivistamine, ülekarjatamine ja suur karjatuskoormus, 
lisasööda andmine  

Natura 2000 aladel, kus on võimalik suurendada põllumajanduse tootlikkust või muuta 
karjakasvatust, mõjutab põllumajandustavade intensiivistamine sageli elupaiku. Enam kui 
pooli uuritud elupaikadest ja liikidest mõjutab nende levikuala mõnes osas liiga intensiivne 
karjatamine. Ülekarjatamise mõju äärealade rohumaadele on vähenenud tänu ÜPP 
otsetoetuste lahtisidumisele  kariloomade arvust (Van der Wal et al, 2011). Mõnes piirkonnas 
toimub siiski endiselt ülekarjatamine karjuste puudumise, kariloomade tüübi muutuste ja 
muude loomakasvatuse kontrollsüsteemide, näiteks rotatsioonkarjatamise puudumise tõttu.  

Kariloomade täiendav söötmine võimaldab suurendada loomade tihedust ja muudab 
karjatamise hooajalisust, mis suurendab karjatamiskoormust. Peale selle võib juhul, kui 
lisasööda andmise kohti regulaarselt ei liigutata, kariloomade koondumine söödakohtade 
ümber põhjustada lokaliseeritud pinnase erosiooni ja eutrofeerumist ning kaugemal asuva 
taimestiku alakarjatamist. 
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o Niitmistavade muutused ja mehhaniseerimine 

Niitmise mehhaniseerimisel ja intensiivistamisel on oluline negatiivne mõju rohumaade 
taimedele, loomadele ja kooslustele.  Traditsioonilise niitmise tulemusena tekkis erinevalt 
niidetud rohumaade mosaiik, kuna maatükkide pindalad olid väikesed, niideti käsitsi ning 
vastavalt kohalikule nõudlusele ja pakkumisele. Moodne mehhaniseeritud heinaniitmine (nt 
silo tootmiseks laudas peetavatele loomadele) võimaldab niita korraga suuri alasid, mille 
tagajärjeks on selgrootute ja lindude elupaikade kohene ja täielik hävimine ning ühtlasi 
sünkroniseerub rohu juurdekasv kogu piirkonnas, vähendades elupaikade heterogeensust ja 
mõjutades neid liike, kes vajavad paljast maad või madalmuruseid laike (Cizek et al, 2012). 
Kaasaegsed põllutöömasinad tapavad otseselt ka enamiku ettejäävatest väikestest 
loomadest, nagu näiteks rohutirtsud, mesilased, kahepaiksed ja mõned hilise pesitsusajaga 
linnud (Humbert et al, 2009).  

o Väetised ja lubi 

Enamik poollooduslikke rohumaid on toitainevaese mullaga ja väga tundlikud väetamisele. 
Väetiste kasutamine mõjutab oluliselt taimekooslusi, tüüpiliselt vähendades liigirikkust ning 
suurendades taimestiku kõrgust ja tihedust (Cop et al, 2009; Gibson, 2009). Enamik Natura 
2000 elupaigatüüpe on väga tundlikud ka lupjamisele, mis muudab mulla pH-d ja seetõttu ka 
mulla toitainete bilanssi. Enamik loodusdirektiivi I lisa kuiva rohumaa elupaigatüüpe ei talu 
üldse väetamist ja oluline mõju on nii lämmastikul kui ka fosforil (Ceulemans et al, 2013).  

Mitmete karjatatavatest elupaikadest sõltuvate liikide arvukus langeb väetamise kasvades, 
kuna levima hakkavad dominantsemad liigid, mis suudavad toitainete paremat 
kättesaadavust paremini ära kasutada (Firbank et al, 2008). Paljudele toitainetevaeste 
elupaikade selgrootutele avaldab selline taimekoosluse muutus kahjulikku mõju, kuna kaovad 
nende spetsiifilised valmikute ja vastsete toidutaimed (Orbicon, Écosphère, ATECMA, 
Ecosystems LTD, 2009).  

Mõnedele heinamaadele antakse väike kogus sõnnikut, et kompenseerida heina 
koristamisega eemaldatud toitained ja säilitada tootlikkus, see on mõnikord vajalik niidu 
taimekoosluse säilitamiseks. Kuid vedela läga või kunstlike väetiste kasutamine koos silo 
tootmiseks sagedase niitmisega põhjustab heintaimede domineerimist ja olulisi muutusi 
liigilises koosseisus, hävitades elupaiga väärtuse (Stoate et al, 2009; Zechmeister et al, 2003). 
Õhukaudsest eutrofeerumisest mõjutatud heinamaadel põhjustab igasugune väetamine 
liigilise mitmekesisuse vähenemist. 

o Herbitsiidid ja pestitsiidid 

Herbitsiidide ja/või pestitsiidide kasutamine mõjutab paljusid liike, kuigi rohumaade puhul ei 
ole see väga ulatuslik probleem.  Taimede puhul hõlmab see agrokemikaalide otsest mõju, 
aga ka tolmeldajate ja/või kahjuritõrje funktsiooni täitvate liikide kadu (Geiger et al, 2010; 
Haughton et al, 2001). Paljude roomajate, kahepaiksete, linnu- ja imetajaliikide puhul on mõju 
üldiselt kaudne ja seotud nende toiduks olevate taimede või selgrootute liikide vähenemisega 
(Campbell et al, 1997; IUCN, 2012; Morris et al, 2005).  

Siiski võivad agrokemikaalid roomajate ja kahepaiksete tervist ka otseselt mõjutada 
vooluveekogude reostamise kaudu ning suurendades nende haavatavust parasiitide ja 
haiguste suhtes (nt Christin et al, 2009). Kariloomade parasiitide vastaste avermektiinide või 
muude antihelmintikumide kasutamise suurenemine mõjutab negatiivselt sõnniku 
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selgrootuid ja neist toituvaid linde ning nahkhiiri (Beynon, 2012; Vickery et al, 2001). Näriliste 
tõrjeks kasutatavad hüübimisvastased tõrjevahendid on mürgised nii teravilja sööjatele kui ka 
neid söövatele röövlindudele ning on paljude Natura 2000 liikide isendite hukkumise 
põhjuseks (Lemus et al, 2011; Sánchez-Barbudo et al, 2012). 

o Rohumaa kasutuse intensiivistamine või kultiveerimine ja põllumaaks muutmine 

Rohumaa kasutamise intensiivistaminel väetamise, külvamise ja kuivendamise kaudu (et 
võimaldada silo tootmist) on väga negatiivne mõju Natura 2000 elupaikadele (Buckingham et 
al, 2010). Eriti on mõjutatud looduslike või ekstensiivselt majandatavate rohumaadega seotud 
taimed ja selgrootud, nagu näiteks nõmme-tähniksinitiib (Maculinea arion (Orbicon, 
Écosphère, ATECMA, Ecosystems LTD, 2009). 

o Muutused ekstensiivsetes maaviljelustavades 

Ekstensiivsete viljakasvatussüsteemidega seotud liike mõjutab maade hülgamine või 
majandamise intensiivistamine. Näiteks Hispaanias sõltuvad stepi-tuuletallaja (Falco 
naumanni), suurtrapp (Otis tarda) ja väiketrapp (Tetrax tetrax) madala intensiivsusega 
teraviljakasvatusest, mis vaheldub ja on kombineeritud kesa ja lammastega karjatamisega 
(Catry et al, 2012; SEO & Birdlife International, 2011). Muud Ibeeria teraviljasteppide 
majandamise intensiivistamisest mõjutatud liigid on nõmmekiur (Anthus campestris), 
stepilõoke (Melanocorypha calandra), rüüt (Pluvialis apricaria) ja valge-toonekurg (Ciconia 
ciconia) (Delgado and Moreira, 2000). Taimi mõjutavad eelkõige traditsiooniliste 
viljelustavade muutused. Näiteks Bromus grossus, Centaurea lactiflora, Ononis hackelii, 
Linaria ricardoi, Santolina semidentata ja Notothylas orbicularis esinevad umbrohtudena 
traditsioonilistel teraviljapõldudel, kuid parem seemnete kontroll ja põllumajandustavade 
muutused (intensiivsem mullaharimine, talvise kõrretüüka perioodi puudumine, herbitsiidid, 
ja väetamine) on viinud nende populatsioonide arvukuse drastilise languseni (BfN, 2011; 
ICNB, 2006). 

o Kontrollitud põletamise puudulikkus – alapõletamine, ülepõletamine ja põlengutest 
tingitud kahjustused 

Mõnede rohumaa- ja paljude võseriku- ning nõmmeelupaigatüüpide majandamiseks on 
traditsiooniliselt kasutatud põletamist, et stimuleerida uue toitaineterikka taimestiku kasvu 
kariloomade jaoks ning peatada looduslik areng metsaks. Aktiivse kontrollitud põletamise ja 
karjatamise lõppemisel võivad nõmmeelupaikades domineerima hakata üksikud liigid ning 
bioloogiline mitmekesisus võib väheneda. Lisaks võib põõsasliikide kasvav domineerimine ja 
kulu kogunemine tuleohtliku puitbiomassi olemasolu tõttu põhjustada kontrollimatuid 
intensiivseid põlenguid. Sellised intensiivsed põlengud võivad haarata väga suuri alasid, mille 
tulemuseks on olulised mullakahjustused (eriti turbaaladel), suurenenud äravool ja erosioon 
ning pikaajaline mõju ökosüsteemile. 

o Põllumajandusmaastike elupaikade kadu  

Paljud liigid sõltuvad eelkõige põllumajandusalade servaelupaikadest (hekid, kiviaiad, ojad 
jne) või põllumajandusmaadega seotud muudest elupaikadest (tiigid, ehitised jne). Ohustatud 
roomajaid, nagu nt leopard-roninastik (Elaphe situla), kes elavad traditsiooniliselt haritaval 
maal, kiviaedades, terrassidel ja hekkides, mõjutab elupaikade kadumine 
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põllumajandustavade insiivistamise ja traditsioonilise põllumajandusmaa kadumise tagajärjel 
(IUCN, 2012; Temple and Cox, 2009).  

o Elupaikade mitmekesisuse kadu 

Mõned liigid vajavad mitmekesist elupaikade mosaiiki nende populatsioonide levikualal 
(Batáry et al, 2007a; Batáry et al, 2007b). Näiteks asustavad kõik stepi-võiliblika (Colias 
myrmidone) teadaolevad populatsioonid (või on asustanud) väga mitmekesiseid maastikke, 
mis hõlmavad karjamaid, heinamaid, põllumaad, kesa, võsa, avatud metsamaad ja metsa 
(Marhoul and Olek, 2010). Liigil on aastas kaks põlvkonda, millel on osaliselt vastandlikud 
vajadused, mida ei võimalda üks maakasutusviis või üks maatükk. Mitmekülgne ja 
dünaamiline maakasutus laiemal maastikul on oluline, et tagada järjestikuste aastate jooksul 
igale põlvkonnale vajalikud ressursid. Need mosaiiksed maastikud tekkisid möödunud 
sajandite jooksul traditsiooniliste maakasutusviiside tulemusena nende füüsilise 
mitmekesisuse (sh topograafia, muld ja kliima) ning ajaloolis-kultuuriliste tegurite (nt 
omandimudelid ja majandamismeetodid) koosmõjul.  

o Muud põllumajandustööd või taristu 

Aedade rajamine avatud elupaikadesse võib kujutada olulist ohtu mõnedele suurtele 
lindudele, kes ei saa lennul väga hästi manööverdada. Sellised liigid vajavad ulatuslikke avatud 
elupaiku ja seetõttu võib aedade paigaldamine näiteks steppides mõjutada oluliselt selliseid 
liike nagu suurtrapp (Otis tarda) (Bota et al, 2005), samal ajal lendavad tedred (Tetrao tetrix) 
Inglismaa nõmmedel sageli hirveaedadesse (Baines and Andrew, 2003). 

o Hüdroloogilised muutused 

Hüdroloogilised muutused mõjutavad veerandit liikidest ja kolmandikku elupaikadest ning 
ohustavad kriitiliselt kaheksat elupaika.  Paljudel juhtudel on kahju põhjustatud maa 
kuivendamisest põllumajanduse, majandusmetsanduse või infrastruktuuri arendamise 
eesmärgil (Middleton et al, 2006). Kunstlik drenaaž saavutatakse kanalite või kraavide 
kaevamise ning tammide ja lüüsiväravate kasutamisega veevoolu suunamiseks (Holden et al, 
2004). See viib veetaseme alanemiseni ja elupaikade kuivamiseni, mille tulemuseks on 
füüsikaliste ja keemiliste omaduste muutused ning iseloomulike ökoloogiliste koosluste kadu. 
(Šefferová et al, 2008a; Šefferová et al, 2008b).  

Niisked rohumaad ja niidud on väga tundlikud põhjavee taseme muutuste suhtes, mis 
tulenevad liigsest veevõtust, kuivenduskanalite veetaseme langetamisest või jõgede 
tammidest (Houston, 2008). Iidsed veeteede süsteemid, mis rajati poldrite ja kõrgustiku 
karjamaade veega varustamiseks, on ka olulised taimede ja loomade elupaigad, kuid neid jääb 
tänapäeval üha vähemaks (Küster and Keenleyside, 2009).  

o Metsastamine 

Metsastamine on teadaolevalt oluline surve mahajäetud karjamaadele ja niitudele, sh 
okaspuudega metsastatud kinnistunud luited, sisemaaluited ja kuivad liivased rohumaad 
karbonaatsel mullal. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et põllumajandustavade, eriti mõnede traditsiooniliste 
ekstensiivsete põllumajandussüsteemide säilitamine on looduskaitse ja Natura 2000 alade 
jaoks võtmetähtsusega. Selliseid traditsioonilisi põllumajandussüsteeme ohustab 
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põllumajandustavadest loobumine paljudes Euroopa piirkondades ja nende säilitamiseks on 
vaja tegutseda; see eeldab piisava ja adekvaatse toetuse pakkumist põllumajandustootjatele, 
kes seisavad silmitsi eespool nimetatud sotsiaalmajanduslike väljakutsetega, võttes arvesse 
nende pakutavaid keskkonnateenuseid. 
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 Euroopa Komisjon on avaldanud juhendi killustumise vähendamise meetmete kohta 
(Kettunen et al, 2007). Vt: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_
guidelines.pdf 

 Euroopa Komisjon on avaldanud seeria raporteid rohetaristu meetmete uuringute kohta. 
Vt: http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/studies.htm  

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/index_en.htm
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline
http://efncp.org/publications/books/
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_guidelines.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_guidelines.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/studies.htm
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3. ÜLEVAADE NATURA 2000 
MAJANDAMISNÕUETEST  

Mida see peatükk sisaldab?  

Selles peatükis selgitatakse õigusnorme, mida tuleb kõigil Natura 2000 aladel rakendada, et 
tagada nende kaitsekorraldus vastavalt loodusdirektiivi artiklile 6. Selgitatakse ja 
illustreeritakse peamisi mõisteid nagu soodsa seisundi saavutamine, kaitseala kaitse-
eesmärkide seadmine ja vajalike kaitsemeetmete rakendamine.  
 
Peatükis kirjeldatakse ka seda, kuidas rakendada artikli 6 lõiget 1 Natura 2000 aladel, mis 
hõlmavad ulatuslikke põllumajandusmaid, pidades meeles, et kaitsekorralduse kavandamise 
protsess varieerub alade lõikes, sõltuvalt ELi tähtsusega liikide ja elupaikade ökoloogilistest 
nõuetest ning iga ala sotsiaal-majanduslikust olukorrast ja füüsilistest omadustest.  
 

3.1 Kuidas Natura 2000 alasid hallata ja kaitsta?  

Nagu eelmistes peatükkides öeldud, nõuavad loodus- ja linnudirektiiv muu hulgas 
liikmesriikidelt Natura 2000 võrgustiku alade määramist, et tagada nende direktiviidega 
kaitstavate ELi tähtsusega haruldaste ja ohustatud liikide ning elupaigatüüpide kaitse.   
 
Oluline on meelde tuletada, et Natura 2000 võrgustik ei pea hõlmama kõiki nende 
elupaigatüüpide ja liikide esinemisalasid, vaid ainult kõige olulisemaid.  Nimetatud kaks 
direktiivi näevad ette meetmed ka ELi tähtsusega liikide ja elupaikade kaitseks väljaspool 
Natura 2000 alasid, kuid kuna käesolev juhend keskendub Natura 2000 alade haldamisele, siis 
neid meetmeid siin pikemalt ei käsitleta18.  
 
Kui ala on Natura 2000 võrgustikku lisatud, peavad liikmesriigid seda haldama ja kaitsma 
vastavalt loodusdirektiivi artiklile 6. Artikkel 6 sisaldab kolm peamist sätet, mille kohaselt 
peavad liikmesriigid:  

• Rakendama igal alal vajalikke kaitsemeetmeid, mis vastavad alal leiduvate ühenduse 
tähtsusega kaitstavate elupaigatüüpide ja liikide ökoloogilistele nõuetele (artikkel 
6.1);   

• Vältima kahjulikke tegevusi, mis võivad neid liike oluliselt häirida või kahjustada 
nende elupaiku või alal esinevaid kaitstavaid elupaigatüüpe (artikkel 6.2);  

• Kaitsma ala uute potentsiaalselt kahjulike kavade ja projektide eest, kehtestades rea 
protseduurilisi ja sisulisi kaitsemeetmeid, mis reguleerivad kavasid ja projekte, millel 
võib olla oluline mõju Natura 2000 alale (artiklid 6.3 ja 6.4).  

 
Siit võib näha, et Natura 2000 alad ei ole rangelt kaitstavad alad, kus kogu majandustegevus 
on süstemaatiliselt välistatud. Selles kasutatakse teistsugust lähenemisviisi, mis tunnistab 

                                                      
18 Lisateavet leiate http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/index_en.htm
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täielikult, et inimene on looduse lahutamatu osa ja et need kaks toimivad kõige paremini 
partnerluses. Sel viisil toetab Natura 2000 säästva arengu ja kasutamise põhimõtet. Selle 
eesmärk ei ole majandustegevuse välistamine, vaid selle asemel parameetrite määramine, 
mille alusel majandustegevus võib toimuda, kaitstes samal ajal Euroopa kõige ohustatumaid 
ja väärtuslikumaid liike ning elupaiku.  
 
• Soodsa seisundi saavutamine 
 
ELi looduskaitsedirektiivide üldine eesmärk on tagada kaitse-eesmärgiks olevate liikide ja 
elupaikade soodsa seisundi saavutamine kogu nende looduslikul levikualal ELis. See eesmärk 
on määratletud positiivses võtmes. Seega ei piisa üksnes loodus- ja linnudirektiivis loetletud 
elupaikade ja liikide edasise degradeerumise või väljasuremise vältimisest. Liikmesriigid 
peavad ka võtma positiivseid meetmeid nende liikide ja elupaikade soodsa seisundi 
säilitamiseks ja taastamiseks.  
 
Natura 2000 võrgustikul on selle üldise eesmärgi saavutamisel oluline roll, kuna see hõlmab 
nende liikide ja elupaikade jaoks kõige olulisemaid alasid. Seetõttu tuleb iga ala hallata viisil, 
mis tagab selle võimalikult tõhusa panuse kaitse-eesmärgiks olevate liikide ja elupaikade 
soodsa seisundi saavutamisse ELis.   
 
Tõsiasi, et paljude ELi tähtsusega liikide ja elupaikade seisund on praegu ebasoodne (vt 
peatükk 2), rõhutab loodusdirektiivi artikli 6 lõike 1 sätete rakendamise olulisust, kuna on 
selge, et paljud liigid ja elupaigad vajavad Natura 2000 aladel aktiivseid kaitse- ja 
taastamismeetmeid, et neil oleks üldse lootust soodsat seisundit saavutada.  
 
• Kaitse-eesmärkide seadmine 
 
Tagamaks, et iga riigi Natura 2000 võrgustik aitab kaasa soodsa seisundi üldeesmärgi 
saavutamisele, on oluline seada igale elupaigatüübile ja liigile selged kaitse-eesmärgid. See 
nõuab piirkondlikku lähenemist kõigi puhul, v.a kõige haruldasemad elupaigad ja liigid, mida 
tuleb käsitleda ala tasandil (Louette et al, 2011). Ala tasandil tuleks kaitse-eesmärkides 
määratleda iga antud alal kaitstava liigi ja elupaigatüübi soovitud seisund sellel alal.  
 
Kõige parem on seda teha kvantitatiivselt, kui see on võimalik või asjakohane, näiteks seades 
konkreetsed ajalised eesmärgid igale alal esinevale ELi tähtsusega elupaigatüübile ja liigile (nt 
suurendada rukkiräägu populatsiooni kaheksa aasta jooksul 20 paarini, suurendada heas 
seisundis niiske niidu pindala 100 ha võrra). Lisateavet leiate alapeatükist 3.2. 
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Kast 3.1.  Mis on soodne seisund? 
 
Mõiste looduskaitseline seisund on defineeritud loodusdirektiivis (artikkel 1).  

- Loodusliku elupaiga looduskaitseline seisund on “looduslikku elupaika ja selle tüüpilisi liike 
mõjutavate tegurite summa, mis võib mõjutada selle pikaajalist looduslikku levikut, 
struktuuri ja funktsioone ning selle tüüpiliste liikide pikaajalist säilimist artiklis 2 nimetatud 
territooriumil” (artikkel 1e).  

- liigi looduskaitseline seisund on “ asjaomast liiki mõjutavate tegurite summa, mis pikema 
aja jooksul võib mõjutada liigi levikut ja populatsiooni arvukust artiklis 2 nimetatud 
territooriumil” (article 1i).  

 
Loodusliku elupaiga looduskaitseline seisund loetakse soodsaks, kui: 
• selle looduslik levila ja alad, mida see levila piires katab, on muutumatud või laienemas, 
• selle pikaajaliseks säilimiseks vajalik eriomane struktuur ja funktsioonid on praegu ja 

tõenäoliselt ka lähitulevikus olemas ja  
• selle tüüpiliste liikide seisund on soodne vastavalt määratlusele allpool. 
 
Liigi looduskaitseline seisund loetakse soodsaks, kui: 
• asjaomase liigi populatsiooni dünaamika andmed näitavad, et liik on oma looduslikus 

elupaigas elujõuline püsinud pikema aja jooksul ja  
• liigi looduslik levila ei ole vähenemas ega ei vähene ka lähitulevikus ning  
• selle liigi populatsiooni pikaajaliseks säilimiseks on olemas piisavalt suur elupaik, mis 

tõenäoliselt ka tulevikus ei vähene. 
 
• Vajalike kaitsemeetmete määratlemine  
 
Kui kaitse-eesmärgid on seatud, tuleks nende eesmärkide ja sihtide saavutamiseks vajalikud 
kaitsemeetmed kindlaks määrata ja kõigi asjaosalistega läbi rääkida, et neid tõhusalt 
rakendada. Need peavad vastama nende elupaikade ja liikide ökoloogilistele nõuetele, mille 
kaitseks ala on määratud.  
 
Article 6(1): “ Liikmesriigid kehtestavad loodusalade suhtes vajalikud kaitsemeetmed, mille 
hulka kuuluvad vajaduse korral asjakohased kaitsekorralduskavad, mis on eraldi välja 
töötatud või lisatud muudesse arengukavadesse, ning asjakohased õiguslikud, halduslikud või 
lepingulised meetmed, mis vastavad aladel esinevate I lisa looduslike elupaigatüüpide ja II lisa 
liikide ökoloogilistele vajadustele.” 

 

Sellega seoses on oluline meelde tuletada, et artikli 6 lõikest 1 tulenevad kohustused on 
kohustuslikud ja mitte vabatahtlikud (vt kast 3.2). Teisisõnu peavad liikmesriigid kehtestama 
vajalikud kaitsemeetmed igal juhul, mitte ainult vajaduse korral. Meetmed ise võivad hõlmata 
nii aktiivseid majandamis- kui ka taastamistöid, nagu regulaarne niitmine või pealetungiva 
võsa eemaldamine, aga ka passiivseid sekkumisvabasid meetmeid, nagu näiteks harimata 
alade või kesa jätmine. 
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Kast 3.2.  Loodusdirektiivi artikli 6 lõike 1 õiguslik tõlgendus 
 
Kohtuotsuses (kohtuasi C-508/04) on öeldud, et liikmesriik ei pääse kõigi vajalike 
kaitsemeetmete võtmisest Natura 2000 aladel.“ Direktiivi artikli 6 lõikest 1 nähtub, et 
"vajalikud kaitsemeetmed" tuleb võtta igal juhul, mitte "vajaduse korral"19. Artikli 6 lõikes 1 
puudutavad sõnad “vajaduse korral” ainult kaitsekorralduskavasid ja neid ei saa mõista kui 
üldist piirangut kohustusele võtta vajalikke õiguslikke, haldus- või lepingulisi meetmeid…  
 
Direktiiv nõuab vajalike kaitsemeetmete vastuvõtmist, mis välistab liikmesriikide igasuguse 
kaalutlusõiguse selles osas. Pealegi ei saa pelgalt haldustavasid, mis oma olemuselt on 
ametiasutuste tahte kohaselt muudetavad ja mida ei avaldata piisavalt, lugeda liikmesriikide 
poolt direktiivi sätete ülevõtmisel liikmesriikidele pandud kohustuste täitmiseks”. 
 
Nende kaitsemeetmete rakendamine varieerub, olenevalt konkreetse ala tingimustest (nt kas 
see on eraomandis olev maa või avalik maa). Artikli 6 lõige 1 võimaldab selles osas suurt 
paindlikkust ja jätab iga liikmesriigi enda otsustada, millised on parimad vahendid vajalike 
kaitsemeetmete rakendamiseks. Vajaduse korral võib see hõlmata asjakohaseid 
kaitsekorralduskavasid, mis on spetsiaalselt välja töötatud alade jaoks või integreeritud 
muudesse arengukavadesse, ning asjakohaseid õiguslikke, haldus- või lepingulisi meetmeid.  
 
Paljud liikmesriigid kasutavad kaitsekorralduskavasid juhendava dokumendina hooldajatele 
ja teistele Natura 2000 alade kaitsega seotud osapooltele. Üldiselt kasutatakse alade 
kaitsekorralduskavasid ala kaitse-eesmärkide ja nende saavutamiseks vajalike meetmete 
määratlemiseks (kuigi kaitse-eesmärkide saavutamiseks võib kasutada ka muid vahendeid).  
 
Kaitsekorralduskavad võivad toimida ka vahendina erinevate sotsiaal-majanduslike 
sidusrühmade, ametiasutuste ja valitsusväliste organisatsioonide vastavate kohustuste 
kindlaksmääramiseks tuvastatud vajalike kaitsemeetmete rakendamisel.  
 
Kaitsekorralduskavad võivad olla eraldiseisvad dokumendid või ’integreeritud muudesse 
arengukavadesse’ kooskõlas keskkonna integreerimise põhimõttega muudesse ühenduse 
poliitikatesse. Integreeritud kava puhul on oluline tagada, et antud ala asjaomastele 
elupaikadele ja liikidele seataks selged eesmärgid ja kaitsemeetmed.  
Kaitsekorralduskava teine eelis on see, et see on kasulik vahend artikli 6 lõike 1 sätete selge 
ja läbipaistva rakendamise tagamiseks, võimaldades kõikidel sidusrühmadel olla kursis Natura 
2000 eesmärkidega ja õhutades nende aktiivset osalemist selles arutelus. 
Kaitsekorralduskavad võivad aidata ka meetmetele rahastust saada ja neid paremini teistesse 
kavadesse integreerida.  
 
Siiski tuleb märkida, et muude kaitsealade kategooriate (nt rahvuspargid või looduspargid) 
olemasolevad kaitsekorralduskavad ei ole alati Natura 2000 alade jaoks piisavad ning neid 
tuleks seetõttu kohandada vastavalt neil aladel esinevate Euroopa tähtsusega liikide ja 

                                                      
19 Austria valitsus väitis, et artikli 6 lõikes 1 sätestatud kohustus ei ole kaitsemeetmete kehtestamine kõigil juhtudel, vaid 
üksnes „vajalike” kaitsemeetmete kehtestamine. Kõigil juhtudel, kui lisaks Austria seadustest tulenevatele kohustustele ja 
keeldudele olid vajalikud sellised meetmed, võtsid provintsi pädevad asutused neid tõepoolest soodsa seisundi 
saavutamiseks. 
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elupaikade konkreetsetele kaitse-eesmärkidele.   
 
Ehkki Natura 2000 alade kaitsekorralduskavad on loodusdirektiivis üksnes soovituslikud, 
eelistab enamik liikmesriike neid siiski koostada ja paljudes riikides peetakse neid lausa 
kohustuslikuks.  
 

3.2 Artikli 6 lõike 1 rakendamine Natura 2000 põllumajandusmaadel 

Selles alapeatükis kirjeldatakse vajalikke samme artikli 6 lõike 1 rakendamiseks 
põllumajandusmaid hõlmavatel Natura 2000 aladel. Nende sammude ulatus varieerub eri 
aladel, olenevalt alal esinevate ELi tähtsusega liikide ja elupaikade ökoloogilistest nõuetest 
ning ala sotsiaal-majanduslikust olukorrast ja füüsilistest omadustest. Seepärast on allpool 
loetletud sammud on üksnes soovituslikud ja nende eesmärk on selgitada, kuidas liikmesriigid 
võiksid artikli 6 lõike 1 rakendamisel toimida.  
 
• Natura 2000 põllumajandusmaa ja põllumajandussüsteemide väljaselgitamine 
 
Natura 2000 põllumajandusmaade väljaselgitamine nõuab esiteks ühenduse tähtsusega 
põllumajandusmaade elupaikade ja liikide kasutatavate põllumajandusmaade kaardistamist 
või muul viisil kindlakstegemist. Seejuures on oluline hõlmata ka osaliselt või hiljuti 
mahajäetud põllumajandusmaade elupaigad, mida saaks taastada, isegi kui praeguse 
põllumajandustegevuse kohta on vähe tõendeid või need puuduvad üldse. Tuleb märkida, et 
liikmesriikide kasutatava põllumajandusmaa registrid ei pruugi hõlmata kogu Natura 2000 
(või KLV) põllumajandusmaad ja mõnel juhul on kasutatava põllumajandusmaa hulgast välja 
jäänud olulised põllumajandusmaade elupaigad.   

Teine etapp on selle põllumajandusmaa olemasolevate (või mahajäetud maade puhul 
hiljutiste) põllumajandussüsteemide väljaselgitamine. Paljud põllumajandussüsteemid on 
keerulised, kasutades erinevaid, mõnikord üksteisest eemal asuvaid maatükke erinevatel 
eesmärkidel, mis kõik aitavad kaasa talu toimimisele. Selles süsteemis konkreetsete Natura 
elupaikade majandamismeetmed (nt hooajaliselt karjatatavad poollooduslikud kooslused, 
niidud või kesa) tõenäoliselt ebaõnnestuvad, kui eesmärkide seadmisel ja 
majandamismeetmete kavandamisel ei võeta arvesse seoseid ülejäänud talu tegevustega.  

See on eriline oht, kui põllumajandussüsteem tervikuna on ebaökonoomne, kus ainult ühe 
osa toetamine ei pruugi ära hoida kogu süsteemist loobumist või selle intensiivistamist. 
Mõned loomakasvatussüsteemid on tihedalt seotud konkreetsete elupaikadega, näiteks 
karjatamissüsteemid rändkarjatamise, ühismaa või lühiajalise karjatamisega maata 
karjakasvatajate karjade poolt.   

Kui mõlemad etapid on lõpule jõudnud, on võimalik kindlaks teha kogu põllumajandusmaa, 
talud ja põllumajandustootjad, mida tuleb ala kaitse-eesmärkide saavutamiseks vajalike 
kaitsemeetmete üle otsustamisel arvesse võtta. Seepärast on antud etapis oluline koguda 
võimalikult palju teavet kõigi asjaomaste sidusrühmade kohta, keda tuleks kaitsekorralduse 
kavandamise protsessi kaasata või kellega konsulteerida.  

• Eesmärkide seadmine põllumajandusmaa elupaikade ja liikide jaoks  
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Linnudirektiivi ja loodusdirektiivi kohaselt on liikmesriikidel kohustus tagada kõigi ühenduse 
tähtsusega elupaikade ja liikide soodsa seisundi säilitamine või taastamine (vt ptk 3.1 
eespool). Praktikas tuleb siiski kaaluda, millised elupaigad ja liigid vajavad selle saavutamiseks 
kiireloomulisemaid ja ulatuslikumaid kaitsemeetmeid.  
 
Seetõttu on käesoleva põllumajandusmaade elupaiku ja liike käsitleva juhendi kontekstis 
oluline, et liikmesriigid vaataksid üle oma põllumajandusmaade elupaikade ja liikide seisundi 
vastavalt riiklikule, piirkondlikule ja biogeograafilise regiooni olukorrale. Hindamisel tuleks 
eelkõige keskenduda põllumajandusmaade elupaikadele ja liikidele (nagu määratletud 
peatükis 2), kuigi mõnes riigis võivad ka muudel ühenduse tähtsusega elupaikadel ja liikidel 
olla põllumajandusega olulised seosed, mistõttu võiks ka neid arvesse võtta.  
 
Soovitatav on põllumajandusmaa elupaikade ja liikide eelisjärjestamisel ja eesmärkide 
seadmisel arvesse võtta järgmisi looduskaitselise tähtsuse näitajaid:   

• Ebasoodsas seisundis elupaiga pindala/liigi populatsiooni osakaal ELi, biogeograafilise 
regiooni ja riigi tasandil20; 

• Liikmesriigi territooriumile jääva elupaiga pindala või liigi populatsiooni osakaal selle 
elupaiga või liigi kogu ELi ja/või biogeograafilise regiooni pindalast/populatsioonist (vt 
lisa C, kus on toodud indikatiivsed hinnangud ühenduse tähtsusega põllumajanduslike 
elupaikade kohta igas liikmesriigis); 

• Natura 2000 aladel asuva elupaiga pindala või liigi populatsiooni osakaal selle elupaiga 
kogupindalast või liigi kogupopulatsioonist antud liikmesriigi territooriumil.  

 
 

Kui põllumajandusmaa elupaikade ja liikide seisund on hinnatud, on kasulik kaaluda nende 
kaitse-eesmärkide seadmist igal Natura 2000 alal. Näiteks võiks eesmärgiks seada selliste 
elupaikade või liigipopulatsioonide suurendamise (st taastamise või taasloomise), mis on liiga 
väikesed (ja/või killustatud), et olla pikaajaliselt elujõulised (Kettunen et al 2007). Teiste, 
vähemohustatud elupaikade jaoks võib asjakohane eesmärk olla säilitada teatud protsent (nt 
säilitada 95% elupaiga pindalast soodsas seisundis).  

Eesmärkide seadmisel tuleks arvesse võtta ka praktilisi kaalutlusi, nagu elupaikade taastamise 
ökoloogiline teostatavus, samuti ökosüsteemiteenustest saadavaid täiendavaid hüvesid (nt 
süsiniku sidumise suurendamine, veevarude ja üleujutuste haldamine ning puhkevõimalused 
ja maastikud). Sellised täiendavad hüved võivad suurendada kohaliku kogukonna toetust 
kaitsemeetmetele ja luua võimalusi alternatiivseteks rahastamisallikateks.  

• Survetegurite ja looduskaitselisele seisundile avalduva mõju hindamine  
 

Pärast Natura 2000 põllumajandusmaade väljaselgitamist ja põllumajandusmaade elupaikade 
ja liikide eesmärkide seadmist on järgmine samm teha kindlaks mõju- ja survetegurid, mis 
mõjutavad põllumajandussüsteeme, millest sõltub Natura 2000 põllumajandusmaade 
majandamine. See analüüs aitab tuvastada nii põllumajandussüsteemid kui ka maad, mida 

                                                      
20 See peaks põhinema kõige ajakohasemal artiklil 17 põhineval hinnangul ja pöörama erilist tähelepanu sellele, kui suur osa 
elupaiga pindalast või liigi populatsioonist on ‘ebasoodsas – halvas’ seisundis.  
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ähvardab hülgamise või majandamise intensiivistamise oht, võimaldades sekkuda enne, kui 
on hilja.  
 
Koos teabega põllumajandusmaade elupaikade ja liikide eesmärkide ning prioriteetsuse kohta 
võimaldab see korraldusasutustel seada strateegilisi prioriteete praktilistele meetmetele 
surve vähendamiseks ja kaitse-eesmärkide saavutamiseks, töötades välja näiteks 
kombineeritud meetmete pakette, mis aitavad saavutada mitmete elupaikade ja liikide 
eesmärke.  
 
Samuti on oluline koondada parim olemasolev teave põllumajandusmaa elupaikade ja liikide 
seisundi kohta. See eeldab juurdepääsu usaldusväärsetele, ajakohastele ja ulatuslikele 
ökoloogilistele andmetele (nt inventuurid, elupaikade kaardid ja liikide atlased) ning seetõttu 
võivad vajalikuks osutuda uuringud, andmete kogumine ja kaardistamine. Sellised tegevused 
võivad olla kulukad, kuid kogemused ja tõendid näitavad, et hästi uuritud, kavandatud ja 
suunatud meetmed on kokkuvõttes kulutõhusamad. Selles osas on abiks kohalike, riiklike ja 
rahvusvaheliste ekspertteadmiste ning olemasolevate teenuste21 kasutamine.  

• Kaitse-eesmärkide seadmine Natura 2000 ala tasandil 
 
Nagu eespool selgitatud, peavad liikmesriigid seadma kaitse-eesmärgid igale Natura 2000 
alale. Ala tasandi kaitse-eesmärgid peavad määratlema soovitud seisundi iga alal esineva ELi 
tähtsusega liigi ja elupaigatüübi jaoks, et maksimeerida antud ala panust nende liikide ja 
elupaikade üldise soodsa seisundi saavutamisse.  

See hõlmab ala tasandil hindamist, mil määral tuleb asjaomast Natura elupaika või liiki 
säilitada teatavas seisundis või sagedamini seisundit parandada (vt kastid 3.3 ja 3.4). Oluline 
on seada selged ja aktsepteeritud kaitse-eesmärgid, kuna need on kaitsemeetmete 
määratlemise aluseks. Kaitse-eesmärke võib täpsustada ala määramise otsustes või 
kaitsekorralduskavade või muude instrumentide kontekstis.  

Ala tasandi kaitse-eesmärgid peaksid põhinema Natura 2000 elupaigatüüpide ja liikide 
ökoloogilistel nõudmistel. Ökoloogilised nõuded hõlmavad elupaigatüüpide ja liikide kõiki 
ökoloogilisi vajadusi abiootiliste ja biootiliste tegurite osas, sh nende suhted keskkonnaga 
(õhk, vesi, pinnas, taimestik jne), mis on vajalikud nende elupaigatüüpide ja liikide soodsa 
seisundi tagamiseks.  

Need nõuded põhinevad teaduslikel teadmistel ja neid saab määratleda ainult igal 
üksikjuhtumil eraldi, kuna need varieeruvad liigiti, aga ka sama liigi puhul alade kaupa. Need 
peaksid kajastama ala tähtsust sellel alal esinevate elupaigatüüpide ja liikide soodsa seisundi 
säilitamise või taastamise ning Natura 2000 võrgustiku sidususe tagamise seisukohalt.  

Kaitse-eesmärgid peaksid arvesse võtma ka ohutegureid, mis võivad põhjustada alal esinevate 
elupaikade ja liikide seisundi halvenemist või hävimist. Alaspetsiifiliste kaitse-eesmärkide 
seadmiseks on vaja adekvaatseid lähteandmeid.  

Kast 3.3  Kuidas seada kaitse-eesmärke Natura 2000 põllumajandusaladele? 

                                                      
21  Näiteks www.conservationevidence.com 

http://www.conservationevidence.com/
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Alaspetsiifiliste kaitse-eesmärkide seadmisel võib olla kasulik kaaluda parameetreid, mida kasutatakse 
ELi tähtsusega elupaikade ja liikide seisundi hindamiseks (loodusdirektiivi artikli 17 kohase 
aruandlusprotsessi osana). Elupaikade osas hõlmavad need parameetrid levilat, elupaigatüübiga 
hõlmatud ala selle levila piires, samuti elupaiga struktuuri ja funktsioone (sealhulgas tüüpilisi liike). 
Liikide puhul võetakse arvesse levilat, populatsiooni ja elupaiga pindala. Allpool on toodud mõned 
näited atribuutidest, mida võib kaitse-eesmärkide määratlemisel arvesse võtta:  

• Elupaiga pindala: Kaitse-eesmärgiks olevate elupaikade pindala peaks olema stabiilne või kasvav 
(võib määratleda eesmärgina konkreetsed pindalad).  

• Elupaiga struktuur ja funktsioonid: Kaitse-eesmärgiks olevate elupaikade koosluste levik ja 
koosseis peaks olema stabiilne. Säilivad elupaikade funktsioonid ja ökoloogilised parameetrid, 
millest elupaikade püsivus sõltub.  

• Liikide arvukus ja levik, populatsiooni struktuur jne: Liikide populatsioonid on stabiilsed või 
kasvavad (võib määratleda arvulised eesmärgid). Liikide levik, sh olulised alad ja sidusus, säilib 
või paraneb (nt elupaikade taastamise ja taasasustamise kaudu). Populatsiooni struktuur säilib.  

 
• Natura 2000 eesmärkidest teavitamine 

Põllumajandustootjaid ja laiemat avalikkust on raske veenda Natura 2000 
põllumajandusmaade majandamise vajaduses, kui nad ei mõista kaitsemeetmete vajadust ja 
seda, kuidas konkreetse Natura ala põllumajandusmaade kaitse-eesmärkide seadmine võib 
mängida olulist rolli riiklike ja piirkondlike eesmärkide saavutamisel.  

Seetõttu peavad liikmesriigid alustama dialoogi sidusrühmadega, eriti kohalike 
maahooldajatega, ning pakkuma hõlpsasti kättesaadavat teavet põllumajanduslike 
elupaikade ja liikidega seotud strateegiliste eesmärkide ja kaitse-eesmärkide kohta. Samuti 
peavad nad tagama, et kaitse-eesmärgid esitatakse asjakohasel ja põllumajandustootjatele 
ning maahooldajatele hõlpsasti mõistetaval viisil. See on oluline, et võimaldada kahesuunalist 
arutelu ametiasutustega selle üle, kuidas nende põllumajandusmaa majandamine aitab kaasa 
Natura 2000 ala kaitsele. Talunikel võib olla väga hea arusaam varasemast maahooldusest, 
mis on viinud kaitse õnnestumise või ebaõnnestumiseni. 
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Kast 3.4  Mõned näited alapõhistest kaitse-eesmärkidest 

Mõned näited kuivi põllumajandusmaid ja stepilinde hõlmavate Hispaania Natura 2000 alade kaitse-
eesmärkidest: 

- Säilitada ja taastada sobiv elupaik (nii kvaliteedis kui ka ulatuses) erinevatele ühenduse tähtsusega 
stepilinnuliikidele, võttes arvesse nende spetsiifilisi ökoloogilise nõudmisi.  

- Vähendada põllumajanduse ja muu inimtegevusega seotud ohutegureid ja survet alal esinevatele 
ühenduse tähtsusega linnuliikidele. 

- Minimeerida teatud mehaaniliste (eelkõige teraviljakasvatusega seotud) tööde mõju lindudele. 

- Tõsta kesa all olevate maade ulatust ja kvaliteeti ning tagada nende sobiv majandamine. 

- Säilitada ja taastada põllumajandusmaadega seotud hekkide ja loodusliku taimestikuga alade 
kvantiteet ja kvaliteet.   

- Kaitsta väikeste sesoonsete ojadega seotud taimestikku. 

- Edendada mosaiikse põllumajandusmaastiku säilitamist, mida soodustavad traditsioonilises 
ekstensiivpõllumajanduses kasutatavad külvikorrakultuurid. 

- Töötada välja tõhusam integreeritud tootmise süsteem, millel on stabiilsemad saagid ja 
madalamad kulud. 

- Edendada ekstensiivset loomakasvatust, säilitamaks looduslikke rohumaid teatud aladel. 

- Edendada karjamaade parendamist, külvates seemnesegu sobivate liikide kohalikest vormidest.   

See on mittetäielik loetelu Natura 2000 steppide ja kuivade põllumajandusmaade võimalikest kaitse-
eesmärkidest. Siin esitatud formuleering on üsna üldine, kuid alaspetsiifilistes kaitse-eesmärkides on 
elupaigad, liigid, pindalad, populatsioonide arvukus ja muud asjakohased parameetrid täpsustatud 
detailsemalt. 

Allikas: Kuivi põllumajandusmaid ja stepilinde hõlmavate Hispaania Natura 2000 alade 
kaitsekorralduskavad. 

• Vajalike kaitsemeetmete määratlemine  
 
Kaitsemeetmed on praktilised tegevused, mida tuleb rakendada ala kaitse-eesmärkide 
saavutamiseks. Need peavad vastama nende elupaikade ja liikide ökoloogilistele nõuetele, 
mille jaoks ala on määratud, ning võtma arvesse majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi 
nõudeid, samuti piirkondlikke ja kohalikke eripärasid (Artikkel 2.3).  
 
Kaitsemeetmed võivad hõlmata nii alaspetsiifilisi meetmeid (st majandamismeetmeid ja/või 
majandamispiiranguid) kui ka horisontaalseid meetmeid, mida kohaldatakse paljude Natura 
2000 alade suhtes suuremal alal (nt meetmed nitraadireostuse vähendamiseks või 
jahipidamise või ressursside kasutamise reguleerimiseks). Nende kaitsemeetmete 
rakendamiseks sobivad vahendid võivad hõlmata kaitsekorralduskavasid, mis on spetsiaalselt 
välja töötatud alade jaoks või integreeritud muudesse arengukavadesse, ja/või asjakohaseid 
seadusjärgseid, haldus- või lepingulisi meetmeid.  
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Natura 2000 alade kaitsekorralduskavasid kasutatakse EL riikides laialdaselt, kuid edukalt 
rakendatakse ka muid meetmeid ning paljudes riikides kasutatakse Natura 2000 alade 
haldamiseks erinevaid kombineeritud võimalusi. Paljud liikmesriigid kasutavad alaspetsiifilisi 
kaitsekorralduskavasid, et suunata maahooldajaid ja muid huvitatud osapooli, kes tegelevad  
Natura 2000 alade kaitsemeetmete elluviimisega.  

Üldiselt kasutatakse alade kaitsekorralduskavasid ala kaitse-eesmärkide ja nende eesmärkide 
saavutamiseks vajalike meetmete määratlemiseks. Kaitsekorralduskavad võivad toimida ka 
vahendina erinevate sotsiaal-majanduslike sidusrühmade, ametiasutuste ja VVOde vastavate 
kohustuste kindlaksmääramiseks vajalike kaitsemeetmete rakendamisel, lubatud tegevuste 
määratlemiseks ja teatud tegevustest tulenevate potentsiaalsete ohtude tuvastamiseks alal 
kaitstavatele liikidele ja elupaikadele.  

Lisaks võib kasutada teatud liikide või elupaikade (mõnikord seotud liigitegevuskavadega) 
riiklikke, piirkondlikke või Euroopa tegevuskavasid, suunamaks vajalike kaitsemeetmete 
rakendamist üksikutel aladel. Need võivad määratleda kaitsemeetmeid erinevatel aladel ja 
asukohtades ning toimida ka vahendina nende meetmete rakendamiseks vastavatel Natura 
2000 aladel. Ka teiste sektorite (nt metsanduse, põllumajanduse, veemajanduse) 
majandamiskavades saab määratleda Natura 2000 alade kaitse-eesmärke ja meetmeid.. 

Seadusjärgsed meetmed järgivad tavaliselt menetlusseadustes sätestatud mudelit ja võivad 
seada erinõudeid seoses Natura 2000 aladel lubatud, piiratud või keelatud tegevustega. 
Haldusmeetmetega võib kehtestada asjakohaseid sätteid seoses kaitsemeetmete 
rakendamise või muude tegevuste lubamisega Natura 2000 aladel. 

Lepingulised meetmed hõlmavad lepingute või kokkulepete sõlmimist tavaliselt 
korraldusasutuste ja maaomanike või ala kasutajate vahel. Maaelu arengu määruse raames 
põllumajandustootjatega sõlmitud põllumajanduse keskkonnalepingud on üks näide 
vabatahtlikust lepingulisest meetmest, mille eesmärk on säilitada teatud elupaigatüüpide (nt 
niidud, karjamaad) ja liikide soodne seisund. Vajalike kaitsemeetmete keerukus võib nõuda 
ka muud tüüpi lepinguid ja kokkuleppeid ning muud tüüpi erimeetmeid, sealhulgas 
vabatahtlik kaitsekorraldus, mis ei hõlma toetusi ega stiimuleid.  

Igal juhul tuleks vajalikud kaitsemeetmed kavandada piisavalt üksikasjalikult, et tagada tõhus 
rakendamine. Esitada tuleks nende rakendamiseks vajalike vahendite ja tööriistade täpne 
asukoht ning kirjeldus. Samuti tuleks koostada asjakohane tööplaan, milles on näidatud 
rakendamise aeg ning meetmete rakendamises osalejate rollid ja vastutus. Tööplaan peaks 
olema piisavalt paindlik, et võimaldada selle ülevaatamist ja vajadusel kohandamist, nt juba 
elluviidud meetmete tegelike tulemuste põhjal. 

Samuti on oluline kehtestada ajakava võetud kaitsemeetmete ülevaatamiseks nende sobivuse 
ja edenemise seisukohalt eesmärkide saavutamisel, et kontrollida nende kohasust, 
mõõdetavust ja rakendamist. 

Põllumajandusmaade majandamise kavandamisel Natura 2000 aladel tuleks tagada vastavus 
nende alade kaitsekorralduskavadele või kehtestatud kaitsemeetmetele. 
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Erinevad põllumajandustingimused nõuavad erinevat lähenemist, nt ekstensiivsetes 
süsteemides võib piisata olemasolevate põllumajandustavade säilitamisest, intensiivsemates 
põllumajandussüsteemides võib aga vaja minna põhjalikke muudatusi.  

Horisontaalsed meetmed võivad olla sobivad teatud elupaigatüüpide/liikide jaoks terves 
piirkonnas või riigis või hajutatud surve, näiteks põllumajanduslikust äravoolust põhjustatud 
eutrofeerumise, vähendamiseks. Mõnes olukorras võivad olla kasulikud mõned lihtsad 
nõuded, mida saab rakendada kogu põllumajandusmaastikul. Meetmed võivad ka nõuda 
tegevustest loobumist (passiivne majandamine). Lisaks ei pea meetmed tingimata olema 
uued, ka olemasolevad meetmed võivad aidata kaasa kaitse-eesmärkide saavutamisele.  

Teisalt võib teatud piirkondades olla vajalik spetsiifilisem kohalik lähenemine, sealhulgas 
spetsiaalselt väljatöötatud sihipärased meetmed, mis vastavad kõige paremini konkreetse liigi 
või elupaiga majandamisvajadustele konkreetses kohas. Konkreetsete liikide 
majandamismeetmete kavandamisel on eriti oluline teada liikide elutsüklit ja ökoloogilisi 
nõudeid. Elupaikade ja liikide spetsiifilised nõuded võivad varieeruda, sõltuvalt kohalikest 
tingimustest. 

Oluline on selgelt määratleda, milliseid vajalikke kaitsemeetmeid seadusega nõutakse, ning 
täpsustada, kellele ja millisele maale need kohustused kehtivad. Kohustuslikud 
majandamisnõuded põllumajandustootjatele mõjutavad tõenäoliselt toetuste pakkumist, 
kuna kohustused moodustavad osa teatud toetuste võrdlustasemest22 (vt lisainfot ptk 5.3). 
 

3.3 Natura 2000 alade kaitsekorralduseks vajalike ressursside tuvastamine  

Natura 2000 alade kaitsekorraldusega seotud rahaliste vajaduste kindlaksmääramine on 
ülioluline, et optimeerida nende panust ühenduse tähtsusega elupaikade ja liikide kaitsesse. 
Esimene samm on vajalike kaitsemeetmete kindlaksmääramine (nt kaitsekorralduskavades ja 
muudes dokumentides).  
 
Natura 2000 alade kaitsekorralduse ELi vahenditest rahastamise võimaluste parema 
kasutamise tagamiseks tuleb erilist tähelepanu pöörata Natura 2000 rahastamise 
strateegilisemale mitmeaastasele planeerimisele. Komisjon on kutsunud liikmesriike üles 
koostama Natura 2000 rahastamise tegevuskavad (Prioritised Action Framework - PAF), mis 
määratlevad strateegilised prioriteedid ja võetavad meetmed aastateks 2014–2020, ning 
rahastamisvahendid, mida võidakse kasutada nende meetmete rakendamiseks23 (Kast 3.5). 
 

 

 

                                                      
22 Võrdlustase määratleb eraldusjoone põllumajandustootjate omal kulul antava keskkonnapanuse ja 
tõhustatud keskkonnajuhtimise taseme vahel, mille eest põllumajandustootjatele võidakse maksta toetusi, 
näiteks põllumajandus-keskkonnakavade kaudu (Kristensen and Primdahl, 2006) 
23 SEK (2011) 1573 lõplik 
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Euroopa kaasrahastus 

Võimalused Natura 2000 rahastamiseks sisalduvad kõigis asjakohastes ELi fondides 2014-
2020 rahastusperioodil24. Eelkõige ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) on olnud ja on 
jätkuvalt oluline rahastusallikas (vt ptk 5). Natura 2000 rahastamise peamine vastutus lasub 
liikmesriikidel, kuid loodusdirektiivi artikkel 8 seob Natura 2000 jaoks vajalike 
kaitsemeetmete võtmise selgesõnaliselt ELi kaasrahastamisega.  

Komisjon on uues mitmeaastases finantsraamistikus esitanud oma seisukohad ELi rahastuse 
olulisuse kohta bioloogilise mitmekesisuse ja looduse kaitseks ning öelnud, et see vajab 
tugevdatud integreeritud lähenemisviisi, mis tagab Natura 2000 tegevuskavade prioriteetide 
integreerimise ELi valdkondlike fondide riiklikesse ja piirkondlikesse programmidesse 
(European Commission, 2011)25. 

Integreeritud lähenemisviis valiti tagamaks, et alade majandamine oleks osa laiemast maa- ja 
veemajanduspoliitikast, võimaldamaks liikmesriikidel seada prioriteete ning töötada välja 
poliitika ja meetmed, mis kajastaksid nende riiklikke ja piirkondlikke eripärasid, ning vältimaks 
ELi erinevate rahastamisvahendite dubleerimist ja kattumist ning sellise dubleerimisega 
kaasnevaid halduslikke komplikatsioone ja tehingukulusid.  

Samuti on komisjon teatanud oma kavatsusest edendada Natura 2000 haldamise toetamiseks 
uuenduslike lähenemisviiside ja turupõhiste vahendite, sh erarahastuse kasutamist, ehkki ta 
tunnistab, et lähitulevikus moodustavad need allikad Natura 2000 võrgustiku kogurahastusest 
tõenäoliselt vaid väikese osa. Võrgustiku looduskaitseliste eesmärkide saavutamiseks on 
jätkuvalt vajalik ELi ja liikmesriikide avalik põhirahastus.   

Eelisjärjestatud Natura 2000 rahastamise tegevuskavad on strateegilise planeerimise 
vahendid, tugevdamaks Natura 2000 rahastamise integreerimist uue programmiperioodi 
asjakohastesse ELi rahastamisvahenditesse, eriti erinevate rahastamisvahendite 
asjakohastesse rakenduskavadesse. 

Rakendamiseks piisava rahastuse tagamine 

Ehkki potentsiaalselt pakuvad Natura 2000 kaitsekorralduse rahastusvõimalusi mitmed ELi 
poliitikavahendid, ei eralda ega saa liikmesriigid praktikas selleks piisavalt vahendeid: 
hinnanguliselt on praegu kättesaadavaks tehtud vaid viiendik või vähem tegelikult vajalikest 
rahalistest vahenditest (European Commission, 2011; Gantioler et al, 2010; Kettunen et al, 
2011). ELi kaasrahastamisraamistiku pakutavate võimaluste kasutamist takistavad 
mitmesugused piirangud, näiteks Natura 2000 piiratud integreerimine riiklikesse 
rahastamisprioriteetidesse ning valdkondade tunnustamise või sidusrühmade suutlikkuse 
puudumine. (Kettunen et al, 2011). 

                                                      
24 Ühtekuuluvuspoliitika: KOM (2011) 612 lõplik, KOM (2011) 614 lõplik; Ühine põllumajanduspoliitika: KOM 
(2011) 625 lõplik, KOM (2011) 627 lõplik; Euroopa merendus- ja kalanduspoliitika: KOM (2011) 804 lõplik; 
Keskkonna ja kliimameetmete rahastamisvahend LIFE: KOM (2011) 874 lõplik 
25 Euroopa Komisjoni teatis „Euroopa 2020. aasta eelarve”, KOM (2011) 500 lõplik, I osa (ning keskkonna- ja 
kliimapoliitika kokkuvõte KOM (2011) 500 lõplik, II osa)  
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Kast 3.5 Natura 2000 rahastamise tegevuskava, strateegiline vahend Natura 2000 
rahastamiseks  

Loodusdirektiivi artikkel 8 nõuab, et komisjon võtaks vastu Natura 2000 aladel võetavate meetmete 
eelisjärjestatud tegevuskava (sh kaasrahastus), võttes arvesse olemasolevaid rahastamisvõimalusi 
asjakohastest ühenduse rahastamisvahenditest ja tuginedes vajalike meetmete, nende kulude ja 
rakendamiseks vajaliku rahastamise, sealhulgas kaasrahastamise tuvastamisele. See on võimalik ainult 
siis, kui liikmesriigid kehtestavad järgmiseks rahastamisperioodiks (2014–2020) riiklikud ja/või 
piirkondlikud Natura 2000 rahastamise tegevuskavad. Selline lähenemisviis loob selgema raamistiku 
eesmärkide ja prioriteetide seadmiseks, rahastust vajavate Natura 2000 meetmete kirjeldamiseks, iga 
ELi fondi võimaliku panuse määramiseks järgmisesse finantsperspektiivi ning eelisjärjestatud 
tegevuste määratlemiseks, samuti toetatud meetmete jälgimiseks ja hindamiseks. Elupaikade komitee 
on koos liikmesriikidega välja töötanud Natura 2000 rahastamise tegevuskavade ühtse vormi.  

Natura 2000 tegevuskavad on planeerimisvahendid, mille eesmärk on määratleda peamised 
prioriteedid ja anda terviklik ülevaade, kuidas neid erinevate rahastamisvahendite abil saavutada. 
Liikmesriikide Natura 2000 tegevuskavad määratlevad nende strateegilised Natura 2000 
kaitseprioriteedid perioodiks 2014-2020.  Liikmesriigid peavad määratlema ka Natura 2000 
rahastamisvajadused vastavates kavades või programmides. Nende mõju ja teistesse kavadesse 
integreerimise väljavaate suurendamiseks tuleb Natura 2000 tegevuskavad kehtestada enne 
põllumajanduse, kalanduse ja regionaalarengu 2014-2020 rahastamisperioodi rakenduskavade 
lõplikku kokkuleppimist. Eesmärk on tagada strateegiline keskendumine kõige olulisematele 
prioriteetidele ning Natura 2000 tegevuskavades sisalduva teabe ja asjakohaste programmide 
vastastikune täiendavus ja kooskõla. 

Lisateave: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/ 

Liikmesriigid peaksid kehtestama prioriteedid ja välja töötama poliitikad ja meetmed, mis 
kajastaksid nende riiklikke ja piirkondlikke eripärasid. Natura 2000 alade tõhusaks 
majandamiseks ja taastamiseks on vaja strateegilist planeerimist, milles kasutatakse 
rahastamiseks ELi valdkondliku poliitika ja vastavate fondide pakutavaid võimalusi.  

Peatükk 5 kirjeldab Euroopa kaasrahastuse võimalusi. Soovitused Natura 2000 
põllumajandusmaa majandamise rahastamiseks on toodud peatükis 6.  

Lisateave 

• Euroopa Komisjoni juhendmaterjalid Natura 2000 alade kaitsekorralduse kohta: 
Loodusdirektiivi 92/43/EEC artikli 6 sätted. Euroopa Komisjon, 2000. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 

• Euroopa Komisjoni tõlgendusmärkus Natura 2000 alade kaitse-eesmärkide määratlemise 
kohta ja uued juhised kaitsemeetmete määratlemiseks vastavalt artikli 6 lõikele 1.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commissio
n_note2.pdf  

• Euroopa Komisjoni juhendmaterjalid Natura 2000 rahastamise kohta:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commission_note2.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commission_note2.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
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4. SOOVITUSED NATURA 2000 ELUPAIKADE JA 
LIIKIDE PÕLLUMAJANDUSLIKUKS 
MAJANDAMISEKS  

 
Mida see peatükk sisaldab? 
 
See peatükk võtab kokku peamised kaitse- ja majandamismeetmed, mis on vajalikud 
põllumajanduslike elupaikade ja liikide soodsa seisundi säilitamiseks Natura 2000 aladel.   

Selles antakse soovitusi peamiste aspektide kohta, mida tuleb arvesse võtta sobivate 
põllumajandustavade rakendamisel, mis võivad aidata kaasa Natura 2000 elupaikade ja 
liikide kaitsele. 
 

4.1 Elupaikade kaitsekorraldus 

Madala intensiivsusega põllumajanduslik majandamine on vajalik käesolevas juhendis 
loetletud poollooduslike elupaigatüüpide ja liikide jätkuvaks eksisteerimiseks ning Natura 
2000 alade põllumajandustavadega seotud elupaikade ja liikide soodsa seisundi 
saavutamiseks. Sageli on vajalik elupaiga taastamine enne sobiva pikaajalise hoolduse 
taasalustamist. 

Neid majandamismeetmeid teostavad enamasti talupidajad ja neile tuleks võimaldada 
asjakohane toetus. Talupidajaid, kes juba rakendavad häid majandamismeetmeid, on oluline 
tunnustada ja toetada nende rollis elupaikade hooldamisel ja kaitsel. Teised vajavad toetust 
hüljatud maa uuesti kasutusse võtmiseks või majandamise intensiivistamise vältimiseks. 

See alapeatükk kirjeldab peamisi põllumajandustavasid, mis võivad panustada Natura 2000 
elupaikade ja liikide sobivasse majandamisse. 

Karjatamine 

Enamikku selles juhendis käsitletavatest elupaikadest hooldatakse karjatamise teel, mis hoiab 
ära võsa ja puude pealetungi ning kontrollib invasiivsete võõrliikide levikut. Siiski võib 
elupaiku kahjustada üle- või alakarjatamine või ebasobivate kariloomaliikide või 
karjatamisrežiimide kasutamine. Peamised kaalutlused karjatamise korraldamisel on 
järgmised:  

 Karjatamiskoormus/intensiivsus. Peaaegu kõigi poollooduslike elupaikade puhul 
soovitatakse madala või mõõduka karjatuskoormusega ekstensiivset 
karjatamisrežiimi. Mõned elupaigad vajavad siiski looduskaitselise väärtuse 
säilitamiseks kõrgemat karjatuskoormust. Elupaiga karjatuskoormuse määramisel 
tuleb arvesse võtta kohalikke tingimusi, sh taimestiku tüüpi ja vanust, elupaiga 
produktiivsust, mullatüüpi, hüdroloogilisi tingimusi, looduslike rohusööjate panust 
karjatamisse, ala majandamise ajalugu ja kaitse-eesmärke. Sobiva karjatuskoormuse 



 

 44 

tagamiseks on oluline tasakaalustatud kariloomade hulk ja karjatamisperioodi pikkus. 
Arvestada tuleb ka varude kasutamismääraga.  

 Kariloomade tüübid, tõud ja kombineerimine. Erinevad kariloomade liigid söövad 
erinevalt, mis mõjutab ka nende sobivust erinevate elupaikade karjatamiseks. Veised 
ei ole taimede suhtes valivad ja seetõttu saab neid kasutada arvukate rohttaimeliikide 
allasurumiseks. Lambad sobivad paremini toitainete ja erosiooni suhtes tundlikele 
aladele, kus tingimused on kuivemad ja rohumaa tootlikkus madalam.  Hobuseid ja 
ponisid kasutatakse harvemini ja tavaliselt kombinatsioonis lammaste või veistega. 
Mõne elupaigatüübi puhul, eriti seal, kus on toimunud võsa pealetung, on kasulikud 
kitsede ja lammaste segakarjad. Tundlike elupaigalaikude esinemise korral  tuleks kitsi 
kasutada ilma karjuseta.  Kariloomade kombinatsiooni kasutamine võib luua 
mitmekesise taimestiku struktuuri, mis soosib paljusid liike. 

 Sesoonsus ja ajastus, rotatsioonkarjatamine. Mõnedel alpiinsetel ja subalpiinsetel 
rohumaadel toetab sesoonsus traditsioonilisi nn rändkarjatamise režiime, kus loomi 
karjatatakse suvel mägedes ja viiakse talveks orukarjamaadele. Karjatamise sesoonsus 
varieerub piirkonniti ning tootlikkus ja mullatingimused võivad toetada aastaringset 
karjatamist, kui elupaigad asuvad teatud kõrgustel ja laiuskraadidel. Ehkki 
väljakujunenud sesoonsed mustrid on määratud pikaajaliste kliimatingimustega, on 
vaja kohandada majandamise taset aasta-aastalt, kuna paljudel poollooduslikel 
elupaikadel esineb klimaatilise muutlikkuse tõttu märkimisväärseid tootlikkuse 
kõikumisi aastati. Üldiselt on eelistatav roteeruv, mitte pidev karjatamine, kuna see 
on parim viis heterogeense elupaiga loomiseks, vältides üksikute laikude tallamisest 
ja sõnnikuga väetamisest tingitud kahjustuste teket. Kuid see on kulukas ja 
töömahukas (nõuab karjuste kasutamist või tarastamist), mis vähendab selle 
praktilisust. Nagu varem mainitud, tuleb leida tasakaal suhteliselt madala 
intensiivsusega pikema karjatamisperioodi või lühema ja intensiivsema režiimi vahel. 

Karjuste kasutamine 

Paljude elupaikade puhul, eelkõige mägistes piirkondades, on karjuste kasutamine 
kultuuriline traditsioon. Oskuslik karjuste kasutamine säilitab ruumis ja ajas mitmekesise 
avatud elupaikade karjatamise ning taimestiku mitmekesisuse säilitamiseks vajaliku 
optimaalse intensiivsuse, mis sobib nii kariloomadele kui ka bioloogilisele mitmekesisusele. 
Karjused jaotavad suured karjatamisalad sektoriteks, et panna kariloomi sööma  rohkem ja 
vähem maitsvaid liike optimaalses tasakaalus ning tagada hea toitumine minimaalse 
energiatarbimisega, hooldades samal ajal karjamaad ning kontrollides võsa. Täpsemalt toetab 
karjuste kasutamine bioloogilist mitmekesisust järgmiselt:  

• võsa ja nõmme kontroll; 

• elupaikade ja servaelupaikade mosaiigi säilitamine; 

• tulekahjude kontroll; 

• erosiooni- ja kõrbestumisriski vähendamine; 

• kariloomade korjused; 

• seemnete levitamine; 
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• toitainete ümberjaotus ja kontsentratsioon. 

Avatud karjamaadel sesoonset karjatamist säilitavad pastoraalsed ja rändkarjatamise 
süsteemid on paljudes kohtades hüljatud. Neid süsteeme toetavad praegused algatused 
hõlmavad karjuste koolitamist Prantsusmaal ja Hispaanias.   

Lammaste ja veiste kogumisaiad, vee ja varjualuse asupaik 

Mõnes Euroopa osas, kus kasutatakse karjuseid, on lambaid ja veiseid traditsiooniliselt ööseks 
aiaga piiratud alale kokku kogutud, et kaitsta neid kiskjate eest.  See tava võib põhjustada 
väikesel alal väga kõrget karjatamiskoormust, mille tulemuseks on intensiivne tallamine ja 
taimestiku söömine, eutrofeerumine ja mulla omaduste muutused, mis võivad põhjustada 
tüüpiliste liikide vähenemist ja tihti ka võõrliikide invasiooni. Ka vee ja varjualuse asukoht 
mõjutab loomade käitumist ning võib põhjustada sarnaseid probleeme. Loomade 
kokkukogumine ei ole soovitatav looduslikel või kuivadel poollooduslikel rohumaadel. Mõnes 
kohas võib see siiski olla lubatud, kui aiad eemaldatakse iga päev või kui kariloomade tihedus 
ja karjatamisperiood on piiratud.  

Kontrollitud põletamine 

Mõned karjatatavad looduslikud ja poollooduslikud rohumaad, võserikud ja nõmmed vajavad 
puude ja võsa pealetungi vältimiseks (eriti ebapiisava karjatamise korral), kulu vähendamiseks 
ja toitainete vabastamiseks kontrollitud põletamist. Põletamine võib aidata säilitada madalat 
toitainete taset, eriti aladel, kus atmosfäärireostuse tõttu on vihmaga lisanduv toitainete 
kogus looduslikust kõrgem. Mägismaa nõmmealadel, näiteks Ühendkuningriigi nõmmedel, 
kasutatakse sageli väikeste alade kontrollitud põletamist, et suurendada taimestiku 
struktuurilist mitmekesisust, säilitades domineerivate nõmmeliikide kõik kasvufaasid, mis 
soodustab selgrootute ja linnuliikide rohkust. Ebakohane põletamine (nt kui põletatakse suuri 
alasid, liiga sageli, vale tüüpi või vales vanuses taimestikga või turbamullaga alasid) võib 
põhjustada aga olulist negatiivset mõju.  

Seetõttu tuleb põletamist väga hoolikalt planeerida ja kontrollida (eriti kui on oht, et tuli võib 
kontrolli alt väljuda) ning teostamisel järgida rangelt vastavaid riiklikke määrusi ja juhiseid, 
nagu näiteks need, mis on toodud selle peatüki lõpus.  

Niitmine 

Paljudel poollooduslikel rohumaadel (niitudel) niidetakse heina, et toota kariloomadele 
talveks sööta.  Mõnedel madala tootlikkusega rohumaadel, nagu näiteks sinihelmikaniidud, 
on traditiooniliselt kasutatud hilist niitmist loomade allapanu saamiseks. Niitmine on 
mitteselektiivne ja soodustab seetõttu rohundite ja madalakasvuliste taimede kasvu, 
vähendades kõrgeid ja eemaldades puitunud taimi. Niidetud rohu äraviimine tagab madala 
toitainete taseme säilimise, mis soodustab väga mitmekesise taimestiku ja olulise 
looduskaitselise väärtusega (nii taimestiku kui ka sellega seotud selgrootute koosluste 
seisukohalt) poollooduslike niitude teket.  

 Ajastus ja sagedus. Üldiselt tuleks niiduelupaiku niita pärast linnupoegade koorumist 
ja taimede seemnete valmimist, kui rohi on kasvanud  50–120 cm kõrguseks. Niitmist 
tuleks ajas ja ruumis varieerida, et tekiks elupaikade mosaiik. Seda saab teha, jättes 
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näiteks igal aastal teatud alad (10-20% elupaigast) rotatsiooni korras niitmata või 
niites kõik alad, aga erinevad alad erineval ajal.  Roteeruv rohumaade hooldamise 
programm säilitab erinevad suktsessiooniastmed ja suurendab seega liigilist 
mitmekesisust.  Optimaalne niitmissagedus varieerub elupagatüübiti ja alatüübiti ning 
ka alapõhiselt, sõltuvalt nt kaitse-eesmärkidest. 

 Kohapeal kuivatamine ja niidetud biomassi eemaldamine. Arurohumaadel tuleks 
niidetud hein jätta enne äraviimist kohapeale kuivama, et võimaldada seemnetel 
maha kukkuda ja tagada õistaimede paljunemine. Enamiku muude niidetavate 
elupaikade puhul tuleks niidus võimalikult kiiresti eemaldada, et vältida toitainetega 
rikastumist ja alustaimestiku „lämbumist“.  

 Niitmisseadmed/masinad. Traditsioonilised madala intensiivsusega niitmismeetodid, 
nt vikatiga niitmine, on muutunud ebaökonoomseks, kuid rasked masinad võivad 
kahjustada elupaiku, eriti vesistel või lahtistel muldadel, mis on vastuvõtlikud 
erosioonile ja tihenemisele. Niisketel muldadel tuleks selle asemel niita käsitsi või 
spetsiaalselt selleks ette nähtud masinatega. Masinate põhjustatud heinamaa 
loomaliikide otsese suremuse leevendamiseks tuleks niita põllu keskelt väljapoole; 
rohtu ei tohiks niita madalamaks kui 10 cm ja kasutada tuleks väiksema mõjuga 
lattniidukit. Mõnes piirkonnas nõuavad traditsioonilised niitmistavad madalalt, 
vahetult samblarinde kohalt niitmist ja niitmise aeg võib varieeruda. 

 Niitmise ja karjatamise kombineerimine. Osade elupaikade puhul kasutatakse niitmist 
koos karjatamisega. Tüüpiliselt toimub karjatamine pärast niitmist ja tavaliselt sügisel 
või kuivemates ja pehmema kliimaga piirkondades ka talvel. Karjatamine aitab luua 
suurema elupaikade heterogeensuse ja mitmekesisema taimestiku kui niitmine üksi, 
kuna loomad eelistavad süüa kõige toitainerikkamaid taimi ja tallamine tekitab palja 
pinnase laike.  Mõnel juhul võib niitmist kasutada alakarjatamisega seotud 
probleemide lahendamiseks, eriti võsaga tihedalt kaetud elupaikade esmasel 
puhastamisel.   

 Niitmise asendamine karjatamisega. Seda ei soovitata, kuna see põhjustab 
tõenäoliselt muutusi ökoloogilistes kooslustes (Dover et al, 2011). Mõnes elupaigas ja 
paljude rohumaade liblikaliikide puhul võib aga väga madala intensiivsusega 
karjatamine olla sobiv niitmise asendaja.  

Väetiste kasutamise piiramine või vältimine – sõnnik ja mineraalväetised 

Peaaegu ükski kuiv rohumaatüüp ei talu väetamist ei kohapeal ega külgnevatel aladel ning 
paljudel avaldub juba eutrofeerumise kahjulik mõju. Nende elupaikade majandamisel on 
prioriteet vältida toitainete lisandumist väetamise, põllumajandusliku äravoolu või 
toitainerikka pinnavee sissevoolu ja kariloomade täiendava söötmise kaudu. 

Niitude väetamine pole ka üldiselt soovitatav, eriti aladel, mida pole varem väetatud. Mõnesid 
heinamaid on traditsiooniliselt majandatud vähese sõnnikuga, et korvata heina 
eemaldamisest tingitud toitainete kadu, või väetatud perioodiliste üleujutuste ajal niidule 
kantavate toitainerikaste setetega. Tänapäeval mõjutab eutrofeerumine paljusid niite ja 
väetamist tuleb rangelt kontrollida või keelata nii elupaigas kui ka lähiümbruses. Tänapäeval 
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mõjutab eutrofeerumine paljusid niite ja väetamine peab olema rangelt kontrollitud või 
keelatud nii elupaigas kui ka lähiümbruses. Mõnede mägi- ja madalikeniitude puhul võib 
vähesest väetamisest teatud tingimustel siiski kasu olla, kuna see aitab säilitada tootlikkust ja 
liigilist mitmekesisust. Enne mis tahes koguses väetamise kasutamist tuleb kaaluda mõju 
liigilisele mitmekesisusele, võttes arvesse eutrofeerumise mõju. Selliste niitude majandamisel 
on minimaalse kahjuliku mõju määratlemiseks liigirikkusele ja mitmekesisusele soovitatav 
kasutada integreeritud multitaksonilist lähenemisviisi. 

Intensiivsemad taastamismeetmed, sh elupaiga uuestiloomine 

Piirkondades, kus põllumajandusmaade elupaiku kahjustab intensiivse põllumajanduse surve, 
võib Natura 2000 elupaikade ja liikide soodsa seisundi saavutamiseks vaja minna 
suuremahulisi taastamismeetmeid. Taastamistegevused võivad hõlmata järgmist: 

 Mullaparanduse tagasipööramine ja taimestiku taastamine. Kui elupaiku on 
kahjustatud põllumajanduse intensiivistamisega, sealhulgas kuivendamise ja 
väetamisega, tuleb need taastada, vähendades mullaviljakust, väetamise lõpetamise 
ja mõnel juhul toitainete eemaldamisega. See võib hõlmata toitainetega rikastatud 
pealmise mullakihi eemaldamist või mitmeaastast suure toitainenõudlusega 
põllukultuuride kasvatamist ja koristamist. 

 Taimede külvamine liigirikkuse taastamiseks. Selle saavutamiseks võib laotada 
sobivatelt rohumaadelt toodud heina (värske või kuivatatud hein) või hankida 
sobivate taimeliikide seemned ja külvata need suvel suvel paljale maale, rullida mulda 
või külvata rohumaale pesaskülviku abil. Mõnikord võib osutuda vajalikuks külvipinna 
ettevalmistamine rohumaa pinnakihi kündmise või randaalimise teel.  

 Võsa tõrjumine. Hüljatud või alakarjatatud poollooduslikke elupaiku saab taastada 
võsa eemaldamisega enne niitmise/karjatamise alustamist. 

 Invasiivsete umbrohtude ja võõrliikide tõrjumine. Invasiivsed põõsa- ja puuliigid tuleb 
maha raiuda ja kännud võsude vältimiseks eemaldada. Invasiivsete rohttaimede 
tõrjumiseks võib kasutada kettäket, niitmist või katmist enne õitsemist, aga mitte 
lindude pesitsusajal. Karjatamine hilistalvest kuni varakevadeni võib aidata tõrjuda 
mitmeaastaseid rohttaimi ja loomade tallamine võib tõrjuda kilpjalga (Pteridium 
aquilinum). 

 Puude hooldamine puiskarjamaadel: nudimine, mahalõikamine, noorendamine. 
Alakarjatatud ja võsastunud puiskarjamaadel võib võsa pealetung kahjustada 
veteranpuid (st suuri, vanu ja õõnespuid) ning nende ümber tuleks juurdekasvu 
harvendada. Mõnel puul võib lasta küpseks saada ja murduda, suurendades seeläbi 
elupaiga struktuurilist mitmekesisust. Hispaania ja Portugali deesades ja montadodes 
tuleb tamme juurdekasvu kaitsta ja soodustada taasistutamise, noorte puude 
ärasöömise eest kaitsmise ja karjatamise rotatsiooni abil.  

Hüdroloogilise režiimi taastamine 

Mõned poollooduslikud põllumajanduslikud elupaigad esinevad kõrge veetaseme või 
perioodilise üleujutusega märgaladel ning sõltuvad ajaloolise hüdroloogilise režiimi 
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jätkumisest. Neid on sageli muudetud üleujutuste reguleerimiseks või alternatiivse 
maakasutuse või arenduse võimaldamiseks. Võimaluse korral tuleks sellised muudatused 
tagasi pöörata. Tuleks kavandada hüdroloogilise režiimi taastamise strateegiad looduslike 
hüdroloogiliste funktsioonide matkimiseks, sealhulgas kasutades sama veeallikat.  

 Hüdroloogiliste üksuste majandamine. Majandamine peaks toimuma nii üksikute 
hüdroloogiliste üksuste tasandil, kui neid saab eraldada, kui ka kogu hüdroloogilise 
süsteemi tasemel. Hüdroloogiline majandamine nõuab süsteemi head tundmist ja 
seda võib teha ainult siis, kui on võimalik vältida kahjulikke mõjusid külgnevatele 
elupaikadele või lähedalasuvale taristule. 

 Kuivenduse likvideerimine. Olemasolevaid kuivenduskraave saab vee säilitamiseks 
sulgeda puit-, metall- või plastikplaatide abil või täites need pinnase ja taimestikuga. 
Edasist kuivendamist ei tohiks lubada.  

 Põhjavee taseme ja režiimi taastamine. Mitmed poollooduslikud elupaigad (eriti 
niisked rohumaad) on väga tundlikud põhjavee taseme muutustele. Veetaset tuleks 
tõsta põhjaveevõtu lõpetamise teel või kui see ei ole otstarbekas, siis veevõtu mahu 
ja aegade piiramise abil. Mõnes piirkonnas saab põhjaveevaru taastada allavoolu 
ehitatud tammi või lüüsi abil, kuigi seejuures on oht soovimatu seisuvee tekkeks või 
piiratud infiltratsiooniga kanalite ülepaisutamiseks vähem läbilaskva pinnasega 
elupaigatüüpides. 

 Üleujutuste ja jõgede reguleerimine. Mõned olulised elupaigad (nt lamminiidud) 
sõltuvad regulaarsetest üleujutustest, mis varustavad neid toitainete ja 
pinnasematerjaliga. Paljude lammirohumaade puhul on väga oluline ka talvine 
üleujutus, mis loob elupaiga talvituvate veelindude (nt pardid, haned ja luiged) ja 
pesitsevate kahlajate jaoks. Aladel, kus paisutamine on võimalik, võib kasutada lüüse, 
et hoida ala talvel üleujutatuna. Kui see pole teostatav, tuleks looduslikum jõe režiim 
taastada muul viisil (Eriksson, 2008). 

 Ranniku hüdroloogia. Rannikuelupaigad, sealhulgas rannaniidud ja luitesüsteemid, 
sõltuvad loodete, lainete ja tuule mõjul toimuvatest regulaarsetest häiringutest. 
Rannikudünaamika taastamise eesmärgil rannakaitserajatiste eemaldamine võib 
taasluua avatud elupaigad ja taastada nende dünaamika, eeldusel, et kõiki võimalikke 
tagajärgi (nt mõju setterežiimidele, ranniku erosioonile) on arvesse võetud.  Paljudel 
juhtudel ei ole kaitserajatiste täielik eemaldamine võimalik, kuid neid saab muuta nii, 
et taastuks looduslikum üleujutusrežiim. Näiteks kaitsevallidesse saab lisada 
vooluhulga reguleerimise kanaleid ja lüüsiväravaid, et võimaldada reguleeritud tõusu 
ja mõõna, mis on oluline rannaniitude ja -karjamaade jaoks.  

4.2 Liikide kaitsekorraldus 

Enamiku põllumajandusmaade liikide soodsa seisundi säilitamiseks ja taastamiseks vajalikud 
meetmed on samad või sarnased eelmises alapeatükis kirjeldatud elupaikade meetmetega. 
Põhielemendid hõlmavad sobiva karjatamiskoormuse ja ajastuse tagamist, heina niitmise 
õiget ajakava, niiskete rohumaade veetaseme ja üleujutusrežiimi säilitamist ning väetiste ja 
pestitsiidide kasutamise vältimist või ranget kontrolli. Kui elupaiga majandamiseks on vajalik 



 

 49 

põletamine, on oluline selle hoolikas kavandamine ja kontroll, et vältida maapinnal 
pesitsevate lindude pesitsusaega või perioode, mil taimed on eriti tuletundlikud. 

Selles juhendis ei kirjeldata kõiki tegevusi, mis võivad vajalikud olla erinevate 
põllumajandusmaa liikide kaitseks, kuid mõned eriti levinud või olulised üldised tegevused 
liikide kaitsmisel hõlmavad järgmist: 

• kõigi toitumis-, paljunemis- ja varjumispaikadega seotud elupaiganõuete täitmise 
tagamine erinevatel aastaaegadel ja liigi levikualal, mis võib nõuda erinevate 
elupaikade mosaiiki; 

• teatud elupaikade elementide (nt hekid, puud, ojad jne) säilitamine nagu allpool 
kirjeldatud; 

• teatud erinõuetega liikide täiendav söötmine (nt rümbad raisakotkaste jaoks); 

• põllumajandustavade, nagu niitmise ja karjatamise sageduse ja ajastuse 
kohandamine, vältimaks või vähendamaks haavatavate liikide (nt maaspesitsevad 
linnud) hukkumist ja häirimist;  

• kohalike looduskaitselise tähtsusega liikidega konkureerivate või neist toituvate 
võõrliikide reguleerimine või hävitamine.  

Kaitsemeetmete kavandamine nõuab häid teadmisi liigi ökoloogiast, eluringist ja 
alaspetsiifilistest tingimustest ja nõuetest. Põllumajanduse keskkonnameetmed peaks 
hõlmama kohandatud meetmeid, mis peavad tõhususe ja tulemuslikkuse tagamiseks olema 
ruumiliselt suunatud (vt ptk 6). On oluline märkida, et paljud ühenduse tähtsusega liigid 
sõltuvad ka Natura 2000 aladest väljaspool asuvatest elupaikadest.  

Peamised meetmed põllumaade liikide säilitamiseks 

Mõned kõige ohustatumad loodus- ja linnudirektiivis loetletud liikidest sõltuvad põllumaa 
ekstensiivsest majandamisest. Peamised kaitsemeetmed hõlmavad järgmist: 

• vähese sisendiga viljelus: vähene väetamine, vähene või puuduv niisutamine ja madala 
tootlikkusega keskkonda sobivate põllukultuuride sortide kasutamine; 

• pestitsiidide mittekasutamine; 

• sügava kündmise vältimine liivaste alade põllumaadel, kus esineb mudakonn 
(Pelobates fuscus), või savistel aladel, kus esinevad harilik hamster (Cricetus cricetus) 
või rumeenia kuldhamster (Mesocricetus newtoni); 

• suviteraviljakasvatus pika kõrrepõllu perioodi ja kesasse jäetud aladega; 

• põllumaade ja rohumaade kombineerimine ja vaheldumine; 

• toitu ja/või varju pakkuvate põllukultuuride laigud või ribad, nt haljassööt, 
linnuseemned (hirss, sorgo jms);  

• saagikoristusmeetodite kohandamine liikide vajadustele, nt varjumiseks niitmata 
ribade või laikude jätmine, sõrmlattniiduki kasutamine, kettide kasutamine niiduki ees 
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loomade hoiatamiseks, heina konditsioneerimise (äsja niidetud heina purustamine, et 
see kiiremini kuivaks) vältimine; 

• aedade nähtavaks tegemine (nt helkuritega), et vältida suurte lindude, nt suurtrapi 
(Otis tarda), kokkupõrkeid nendega; 

• pesitsusalade või varjumisribade loomine. 

Peamised liikide kaitsemeetmed intensiivselt majandataval põllumajandusmaal  

Mõned ühenduse tähtsusega liigid, eelkõige haned ja muud veelinnud ning harilik hamster, 
esinevad intensiivselt majandataval põllumajandusmaal. Nende liikide kaitsemeetmed on 
tavaliselt varieeruvad ja liigispetsiifilised, kuid siin on toodud mõned näited: 

• (peamiselt talvel) põldudel toituvate hanede ja muude veelindude põhjustatava kahju 
haldamine lindudele söödapõldude või viljajääkide pakkumise teel (kompenseerides 
selle talupidajatele);  

• pesitsevate lindude kaitsmine põllumajandustööde eest pesade märgistamise abil; 

• pesitsiidide kasutuse piiramine selgrootute populatsioonide säilitamiseks, eriti 
põlluservades;  

• põhjaveetaseme, talvise üleujutuse ja/või mullastruktuuri säilitamine, et tagada 
toituvatele lindudele hea pinnase läbitavus;  

• hariliku hamstri (Cricetus cricetus) kaitsemeetmed – haljassööda alade ja hamstritele 
söömiseks teraviljaribade jätmine, sügava kündmise vältimine, et urgusid mitte 
kahjustada (vt Hollandi näide lisas E). 

Põllumajandusmaade liikide elupaikade kaitse, hooldamine ja taastamine  

Põllumajandusmaa elupaigad nagu hekid, kiviaiad, tiigid ja terrassid on ekstensiivse 
põllumajandusega seotud liikide võtmeelupaigad. Traditsiooniliselt majandatud 
püsikultuurid, sh viinamarjaistandused, viljapuuaiad, oliivi- ja pähklisalud, on olulised 
elupaigad paljudele ühenduse tähtsusega lindudele, imetajatele, roomajatele, kahepaiksetele 
ja selgrootutele.  Need kultuurid ise (eriti vanad puud) ja ka ekstensiivselt majandatavad 
rohumaad ning muud seotud elupaigad pakuvad neile liikidele pesitsus- ja toitumispaiku (vt 
Itaalia näide lisas E).  

Peamised säilitamist ja hooldust vajavad põllumajandusmaa elupaigad ja elemendid on: 

• hekid, puuderühmad või metsasalud, põldudel olevad üksikud puud ja põõsad - võivad 
vajada kaitset karjatamise ja ärasöömise eest, trimmimist ja lõikamist ning 
asendusistutamist järjepidevuse tagamiseks; 

• puid ja põõsaid, mida on traditsiooniliselt nuditud (et saada oksi loomasöödaks) ja 
juurdekasvu stimuleerimiseks maha saetud, tuleks hooldada traditsioonilisel viisil ja 
vajaduse korral taasistutada, et tagada elupaikade järjepidevus; 
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• põllumajandusmaa tiike ja ojasid tuleks regulaarselt süvendada, kontrollida 
taimestikku, kaitsta reostuse ja kuivamise eest ning tuleks luua uusi tiike;  

• kiviaedu ja terrasse tuleks säilitada ja hooldada; 

• põlluservi ja puhverribasid tuleks hooldada niitmise teel ja mitte kasutada pestitsiide 
ega herbitsiide; 

• vanade puudega viljapuuaedu, oliivi- ja pähklisalusid tuleks toetada, regulaarselt 
lõigata ja taasistutada ning mitte kasutada pestitsiide; 

• taluhooneid, keldreid ja koopaid kasutavad nahkhiired, linnud, roomajad jpt talvitus-, 
puhke- ja pesitsuspaikadena, mistõttu neid tuleb kaitsta häirimise eest.  

Elujõuliste populatsioonide ja metapopulatsioonide säilitamine 

Elupaigalaigud peavad olema piisavalt suured, et säilitada elujõulisi populatsioone, või 
piisavalt sidusad, et toetada metapopulatsioone26. See on oluline suurte liikide jaoks, kes 
vajavad suuri elupaiga alasid (nt paljud röövlinnud ja suurkiskjad), eriti killustatud maastikes. 
Sobivate elupaikade puudumise tõttu haruldaseks jäänud liikide puhul on kõige rohkem kasu 
sobivate elupaikade taastamisest ja hooldamisest ning liigi kadumise korral selle 
taasasustamisest. Samas liikide puhul, mis on haruldased looduslikel põhjustel, tuleks kaitsta 
nende esinemisalasid, nt luues botaanilised mikrokaitsealad. 

Seal, kus populatsioonid ei ole pikaajaliselt elujõulised, peaks kaitsetegevus olema suunatud 
konkreetsetele kohtadele. Enne sidususe suurendamist tuleks tõsta sobiva elupaiga pindala 
ja/või kvaliteeti. Olemasolevate populatsioonide säilitamiseks võib olla vajalik elupaikade 
taastamine. Kui on vaja parandada sidusust, tuleb luua „astmelauad“ ja võimalused barjääride 
(nt maanteed ja raudteed) ületamiseks. Rohumaaliikidele võivad oluliseks barjääriks olla ka 
metsad ja põllud ning sel juhul võivad olla abiks avatud rohuribad hekkide, maanteede ja 
raudteede ääres, mis asjakohase hoolduse korral toimivad metapopulatsioone ühendavate 
koridoridena.   

4.3 Peamised kaalutlused Natura 2000 põllumajandusmaade kaitsekorralduse 
kavandamisel  

Põllumajandusmaade elupaikade tõhusaks kaitse korraldamiseks tuleb arvestada järgmiste 
peamiste teguritega:  

• Selged kohalikele oludele kohandatud kaitse-eesmärgid - Meetmete tõhususe 
tagamiseks peavad iga ala kaitse-eesmärgid olema selged ja arusaadavad, nii et kaitse- 
ja majandamismeetmed oleksid eesmärkidega selgelt seotud. Kui eesmärgid on selgelt 

                                                      
26 Metapopulatsioon on ühe liigi populatsioonide kogum, mis eksisteerib killustatud maastikus mitmetes 
elupaigalaikudes, mis on omavahel seotud isendite rändamise või passiivse leviku kaudu.  Isendite levik sõltub 
elupaigalaikude vahemaast ja nendevahelise maastiku omadustest (takistused, koridorid jms) ning mõjutab 
kohaliku väljasuremise ja taasasustamise määra, mis omakorda määrab metapopulatsiooni elujõulisuse.    
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sõnastatud, saab nende saavutamiseks määratleda sobivad meetmed, mis hõlbustab 
nende tõhusat rakendamist kohapeal (Poláková et al. 2011). 

• Kohalikele oludele kohandatud majandamine – Põllumajandusmeetmed peavad 
olema kohandatud ja suunatud, et need oleksid tõhusad. Optimaalne režiim võib 
varieeruda elupaikade alatüüpide ja erinevate alade lõikes, sõltuvalt sellistest 
teguritest nagu muld, taimestik, kõrgus merepinnast, kliima ja majandamise ajalugu. 
Oluline on arvesse võtta ala majandamise ajalugu, sest sageli on elupaigad kohanenud 
ja sõltuvad traditsiooniliste režiimide jätkumisest.  

• Parima olemasoleva teadmise kasutamine – kaitsekorralduse planeerimisel tuleks 
kasutada nii looduskaitse ekspertteadmisi kui ka kohalikke põllumajandusteadmisi. 
Ülioluline on õppida parimatest majandamistavadest ja parimatest teaduslikest 
tõenditest, konsulteerides looduskaitseekspertide ja majandajatega nii siseriiklikult 
kui ka rahvusvaheliselt. Oluline on arvesse võtta traditsioonilisi tedmisi ja tavasid, kui 
need on osutunud tõhusaks elupaiga kvaliteedi säilitamisel. 

• Taastamine on sageli vajalik enne sobiva pikaajalise hoolduse taasalustamist.  

• Kaitsekompromissid – Vajalik on kaitsemeetmete ja selgete kaitse-eesmärkide 
tasakaal, kuna elupaigas esinevad erinevad liigid reageerivad majandamistegevustele 
erinevalt.  Asjakohased kaitse- ja majandamisstrateegiad peaksid maksimeerima kasu 
kõigile liikidele või eelistama tundlikke või prioriteetseid liike, nagu on määratletud 
kaitse-eesmärkides.  

• Adaptiivne majandamine ja innovatsioon - Konkreetse ala optimaalse 
majandamisstrateegia kindlaksmääramiseks on sageli vaja katsetada, eriti elupaikade 
taastamise ajal. See nõuab asjakohaste tegevuste hoolikat kavandamist ja nende mõju 
seiret, et vajadusel tegevusi kohandada.  

• Elupaikade mitmekesisus ja heterogeensus – Mõnede põllumajanduslike elupaikade 
liigirikkuse aluseks on nende keerukas struktuur. Heterogeensuse säilitamiseks tuleb 
nendes elupaikades varieerida majandamise tüüpi ja intensiivsust ning säilitada 
servaelupaigad. 

• Sekkumine maastiku tasandil – Kaitsemeetmete tõhusus sõltub nende rakendamise 
tasandist. Need peavad olema suunatud piisavalt suurele alale, et säilitada või 
taastada sobiva elupaiga ökoloogiliselt elujõulised alad või säilitada liikide 
minimaalsed elujõulised populatsioonid.  

Lisateave 

Lisa D kirjeldab detailsemalt kõigi loodusdirektiivi I lisa põllumajandusest sõltuvate elupaikade 
peamisi taastamis- ja hooldusmeetmeid. Toodud on ka viited elupaikade 
majandamissoovitusi ja -juhiseid sisaldavatele kirjandusallikatele. 

Mõnede põllumajandusest sõltuvate elupaigatüüpide majandamissoovitused on toodud 
Natura 2000 majandamist käsitleval komisjoni veebilehel. 
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http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.ht
m 

Teatud Natura 2000 liikide kaitse- ja majandamissoovitused on toodud eluslooduse ja säästva 
põllumajanduse algatuse (Wildlife and Sustainable Farming Initiative) (2007-2009) 
aruannetes, mis kirjeldavad, kuidas maaelu arengukavad (2007-2013) saavad toetada loodus- 
ja linnudirektiiviga kaitstavate liikide kaitset. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm 
ja 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/species_report.p
df 
 
Natura 2000 teadmistebaas (Natura 2000 Knowledge Base) pakub juurdepääsu elupaikade ja 
liikide kaitsekorralduse teabele, olulistele kontaktidele, arutelufoorumile, samuti olulistele 
sündmustele, dokumentidele ja uudistele aadressil:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm 
 
Euroopa Komisjoni poollooduslike rohumaade raamatukogu on üha kasvav teabeallikas: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/calendar/index_pubs.htm 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/species_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/species_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/calendar/index_pubs.htm
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5. ÜPP JA MUUD NATURA 2000 
PÕLLUMAJANDUSSÜSTEEMIDE 
RAHASTUSALLIKAD 

 
 

Mida see peatükk sisaldab? 
 
See peatükk kirjeldab kõige asjakohasemaid ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) meetmeid 
Natura 2000 põllumajandusmaade majandamiseks. Ülevaade põhineb sellel, kuidas 
liikmesriigid kasutasid ÜPP meetmeid perioodil 2007-2013, ja annab teavet 
rahastusvõimaluste kohta alates 2014, võttes arvesse hiljutise ÜPP reformi käigus tehtud 
peamisi seadusandluse muudatusi. 
 
Siinkirjeldatud poliitikainstrumendid hõlmavad ÜPP mõlema samba meetmeid ja muid 
asjakohaseid ELi fonde, nagu näiteks struktuurifondid ja LIFE programm. Selles peatükis 
antakse ülevaade ka turupõhiste lähenemisviiside potentsiaalist Natura 2000 
kaitsekorralduse toetamiseks, näiteks keskkonnateenuste eest maksmise ning akrediteerimis- 
ja märgistamisskeemide kaudu. 
 
 
5.1  ELi rahastus Natura 2000 põllumajandusmaa jaoks  

See alapeatükk annab ülevaate peamistest poliitika- ja rahastusinstrumentidest, mida 
liikmesriigid saavad kasutada Natura 2000 põllumajandusmaa elupaikade ja liikide kaitseks 
vajalike põllumajandussüsteemide ja põllumajandusliku hooldamise taastamiseks. Kõige 
tähtsamad neist on kaks ÜPP fondi, Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond (EAGF), mis toetab 
ÜPP I sammast, ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD), mis toetab maaelu 
arengut II samba raames.  ÜPP ja struktuurifondide reformi eesmärk on parandada ELi 
kulutuste täiendavust, koordinatsiooni ja lisandväärtust ning alates 2014. aastast peavad 
liikmesriigid näitama, kuidas nad kavatsevad seda teha, enne kui 2014-20 kulutuste 
programmid kinnitatakse.    

Ühissätete määrus27 sätestab esimest korda ühised eesmärgid ja reeglid viiele ELi fondile, 
mida siiani oli hallatud eraldi, sh EAFRD ja struktuurifondid28. Lisaks fondispetsiifilistele 
eesmärkidele toetab iga fond nüüd ühtteist temaatilist eesmärki, sh ’keskkonna säilitamine ja 
kaitse ning ressursitõhususe edendamine’29.  Iga liikmesriik peab sõlmima piirkondlike ja 
kohalike omavalitsuste, majandus-, sotsiaal- ja keskkonnaasutuste ning valitsusväliste 
organisatsioonidega partnerluskokkuleppe, milles kirjeldatakse üksikasjalikult viie fondi 
kasutamise plaane aastatel 2014–2020 ja mis tuleb esitada komisjonile heakskiitmiseks. 
Tegelikkuses tähendab see seda, et kui Natura 2000 toetust nende viie fondi raames 

                                                      
27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013  
28 Need viis, mida ühiselt nimetatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondideks ehk ESI-fondideks, on 
järgmised: Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF), Euroopa Sotsiaalfond (ESF), Ühtekuuluvusfond (ÜF), Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD) ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF). 
29 Määruse (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013 artikkel 9 
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partnerluslepingus ei määratleta, on palju vähem tõenäoline, et Komisjon kiidab selle heaks 
iga fondi asjakohastes rakenduskavades 2014–2020. Tabelis 5.1 määratletakse Natura 2000 
põllumajandusmaade peamised ELi rahastamisallikad ja peamised ELi õigusaktid, mis 
kontrollivad nende fondide kasutamist liikmesriikides. 

Tabel 5.1. ELi fondid mis võivad toetada Natura 2000 põllumajandusmaade majandamist 

ELi fond Asjakohasus Natura 2000 põllumajandusmaade majandamiseks 

ÜPP II sammas  

Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfond 
(EAFRD) 

Peamine rahastamisallikas, mida liikmesriigid saavad kasutada Natura 2000 
põllumajandusmaade kaitsekorralduse ning Natura 2000 
põllumajandussüsteemide ja nendega seotud kohalike kogukondade 
jätkusuutliku sotsiaalmajandusliku arengu toetamiseks.  

ÜPP I sammas 

Euroopa 
Põllumajanduse 
Tagatisfond (EAGF)  

Oluline mitmesuguste otsetoetuste allikas, mis võib aidata toetada madala 
intensiivsusega Natura 2000 põllumajandusettevõtete ja 
põllumajandussüsteemide majanduslikku elujõulisust, pidades silmas 
intensiivistamist või loobumist põhjustavat majanduslikku survet.                                                          

Euroopa 
Regionaalarengu Fond 
(ERF) 

Euroopa Sotsiaalfond 
(ESF) 

Ühtekuuluvusfond (ÜF) 

Rahastamine peab olema asjakohane piirkonna säästva sotsiaalmajandusliku 
arengu laiemas kontekstis. Vastavad eesmärgid hõlmavad keskkonna säilitamist 
ja kaitset ning ressursitõhususe edendamist, väikeettevõtete konkurentsivõime ja 
innovatsiooni tugevdamist, töökohtade loomist ja keskkonnaohutu kasvu 
edendamist, sotsiaalse kaasatuse, hariduse ja koolituse edendamist.  

LIFE Oluline rahastus uuenduslike ja tutvustatavate maahooldusprojektide jaoks, kuid 
mitte pideva hoolduse rahastamise allikas. LIFE on väga valikuline ja rahastab 
ainult tegevusi, mis ei ole abikõlblikud ühenduse muude rahastusallikate jaoks.  

Peamised EL-i määrused, mis reguleerivad nende fondide kasutamist: 

Otsetoetused: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013, 17. detsember 2013, millega 
kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate 
otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 
(2013) ELT L347/608, 20.12.2013. 

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 639/2014, 11. märts 2014 , millega täiendatakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrust (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames 
toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad, ning muudetakse 
kõnealuse määruse X lisa (2014) ELT L181/1, 20.06.2014.  

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 641/2014, 16. juuni 2014 , millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames 
toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad) rakenduseeskirjad (2014) 
ELT L181/74, 20.06.2014.  

Horisontaalsed: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013, 17. detsember 2013, ühise 
põllumajanduspoliitika rahastamise, juhtimise ja järelevalve kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165 / 94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 
ja (EÜ) nr 485/2008 (2013) ELT L347/549, 20.12.2013. 

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014, 11. märts 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 seoses integreeritud haldus- ja kontrollisüsteemiga ning maksetest 
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keeldumise või nende tühistamise tingimustega ning halduskuludega otsetoetuste, maaelu arengu toetuse ja 
nõuetele vastavuse suhtes kohaldatavad karistused (2014) ELT L181/48, 20.06.2014  

Ühised sätted: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013 , millega 
kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, 
Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, 
nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 
(2013) ELT L347/320, 20.12.2013. 

EAFRD: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013, 17. detsember 2013, Maaelu Arengu 
Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja nõukogu määruse (EÜ) nr 
1698/2005 (2013) kehtetuks tunnistamise kohta ELT L347/487, 20.12.2013.  

Üleminekusätted: Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1310/2013, 17 detsembrist 2013 , millega 
kehtestatakse teatavad üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antava 
maaelu arengu toetuse kohta ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1305/2013 
vahendite ja nende jaotamise osas 2014. aastal ning nõukogu määrust (EÜ) nr 73/2009, samuti Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1307/2013, (EL) nr 1306/2013 ja (EL) nr 1308/2013 seoses nende 
kohaldamisega 2014. aastal.  

ERF: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1299/2013, 17. detsember 2013, Euroopa 
Regionaalarengu Fondi Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi toetamise erisätete kohta. (2013) ELT 
L347/259, 20.12.2013. 

LIFE: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1293/2013, 11. detsember 2013, keskkonna- ja 
kliimameetmete programmi (LIFE) kehtestamise ja määruse (EÜ) nr 614/2007 (2013) kehtetuks tunnistamise 
kohta, ELT L347/185, 20.12.2013.  

Oluline märkus: muud käesoleva määruse kohased üksikasjalikud eeskirjad kehtestatakse delegeeritud 
õigusaktides ja rakendusaktides, mis avaldatakse 2014. aastal  

 
 
Natura 2000 toetuse puudujäägi (kirjeldatud alapeatükis 3.3) korvamiseks olemasolevate 
rahaliste vahendite eraldamise ja kasutamise suurendamine sõltub peaaegu täielikult 
liikmesriikide 2014. aastal tehtud otsustest ÜPP mõlema samba prioriteetide seadmise ja 
rahaliste vahendite eraldamise kohta. 

Uued rahastamise kavandamise tööriistad pakuvad liikmesriikidele võimalust tagada parem 
toetus Natura 2000 põllumajandusmaade majandamisele peamistest 
rahastamisprogrammidest, eriti ÜPPst, kuid muidugi tuleb seda teha väga paljude teiste 
konkureerivate ELi rahastamise prioriteetide kontekstis. Esmane ülesanne on Natura 2000 
rahastamisvajaduste strateegiline kavandamine ja tegevuste koordineerimine eri 
rahastamisvoogude sees ja vahel. Liikmesriikide Natura 2000 rahastamise tegevuskavad 
määratlevad Natura 2000 strateegilised kaitseprioriteedid perioodiks 2014-2020 ja on aluseks 
nende prioriteetide saavutamiseks vajaliku rahastamise tüübi, ulatuse ja allikate 
väljaselgitamiseks (vt alapeatükk 3.3).  Natura 2000 haldusasutused tahavad ka tagada, et 
nende huvid oleksid esindatud nii komisjonile kinnitamiseks esitatud partnerluskokkuleppes 
kui ka partnerluse hilisemas töös. 
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5.2  Sissejuhatus reformitud ÜPPsse kui Natura 2000 põllumajandusmaade peamisse 
rahastamisallikasse alates 2014. aastast  

ÜPP kaks sammast erinevad rahastuse, toimimise ja struktuuri poolest. I sammast 
rahastatakse täielikult EAGFist ja see pakub otsetoetusi põllumajandustootjatele (ning ka 
teiste meetmete, nt turusekkumiste ja eksporditoetuste rahastamist). II sammast 
kaasrahastavad EAFRD ja liikmesriigid ning see pakub laia valikut meetmeid talupidajate ja 
muude maahooldajate ning maakogukondade toetamiseks riiklike või piirkondlike 
haldusasutuste koostatud mitmeaastaste maaelu arengukavade (MAK) kaudu. Uute 
määrustega kehtestatakse olulised muudatused, mis on olulised Natura 2000 põllumajanduse 
toetamiseks mõlemast sambast. 

Muudatused I samba sissetulekutoetuste maksmisel põllumajandustootjatele  

I samba keskmes on jätkuvalt tootjatele tootmisega sidumata toetuste maksmine, kuid 
Natura 2000 jaoks oluliste maksete struktuur ja ulatus on märkimisväärselt muutunud.  

Uue seadusandluse30 kohaselt peavad liikmesriigid kehtestama pindalapõhised toetused: 

• Põhitoetuskava (BPS), mis asendab ühtset otsetoetuste kava (SPS) alates 2015. 
aastast (ehkki ühtse pindalatoetuse kava kasutavad liikmesriigid võivad seda teha 
kuni aastani 2020); 

• toetus põllumajandustootjatele, kes järgivad kliimale ja keskkonnale kasulikke 
põllumajandustavasid (rohestamistoetus) 

• täiendav noore põllumajandustootja toetus. 
 

Liikmesriikidel on võimalus pakkuda põllumajandustootjatele veel kolme toetust:  

• lisatoetus looduslike piirangutega piirkondade põllumajandustootjatele ja 
• täiendavad tootmisega seotud toetused „juhul, kui majanduslikel, sotsiaalsetel või 

keskkonnaalastel põhjustel eriti olulistel põllumajanduse tüüpidel või sektoritel on 
teatavaid raskusi” või  

• väiketootjate lihtsustatud toetus I samba toetuste asemel. 
 

Kõik need toetused on pindalapõhised, v.a tootmisega seotud toetused, mille aluseks võivad 
olla määratletud alad, saagid või loomade arv. Ühtse pindalatoetuse kava kasutavad 
liikmesriigid peavad muutma „ajaloolisi“ põllumajandusettevõtete kaupa makstavaid toetusi, 
mis põhinesid konkreetsel vaatlusaastal saadud toetustel, ja kehtestama 2019. aastaks 
põhitoetuskava ühtsed (või ühtsemad) toetusmäärad hektari kohta. See puudutab enamikku 
ühtse pindalatoetuse kava rakendavaid EL-15 liikmesriike ning toob vältimatult kaasa toetuste 
teatava ümberjaotamise põllumajandustootjate vahel. Toetusmäärasid saab määrata kas 
riiklikul või piirkondlikul tasandil, võimalusega määratleda piirkondi mitmesuguste 
kriteeriumide alusel, sh „agronoomilised ja sotsiaalmajanduslikud omadused, nende 
piirkondlik põllumajanduspotentsiaal või institutsionaalne või haldusstruktuur”31. Kuna 
esimese samba toetusi saavad ainult "aktiivsed põllumajandustootjad", kes „tegelevad 
                                                      
30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013, 17. detsember 2013 
31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013, 17. detsember 2013 artikkel 23  
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põllumajandustegevusega“, kui nad majandavad "looduslikult karjatamiseks või harimiseks 
sobilikus seisukorras olevaid põllumajandusmaid“, nagu Natura 2000 põllumehed võivad 
teha, sõltub nende abikõlblikkus sellest, kuidas täpselt liikmesriigid otsustavad defineerida 
„minimaalse tegevuse“ ja „püsirohumaa“ Komisjoni antud raamistikus32.  

Muudatused II sambas – MAK 2014-2020 uus temaatiline struktuur  

Teise samba õigusaktide muudatused on seotud peamiselt määruse ülesehitusega ja seega ka 
maaelu arengukavade (MAK) 2014–2020 struktuuriga. Kolme telge, mis iseloomustavad 
varasemat maaelu arengu poliitikat, ei ole enam ja liikmesriigid saavad kasutada kuue EAFRD 
prioriteedi saavutamiseks meetmete kombinatsioone, mis kajastavad viie ESI-fondi, 
sealhulgas EAFRD jaoks määratletud ühiseid temaatilisi eesmärke. Need prioriteedid on: 

1. ‘Teadmussiirde ja innovatsiooni parandamine põllumajandus- ja metsandussektoris 
ning maapiirkondades; 

2. Põllumajandusettevõtete elujõulisuse ja kõigi põllumajandusvormide 
konkurentsivõime parandamine kõigis piirkondades ning uuenduslike 
põllumajandustehnoloogiate ja metsade säästva majandamise edendamine; 

3. Toiduahela korraldamise, sealhulgas põllumajandustoodete töötlemise ja 
turustamise, loomade heaolu ja riskijuhtimise edendamine põllumajanduses; 

4. Põllumajanduse ja metsandusega seotud ökosüsteemide ennistamine, säilitamine ja 
parandamine; 

5. Ressursitõhususe edendamine ning vähese CO2 heitega ja kliimamuutuste suhtes 
vastupidavale majandusele ülemineku toetamine põllumajanduses ning toiduainete- 
ja metsandussektoris; ning 

6. Sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu 
edendamine.’ 

Iga prioriteeti määratletakse täiendavalt mitme fookusvaldkonna kaudu ja määruses on 
esitatud kuue prioriteedi jaoks MAK-meetmete soovituslik loetelu. Põllumajanduse ja metsa 
ökosüsteemide prioriteedil on kolm fookusvaldkonda, millest üks on „elurikkuse ennistamine, 
säilitamine ja parandamine, sealhulgas Natura 2000 aladel ja looduslikust või muust eripärast 
tingitud piirangutega aladel, ning kõrge loodusväärtusega põllumajanduse ja Euroopa 
maastike seisundi ennistamine, säilitamine ja parandamine“33. Lisaks peab iga kava aitama 
kaasa kolme valdkonnaülese eesmärgi saavutamisele: innovatsioon, keskkond ja 
kliimamuutuste leevendamine ning nendega kohanemine.  

Liikmesriigid võivad koostada oma riiklike või piirkondlike erivajaduste käsitlemiseks 
valdkondlikke allprogramme, luues põhilise MAKi sees nn mini-MAKid. Valdkondlikke 
allprogramme saavad rakendada kohalikud omavalitsused, piirkondlikud arenguorganid või 
VVOd ja need võivad abisaajatele pakkuda kõrgemaid maksemäärasid. Noorte 
põllumajandustootjate, väiketalude, mägipiirkondade, lühikeste tarneahelate vajadused ning 
kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine ning bioloogiline mitmekesisus on 
valdkondlike allprogrammide potentsiaalsed teemad34.  

                                                      
32 Määruse (EL) nr 1307/2013, 17. detsember 2013 artiklid 4 ja 9 
33 Määruse (EL) nr 1305/2013, 17. detsember 2013 artikkel 5 ja lisa VI 
34 Määruse (EL) nr 1305/2013, 17. detsember 2013 artiklid 7, 8 ja 66 ning lisa IV 
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Muud Natura 2000 põllumajandustootjate jaoks olulised muudatused hõlmavad 
ühistegevusega (eriti maastiku skaalal) ja tarneahela ulatuses tehtava koostööga kaasnevate 
keskkonna- ja kliimaeeliste tunnustamist. Samuti pööratakse suurt rõhku innovatsioonile, 
keskkonnale, „sealhulgas Natura 2000 alade erivajadustele“35 ning kliimamuutuste 
leevendamisele ja nendega kohanemisele. Natura 2000 hüvitusmeetme rakendusala on 
laiendatud nii, et see hõlmaks ka muude kaitsealade põllumajandusmaad ja metsamaad, mille 
keskkonnapiirangud aitavad parandada elupaikade sidusust (loodusdirektiivi art. 10).  

Natura 2000 põllumajandustootjate I ja II samba toetuste vaheline võimalik sünergia  

ÜPP kahel sambal on erinevad vahendid ja talude tasandil saab nendevahelist potentsiaalset 
sünergiat kasutada nii Natura 2000 põllumajandussüsteemide kui ka kaitsekorralduslike 
praktikate toetamiseks; uus õigusakt rõhutab vajadust sellist sünergiat ära kasutada36. 
Esimese samba toetused on sageli vajalikud lisaks II samba põllumajanduse 
keskkonnatoetustele, kui on vaja säilitada põllumajandust ekstensiivselt majandatavate 
poollooduslike elupaikadega aladel (Oñate et al, 2007; Poláková et al, 2011).  

II sammas on loomulikult olnud peamine ELi rahastamisallikas põllumajandusmaa 
looduskaitseliseks majandamiseks, kuid Natura 2000 põllumajandusmaade toetuste ulatus ja 
sihtotstarve on liikmesriigiti väga erinev. Perioodil 2014–2020 peab selline rahastamine üha 
enam konkureerima paljude teiste maaelu arengu prioriteetidega liikmesriigi või piirkondlikul 
tasandil ning tähtsam kui kunagi varem on luua sidusad Natura 2000 põllumajandusmaade 
toetuste paketid, kasutades selleks ÜPP mõlema samba vahendeid, et tagada piisav toetus 
madala intensiivsusega Natura 2000 ja KLV põllumajandussüsteemidele.  

5.3 ÜPP toetuste keskkonnaalane võrdlustase  

Nõuetele vastavuse süsteem ja muud nõuded 

ÜPP mõlema samba põllumajandustoetuste suhtes kohaldatud „võrdlustaseme” 
kontseptsioon on kulude jaotamise mehhanism, et määratleda eraldusjoon 
põllumajandustootjate omal kulul antava keskkonnapanuse ja tõhustatud 
keskkonnajuhtimise taseme vahel, mille eest põllumajandustootjatele võidakse maksta 
näiteks põllumajanduse keskkonnakavade kaudu. 

Kõigi ÜPP pindalapõhiste toetuste keskkonnaalane võrdlustase hõlmab järgmist:  
• asjakohased kohustuslikud majandamisnõuded (KM) (nt loodus- või linnudirektiivi 

elemendid, mis käsitlevad Natura 2000 elupaikade ja liikide kaitset talu tasandil);  
• maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (HPK), mille on 

määratlenud liikmesriigid ELi ühises raamistikus; 
• muud riiklikud või piirkondlikud eeskirjad, mida kohaldatakse talude tasandil 

olenemata sellest, kas põllumajandustootja saab ÜPP toetusi või mitte. 

Lisaks hõlmab võrdlustase põllumajanduse-keskkonna-kliima ja muude pindalapõhiste EAFRD 
toetuste puhul:  

                                                      
35 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 8 lõike 1 punkti c alapunkt iv 
36 Ühise strateegilise raamistiku punkt 4.2 (1), 17. detsember 2013, määruse (EL) nr 1303/2013 I lisa 
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• „põllumajandustegevuse” all määratletud asjakohaseid kriteeriume (määruse (EL) nr 
1307/2013 artikli 4 lõike 1 punkt c ja lõige 2). 

• (ainult põllumajanduse keskkonna-, kliima- ja mahepõllumajanduse toetuste 
saajatele) väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise nõudeid, mille liikmesriigid 
peavad MAKis määratlema.  

I samba otsetoetuste rohestamise nõuded on olulised põllumajanduse keskkonna ja kliimaga 
seotud toetuste arvutamisel, kuna tuleb välistada põllumajanduse keskkonna ja kliimaga 
seotud kohustuste topeltrahastamine, mida toetatakse põllumajanduse keskkonnatoetuste 
raames ja mis vastavad oma olemuselt tavadele, millele viidatakse määruse (EL) nr 1307/2013 
artiklis 43 (kliimale ja keskkonnale kasulikud põllumajandustavad), mille eest makstakse I 
samba rohestamistoetust.  

Liikmesriigid peavad määratlema oma kontrollitavad põllumajandusmaa HPK standardid uues 
ühises raamistikus ja seda tehes peavad nad võtma arvesse „asjaomaste alade eriomadusi, sh 
mulla- ja ilmastikutingimusi, olemasolevat põllumajandustootmist, maakasutust, külvikorda, 
põllumajandustavasid ja põllumajandusstruktuure”37.  

ÜPP reformi käsitlevates õigusaktides on muudetud nõuetele vastavuse raamistikku, nagu on 
näidatud tabelis 5.2. HPK standardid ja kohustuslikud majandamisnõuded on nüüd jagatud 
kolme rühma, mis hõlmavad 1) keskkonda, kliimamuutusi ja maa häid 
põllumajandustingimusi; 2) inimeste, loomade ja taimede tervist ning 3) loomade heaolu. 
Loodus- ja linnudirektiivil põhinevad kohustuslikud majandamisnõuded jäävad üldjoontes 
samaks, kuid HPK raamistik on märkimisväärselt muutunud. Eemaldatud on valikulised HPK 
standardid, sh „minimaalsed loomkoormuse määrad ja/või sobivad režiimid” ning 
problemaatiline „soovimatu taimestiku leviku vältimine”, mida mõnes liikmesriigis rakendati 
viisil, mis kahjustas Natura 2000 elupaiku. Viimane on asendatud liikmesriikide poolt 
kehtestatavate asjakohaste hoolduse ja minimaalse tegevuse kriteeriumidega (vastavalt 
määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 4 lõike 1 punkti c alapunktile ii ja punkti c alapunktile iii). 
Lisaks annab HPK 7 liikmesriikidele uue võimaluse kehtestada vajadusel meetmed invasiivsete 
taimeliikide vältimiseks. Esimese samba „rohestamise” toetusele ülemineku katmiseks on 
2015. ja 2016. aastal püsikarjamaa olemasolevad hoolduseeskirjad38 endiselt osa nõuetele 
vastavusest. 

                                                      
37 Määruse (EL) nr 1306/2013, 17. detsember 2013 artikkel 94 
38 Vastavalt määrusele (EÜ) 1120/2009 
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Tabel 5.2 Keskkonna, kliimamuutuste ja maa hea põllumajandusliku seisundi nõuetele 
vastavuse nõuded alates 2015. aastast  
Allikas: Määrus (EL) nr 1306/2013, 17. detsember 2013, II lisa (ELT L347, 20.12.2013) 

Valdkond Põhiteema Nõuded ja standardid 

Keskkond, 
kliimamuu-
tused ja 
maa hea 
põllumajan-
duslik 
seisund 

Veekaitse 
KM 1 

Nõukogu 12. detsembri 1991. aasta direktiiv 91/676 / 
EMÜ veekogude kaitse kohta põllumajandusest lähtuva 
nitraadireostuse eest (EÜT L375, 31.12.1991, lk 1)  

Artiklid 
4 ja 5 

HPK 1 Puhverribade rajamine vooluveekogudele (1)  

HPK 2 Kui niisutusvee võtmiseks on vaja luba, tuleb järgida 
lubade andmise korda  

HPK 3 

Põhjavee kaitse reostuse eest: direktiivi 80/68/EMÜ lisas 
(versioon, mis kehtib selle kehtivuse viimasel päeval, 
niivõrd kui see on seotud põllumajandustegevusega) 
loetletud ohtlike ainete otseheite keelamine põhjavette 
ja meetmed põhjavee kaudse saastamise vältimiseks 
maapinnale juhtimise ja pinnasesse immutamise kaudu  

 

Muld ja 
süsiniku-
varud 

HPK 4 Minimaalne mullakate  

HPK 5 Alaspetsiifilistele tingimustele vastav minimaalne 
maahooldus erosiooni piiramiseks   

HPK 6 
Mulla orgaanilise aine taseme säilitamine asjakohaste 
tavade abil, sealhulgas kõrrepõldude põletamise keeld, 
välja arvatud taimetervisega seotud põhjustel (2) 

 

Bioloogiline 
mitme-
kesisus KM 2 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ, 
30. november 2009, loodusliku linnustiku kaitse kohta 
(ELT L20, 26.1.2010, lk 7) 

Artikli 3 
lõiked 1 
ja 2(b), 
artikli 4 
lõiked 1, 
2 ja 4 

KM 3 
Nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiiv 92/43/EMÜ 
looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja 
loomastiku kaitse kohta (EÜT L206, 22.7.1992, lk 7) 

Artikli 6 
lõiked 1 
ja 2 

Maastik ja 
hooldus-
tööde 
minimaalne 
tase 

HPK 7 

Maastikuelementide, sealhulgas hekkide, tiikide, ojade, 
puuderidade või -rühmade või üksikute puude, 
põlluservade ja terrasside säilitamine, sealhulgas hekkide 
ja puude lõikamise keeld lindude pesitsemise ja poegade 
toitmise perioodil ning valikulisena meetmed invasiivsete 
taimeliikide tõrjumiseks  

 

(1) HPK puhverribad peavad nii direktiivi 91/676/EMÜ artikli 3 lõike 2 kohaselt määratletud tundlikes 
tsoonides kui ka väljaspool neid vastama vähemalt nõuetele, mis on seotud väetiste kasutamise 
tingimustega vooluveekogude läheduses, vastavalt direktiivi 91/676/EMÜ II lisa punktile A.4, mida 
kohaldatakse vastavalt direktiivi 91/676/EMÜ artikli 5 lõike 4 alusel kehtestatud liikmesriikide 
tegevusprogrammidele. 

(2) Nõue võib piirduda kõrrepõldude põletamise üldise keeluga, kuid liikmesriik võib otsustada 
kehtestada täiendavaid nõudeid. 
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I samba „rohestamise“ toetuse mõju 

Liikmesriigid (või piirkonnad) peavad eraldama 30% oma I samba otsetoetuste eelarvest uuele 
kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade ehk  „rohestamise“ toetusele.39 Peaaegu 
kõik põllumajandustootjad, kellel on õigus saada toetust põhitoetuskava või ühtse 
pindalatoetuse kava alusel, peavad järgima kolme rohestamise meedet (või määratletud 
samaväärseid tavasid). Erandiks on: tunnustatud mahetootjad, kes saavad toetust 
automaatselt;  põllumajandustootjad, kelle talu on täielikult või osaliselt Natura 2000 aladel 
ja kes peavad seda järgima üksnes niivõrd, kuivõrd rohestamise tavad on kooskõlas Natura 
2000 direktiivide eesmärkidega; ning väikepõllumajandustootja toetuse saajad, kes on 
rohestamise nõuete täitmisest vabastatud.  

Mõju maa majandamisele on ilmselt kõige suurem taludes, kus on olulisel määral 
põllukultuure ja kesa, kuid suhteliselt vähe rohumaid või rohtseid söödakultuure. 
Rohestamise nõuded pakuvad liikmesriikidele ka võimalust tugevdada väärtuslike 
pastoraalsete elupaikade kaitset kündmise või maakasutuse muutmise eest. 

Kolm rohestamise nõuet on: 

• Põllumajanduskultuuride mitmekesistamine40:  talud, millel on 10-30 ha põllumaad 
(sh kesa) peavad kasvatama vähemalt kahte erinevat põllumajanduskultuuri, 
kusjuures peamine kultuur ei hõlma kõnealusest põllumajandusmaast üle 75%; 
rohkem kui 30 ha põllumaaga talud peavad kasvatama kolme erinevat 
põllumajanduskultuuri. Rohumaa- või segatalude puhul kohaldatakse neid nõudeid 
ainult juhul, kui põllukultuuride all on üle 30 ha (sh kesa, kuid välja arvatud rohi ja 
rohtsed söödakultuurid), on ka muid erandeid. 

 

• Püsirohumaa41:  
o Liikmesriigid peavad tagama, et püsirohumaade suhe kogu 

põllumajandusmaasse (võrreldes kindlaksmääratud varasema vaatlusaastaga) 
ei langeks rohkem kui 5 protsenti, ja nad võivad valida, kas kohaldada seda 
nõuet riiklikul või piirkondlikul tasandil. Nad võivad selle kohustuse kehtestada 
ka üksikute talude tasandil. Metsastatud püsirohumaad ei arvestata selles 
kalkulatsioonis kaona.  

o Natura 2000 aladel peavad liikmesriigid määrama püsirohumaad, mis on 
„keskkonnatundlikud“ (vaata allpool püsirohumaa uut määratlust), „sealhulgas 
turba- ja märgalad“, mis vajavad Natura eesmärkide saavutamiseks ranget 
kaitset. Nende piirkondade põllumajandustootjate jaoks on rohestamise nõue 
selle maa kasutust mitte muuta ega seda künda. 

o Väljaspool Natura 2000 alasid võivad liikmesriigid „keskkonna seisukohast 
väärtuslike” püsirohumaade kaitseks otsustada määrata “täiendavad tundlikud 
alad”, sealhulgas süsinikurikkal mullal asuvad püsirohumaad, kus 
rohestamisnõuete kohaselt kehtiks sama kaitsetase. 
 

                                                      
39 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1307/2013 artiklid 43–47 
40 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1307/2013 artikkel 44 
41 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1307/2013 artikkel 45 
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• Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala (EFA)42; põllumajandustootjad, kelle 
põllumaa on suurem kui 15 hektarit (mõne erandiga) peavad tagama, et ala, mis 
vastab 5 protsendile nende põllumaast on “ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
ala”. Need alad võivad olla kesa, terrassid, maastikuelemendid, puhverribad, 
agrometsanduse alad, metsaservad, lühikese raieringiga madalmetsaga alad ja MAKi 
või võrdväärse toetusega metsastatud alad; samuti püüdekultuurid, rohelise 
taimkattega alad ja lämmastikku siduva põllumajanduskultuuriga alad. Kui 
põllumajandustootjad peavad looma ökoloogilise kasutuseesmärgiga alasid, võib see 
tähendada potentsiaalselt seda, et Natura 2000 liikide jaoks on Natura 2000 aladest 
väljaspool asuval põllumaal rohkem elupaiku ning intensiivselt majandatavate 
põllumaade elupaikade väärtus ja läbilaskvus paraneb (Dänhardt et al, 2010; Gilbert-
Norton et al, 2010; Smith et al, 2010). See, kui palju täiendavaid kvaliteetseid 
elupaiku tegelikult luuakse, sõltub aga sellest, kui suur osa ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga alast on lühiajaline kesa, milliseid muud tüüpi alasid ja elemente 
kaitstakse, kas neid majandatakse bioloogilise mitmekesisuse tagamiseks ning kuidas 
nad jaotuvad kohalikul ja maastiku tasandil (Allen et al, 2012a).  
 

Natura 2000 ja KLV põllumajandusmaade jaoks on I samba rohestamistoetuse kõige olulisem 
mõju põllumajanduse keskkonna- ja kliimatoetuste arvutamise võrdlusaluse tõstmine 
tagamaks, et need ei kattuks I samba rohestamisnõuetega, ja väljaspool Natura 2000 alasid 
asuvate pastoraalsete elupaikade täiendavat kaitset, kui liikmesriigid otsustavad kasutada 
oma uusi määramisõigusi.  

5.4  Püsirohumaa ja püsikarjamaa uus määratlus 

Kehtivates õigusaktides on püsikarjamaa määratletud kui „maa, mida kasutatakse rohu või 
muude rohttaimede looduslikuks kasvatamiseks (isekülvi teel) või viljeluseks (külvamise teel) 
ning mis ei ole põllumajandusettevõtte külvikorraga hõlmatud viie aasta jooksul või kauem“. 
See tekitas teatavat segadust looduskaitse eesmärgil hooldatava maa abikõlblikkuse osas I 
samba toetuste jaoks, mida käsitleti 2010. aastal Euroopa Kohtus43. Uue õigusaktiga 
pakutakse võimalust laiendada märkimisväärselt ÜPP toetusõiguslikkuse puhul kasutatavat 
püsirohumaa määratlust, kuid see, milliseid pastoraalseid elupaiku ja maad hõlmata ja kas 
laiendatud määratlust kasutada või mitte, on liikmesriikide otsustada.  

Alates 2015. aastast jääb püsirohumaa (sealhulgas püsikarjamaa) põhimääratluseks „maa, 
mida kasutatakse rohu või muude rohttaimede looduslikuks kasvatamiseks (isekülvi teel) või 
viljeluseks (külvamise teel) ning mis ei ole põllumajandusettevõtte külvikorraga hõlmatud viie 
aasta jooksul või kauem“, kuid nüüd „võib see hõlmata ka teisi liike, näiteks põõsaid ja/või 
puid karjatatavatel aladel, kui rohi ja muud rohttaimed jäävad valdavaks“. Lisaks võivad 
liikmesriigid kasutada laiendatud määratlust, hõlmates ka „maad, mida saab karjatada ja mis 
on osa väljakujunenud kohalikest tavadest, kus rohi ja muud rohttaimed karjatatavatel aladel 

                                                      
42 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1307/2013 artikkel 46 
43 Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas (C-61/09). 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0061:EN:HTML 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0061:EN:HTML
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tavaliselt ei domineeri”. Komisjon määratleb kriteeriumid heintaimede ja muude rohttaimede 
domineerivuse ning „väljakujunenud kohalike tavade” kindlaksmääramiseks.  

Paljud karjamaad on bioloogilise mitmekesisuse jaoks kõige väärtuslikumad, kui need 
moodustavad mosaiigi avatud karjatatavatest rohumaadest ning põõsastest ja/või puudest 
või muudest maastikuelementidest, nagu näiteks niitmata rohu laigud, kiviaiad, kivid, kõrkja- 
või niisked alad, või kui need on metsakarjamaade süsteemid (Bergmeier et al, 2012). 
Liikmesriigid saaksid kasutada uusi püsirohumaade määratlusi koos I samba 
toetusõiguslikkuse määramise otsustega tagamaks, et sellised elupaigad saavad ÜPP toetust. 
Laiendatud määratlus pakub ka võimalust kaitsta olulisi elupaiku rohestamistoetuse alusel.  

Need on potentsiaalselt väga olulised ja tervitatavad parandused, kuid nende tegelik 
kohapealne mõju sõltub liikmesriikide valmisolekust võtta kasutusele laiendatud määratlus, 
mis võib mõnel juhul märkimisväärselt suurendada otsetoetuste jaoks abikõlblike maade 
üldpinda.   

5.5  Natura 2000 põllumajandusmaa abikõlblikkus ÜPP toetuste jaoks 

Natura 2000 põllumajandusmaadel on võimalik saada nii I kui ka II samba ÜPP toetusi, kuid 
paljudes liikmesriikides peeti Natura 2000 põllumajandusmaa elupaikade olulisi alasid 
perioodil 2007–2013 I samba otsetoetuste jaoks abikõlbmatuks. Abikõlblikkusprobleemid on 
hõlmanud puude, põõsaste ja võsa olemasolu karjamaal, talu või maatüki suurust, 
maaomandit, aegunud maa registreerimisdokumente ja raskusi heade põllumajandus- ja 
keskkonnatingimustega, mille liikmesriigid on kavandanud intensiivsemate 
põllumajandussüsteemide jaoks. Need probleemid on sageli seotud Natura 2000 
põllumajandusmaade iseloomulike tunnustega, mis on oluline osa nende bioloogilise 
mitmekesisuse väärtusest, kuid ei ole kooskõlas ELi toetusõiguslikkuse eeskirjade või nende 
eeskirjade rakendamisega liikmesriigis.  

Komisjoni juhendis soovitati üldreeglina, et maa, kus hektari kohta on üle 50 puu44 peaks 
olema abikõlbmatu. Ehkki liikmesriigid võisid alternatiivina kohaldada ka pro rata süsteemi, 
tekitas see reegel mõnes piirkonnas probleeme. Uued eeskirjad ja suunised antakse välja ÜPP 
reformi käsitlevate õigusaktide osana45. 

Paljudes liikmesriikides liigitatakse ekstensiivselt karjatatavad suured alad pigem metsamaaks 
kui põllumajandusmaaks. Näiteks Hispaanias klassifitseeritakse püsikarjamaad peamiselt 
monte’ks või metsamaaks; karjatamiseks kasutatakse enam kui 19 miljonit hektarit, enamasti 
ühismaana (Beaufoy et al, 2011a).  

Kasti 5.1 näited näitavad, kuidas minevikus on mõned liikmesriigid jätnud Natura 2000 
olulised põllumajandusmaad ÜPP toetustest välja ning kuidas teised on kasutanud ELi 
eeskirjade võimalusi, et tagada Natura 2000 elupaikade ja põllumajandustootjate 
toetusõiguslikkus. 

                                                      
44 Komisjoni soovitus, et maatükki, kus on üle 50 puu hektari kohta, tuleks ‘üldreeglina’ pidada abikõlbmatuks 
http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/ETS_specific_inspection_examples_2011 
45 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 76 lõike 2 punkt c  

http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/ETS_specific_inspection_examples_2011
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Sellegipoolest olid paljud alad, mille mõned liikmesriigid olid välja jätnud I samba otsetoetuste 
abikõlblikust alast, toetusõiguslikud II samba põllumajanduse keskkonnatoetuste jaoks. 
Mõned põllumajanduse keskkonnakavad, näiteks Natura 2000 aladele suunatud puudega 
poollooduslike elupaikade kavad Eestis ja Rootsis, loodi suuresti vastusena selliste elupaikade 
abikõlbmatusele I samba otsetoetuste saamiseks (King, 2010). Oleks parem, kui sellised 
abikõlblikkuse probleemid saaks lahendatud. Mõnel juhul võib see tulevikus olla võimalik tänu 
püsirohumaa laiendatud määratlusele ja tulevastele maastikuelementide abikõlblikkuse 
eeskirjadele46. 

Mõnel juhul on Natura 2000 talud toetusest välja jäetud lihtsalt seetõttu, et need on 
väiksemad kui riigiasutuste kehtestatud miinimumsuurus. Õigusaktides on I samba 
otsetoetuste soovituslikud minimaalsed künnisläved (kas vähem kui 100 eurot aastas või 
vähem kui üks ha maad), kuid liikmesriigid võivad seda künnist kindlaksmääratud piirides 
kohandada, „et võtta arvesse nende põllumajanduse struktuuri“. Näiteks on minimaalne 
abikõlblik pindala põllumajandusettevõtte kohta 0,1 ha Maltal; 0,3 ha Küprosel, Ungaris, 
Portugalis, Rumeenias ja Sloveenias; 0,4 ha Kreekas ja 0,5 ha Bulgaarias, Itaalias ja Poolas47. 

Liikmesriigid võiksid kasutada võimalust kehtestada madalamad künnised, et tagada Natura 
2000 väikeste põllumajandusettevõtete toetusõiguslikkus I samba jaoks.  

Kast 5.1. ÜPP I samba abikõlblikkuse eeskirjade rakendamine liikmesriikides 2007–2013 

Programmiperioodil 2007–2013 ilmnesid liikmesriikide vahel suured erinevused komisjoni suuniste 
tõlgendamisel maa abikõlblikkuse kohta ÜPP toetuste saamiseks ja heade põllumajandus- ja 
keskkonnatingimuste määratlemiseks, eriti põõsaste ja puudega karjamaade osas. Mõned 
liikmesriigid kasutasid KLV ja Natura 2000 põllumajandusmaade jaoks soodsat laiemat lähenemisviisi, 
hõlmates oma I samba toetuste jaoks abikõlblike alade hulka suured aktiivselt kasutatavad 
karjamaade alad võsa ja puudega. Ühendkuningriik hõlmas oma maatükkide infosüsteemi enamiku 
nõmmealadest ja luges need I samba toetuste jaoks abikõlblikuks, kui taimestik on karjatatavate 
loomade jaoks läbitav (DVL and NABU, 2009). Prantsusmaa määras madala tootlikkusega alad 
abikõlblikeks söödaaladeks, kui neis on rohtu, põõsaid või puude vilju (kastanid, tammetõrud), mis on 
tarbitavad, juurdepääsetavad ja mida kari tegelikult tarbib, sealhulgas ekstensiivsed karjamaad, 
nõmmed ja metsamaad (sh need, kus hektari kohta on üle 50 puu) (Beaufoy et al, 2011b). Hispaania 
lõi võsa ja puudega karjamaadele konkreetsed registrikategooriad, kuhu kuulub näiteks umbes 40% 
kõigist I samba toetusõiguslikest põllumajandusmaadest Castilla y Leoni piirkonnas (Beaufoy et al, 
2011a). Vastupidiselt sellele ei kasutanud teised liikmesriigid õigusraamistikus kõiki võimalusi, et 
lisada maatükkide registrisse ulatuslikud ekstensiivselt karjatatatavad alad ja võimaldada neile I samba 
toetusi, loobudes seeläbi võimalusest toetada nii bioloogilist mitmekesisust kui ka nende oluliste 
põllumajandussüsteemide elujõulisust. 

HPK standard soovimatu taimestiku pealetungimise ärahoidmiseks oli mõnes kohas määratletud viisil, 
mis ajendas põõsaste või võsalaikude eemaldamist karjamaalt (Birdlife International, 2009; Cumulus 
Consultants, 2011; Hart and Baldock, 2011; King, 2010). 2009. aastal avastas Bulgaaria 
korraldusasutus, et 400 836 ha püsirohumaad, mis oli varem määratletud kui KLV, ei täitnud I samba 
toetuste nõudeid peamiselt seetõttu, et nende määratletud HPK standard püsikarjamaade kaitseks 
nõudis „püsikarjamaade või heinamaade puhastamist soovimatutest põõsastest“. Talupidajad 
hakkasid raiuma põõsaid ja võsa, mis kahjustas mitmeid väärtuslikke ja kaitstavaid elupaiku.  

                                                      
46 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 76 lõike 2 punkt c 
47 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1307/2013 artikkel 10 ja IV lisa  
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See HPK nõue koos hüljatud maade (peamiselt püsikarjamaa, aga ka põllumaa) probleemiga viis suurte 
alade väljajätmiseni nii ühtsest pindalatoetusest kui ka 2. telje pindalapõhistest toetustest 
(Keenleyside et al, 2012).  

Saksamaal on mitmesugused looduskaitse eesmärkidel hooldatavad rohumaad ja nõmmealad olnud I 
samba jaoks abikõlbmatud, kuna nende hooldamist ei peeta (produktiivseks) põllumajanduslikuks 
majandamiseks (DVL & NABU, 2009), kuigi see võib Euroopa Kohtu otsuse tagajärjel muutuda. 
Rumeenias arvatakse ühtse pindalatoetuse kavast välja hinnanguliselt 1,9 miljonit väiketalunikku (45% 
kõigist majapidamistest), kuna neil on maad vähem kui 1 ha (Redman, 2010). Suuri piiritlemata 
karjamaid (tavaliselt ühismaa) ei ole otsetoetuste saamiseks registreeritud (Nori and Gemini, 2011).  

Samuti on liikmesriikides erinevalt rakendatud eeskirju maastikuelementide, näiteks põõsaste, puude 
või hekkide lisamiseks otsetoetuste saamiseks abikõlbliku ala hulka (DVL & NABU, 2009; Oppermann, 
2009). Näiteks on abikõlblikust alast üldjuhul välja jäetud elemendid, mille laius on üle 4 m (või 
maatüki sees üle 2 m)48, kuigi liikmesriikidel oli võimalus arvestada põllumajandusettevõtte 
abikõlbliku ala sisse sellised maastikuelemendid nagu igasuguse laiusega hekid, teatades komisjonile, 
et neid tunnuseid käsitletakse „maastikuelementidena”, mida põllumajandustootjal tuleb HPK 
kohaselt säilitada. Iirimaa tegi seda, kuid paljud teised liikmesriigid mitte (Beaufoy et al, 2011b), 
näiteks jättis Ühendkuningriik abikõlblikust alast välja sellised keskkonnaelemendid nagu hekid. Kui 
abikõlbliku ala hulka kuulusid suuremad kui 0,1 ha pindalaga maastikuelemendid, siis tuli need 
kaardistada ja digitaliseerida maatükkide identifitseerimise süsteemis (LPIS) kontrolli eesmärgil49. 
Seda on väga keeruline teha dünaamiliste elementide, näiteks ekstensiivselt karjatatavate karjamaade 
põõsaste puhul (DVL & NABU, 2009). Isegi kui talunikud ja karjused proovivad neid suure vaevaga 
kaardistada, võib nende asukoht ja/või pindala olla auditi ajaks muutunud.  

5.6 Oluline on toetada põllumajandussüsteemi, mitte üksnes maahooldust 

Paljud Natura 2000 põllumajandussüsteemid on ohus. Talupidajad, kes teostavad ühenduse 
tähtsusega elupaikade ja liikide jaoks vajalikku hooldust, teevad seda sageli rasketes oludes 
ja töömahukates süsteemides äärealadel. Nad on erakordselt haavatavad majanduslikule 
survele, mis viib traditsioonilistest põllumajandussüsteemidest loobumiseni ja mõnel juhul 
tootmise täieliku lõpetamiseni.    

Ekstensiivsed loomakasvatussüsteemid on eriti suure surve all ja rohumaid on hakatud 
karjatamise asemel pigem niitma, mis võib kahjustada tavapäraselt karjatatud 
elupaigatüüpide bioloogilist mitmekesisust. Näiteks Eestis, Prantsusmaal, Saksamaal ja Tšehhi 
Vabariigis niidavad või purustavad talupidajad rohtu ja jätavad niidetud rohu multšiks, mis 
vähendab taimeliikide mitmekesisust juurdekasvu lämmatamise tõttu. (King, 2010). 
Põllumajandustootjad võivad niita ka õitsemise ajal. Alternatiivne otsus minna üle 
intensiivsematele tootmissüsteemidele võib olla sama kahjulik, kui kariloomad ei kasuta 
enam suvekarjamaid ja heinamaid kasutatakse silo tootmiseks.  

Kui Natura 2000 põllumajandussüsteem tervikuna on ebaökonoomne, ei pruugi konkreetsete 
elupaikade ja elementide hooldamise toetamine olla piisav, et tagada nende tavade 
jätkumine. Juhtudel, kui Natura 2000 maa on ainult osa talumajapidamisest (näiteks 

                                                      
48 Article 34 of Council Regulation (EC) No 73/2009 of 19 January 2009, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:316:0065:01:EN:HTML 
49 http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Area_measurement 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:316:0065:01:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:316:0065:01:EN:HTML
http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Area_measurement
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piimafarmid, mis kasutavad suviseid alpikarjamaid), tuleb käsitleda talu tervikuna, sh 
väljaspool Natura 2000 asuvad maad. 

Seetõttu on oluline luua integreeritud toetuspakett Natura 2000 põllumajandustootjatele, 
mis esiteks tagab ekstensiivse põllumajandussüsteemi majandusliku elujõulisuse, millest 
sõltub kasulik majandamine, ja teiseks toetab ühenduse tähtsusega elupaikade ja liikide 
kaitseks vajalikke majandamisviise.  

Esmatähtis on tegeleda põllumajandusmaade hülgamise ja majandamise intensiivistamisega 
seotud ohtudega, tagades, et põllumajandustootja saab jätkata maa hooldamist ja et 
ekstensiivne põllumajandussüsteem jääb püsima. Majanduslikku ja sotsiaalset elujõulisust 
saab seejärel parandada sihtotstarbelise toetusega suutlikkuse suurendamiseks ja 
põllumajandustoodetele lisandväärtuse andmiseks. Kui põllumajandussüsteemi aluseks olev 
toetus on paigas, täiendavad paketti konkreetsete Natura 2000 elupaikade ja liikide kaitseks 
vajalike majandamistavade toetused, nagu on näidatud joonisel 5.1. Seda integreeritud 
toetuspaketti saab üles ehitada, kasutades mitmesuguseid meetmeid ÜPP mõlemast 
sambast, nagu on selgitatud alapeatükkides 5.7–5.12. 
 
Joonis 5.1. Natura 2000 põllumajandussüsteemide integreeritud toetuspaketi loomine  

 

5.7  ÜPP toetus ekstensiivsete Natura 2000 põllumajandussüsteemide majandusliku 
elujõulisuse tagamiseks  

Madala ja keskmise intensiivsusega karjatamissüsteemide majanduslik elujõulisus ELis sõltub 
suuresti I samba otsestest sissetulekutoetustest. (Osterburg et al, 2010). Paljudes 
liikmesriikides mängivad need toetused olulist rolli põllumajanduse säilitamiseks maal, mis 
muidu võidaks hüljata. Neis piirkondades on hülgamise vältimine eriti oluline, kuna need 
talupidajad säilitavad endiselt põlvest põlve edasiantud traditsioonilisi 
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põllumajandusteadmisi ja -oskusi, mis on kohandatud kohalikele ökosüsteemidele. Sellistes 
olukordades võib talupidamise lõpetamine põhjustada selliste põllumajandusoskuste 
pöördumatu kaotuse.  

Esimene kriitiline samm Natura 2000 aladel põllumajanduse jätkumise tagamiseks on I samba 
toetusõiguslikkuse tagamine. Natura 2000 põllumajandussüsteemide eripära tuleks arvesse 
võtta, näiteks kasutades püsirohumaa laiendatud määratlust, määruse (EL) 1307/2013 artikli 
4(1)(c) punktides (ii) ja (iii) nõutavate kriteeriumide ja minimaalse tegevuse määratlemisel 
ning maastikuelemente ja talu minimaalset suurust puudutavate reeglite kehtestamisel. 
Sama oluline on tagada Natura 2000 põllumajandustootjate toetusõigused, eriti kui nad pole 
kunagi varem saanud otsetoetusi taotleda. Liikmesriigid võivad otsustada (enne 1. augustit 
2014) eraldada uued toetusõigused aktiivsetele põllumajandustootjatele, kes ei saanud I 
samba toetusi taotleda (näiteks ühtse pindalatoetuse kava kohaldavates liikmesriikides, kuna 
neil oli ainult maa, mis ei vastanud hea põllumajandusliku seisundi tingimustele, kui praeguste 
kavade toetusõigused määrati 2003. aastal). Praegu ühtset otsetoetuste kava kohaldavad 
liikmesriigid võivad toetusõigusi anda ka põllumajandustootjatele, kellel pole kunagi 
toetusõigusi olnud ja kes tõendavad, et nad on tõelised põllumajandustootjad50. See on 
oluline võimalus tuua praegu toetamata Natura 2000 põllumajandusmaad tagasi ÜPP 
otsetoetuste kohaldamisalasse.  

Kui on tagatud maa ja põllumajandustootja toetusõiguslikkus, siis on ÜPP mõlemas sambas 
mitmeid toetusi, mida saab kasutada, sageli kombinatsioonis, nende 
põllumajandusettevõtete majandusliku elujõulisuse toetamiseks, sealhulgas: 

• Põhitoetuskava, ühtse pindalatoetuse kava ja seonduvad rohestamise nõuded (I 
sammas) VÕI 

• Väikepõllumajandustootjate kava  (I sammas) 
• Toetused looduslike piirangutega aladele (I ja II sammas) 
• Vabatahtlik tootmiskohustusega seotud toetus (I sammas) 
• Mahepõllumajanduse toetus (II sammas) 

Põhitoetuskava ja ühtse pindalatoetuse kava (I sammas) 

Põhitoetuskava (BPS) on tootmisega mitteseotud talu sissetulekutoetus, mis asendab ühtset 
otsetoetuste kava (SPS) alates 2015. aastast, kuid ühtse pindalatoetuse kava kasutavad 
liikmesriigid võivad seda teha kuni aastani 2020. Põhitoetuskava makstakse hariliku 
maksumääraga hektari kohta hiljemalt 2019. aastal, kuid liikmesriikidel on paindlikkus 
ajaloolisi tegureid arvesse võtta tingimusel, et ühegi hektaritariifi väärtus pole alla 60% 
keskmisest. Lisaks võivad nad erinevate piirkondade jaoks kehtestada erinevad määrad, kui 
need on määratletud objektiivsete kriteeriumide kohaselt, nagu näiteks „agronoomilised ja 
sotsiaalmajanduslikud tunnusjooned, piirkondlik põllumajanduspotentsiaal või nende 
institutsiooniline või haldusstruktuur”51. 

                                                      
50 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 24 lõige 1 
51 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 23 lõige 1 
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Väikepõllumajandustootjate kava  (I sammas) 

Alternatiivina võivad liikmesriigid kehtestada väikepõllumajandustootjate kava, mis pakub 
lihtsustatud otsetoetust vahemikus 500€52 kuni 1250€ talu kohta aastas, mille 
väikepõllumajandustootjad võivad valida kõigi teiste I samba toetuste asemel53.  Selle 
eesmärk on halduskoormuse vähendamiseks lihtsustada sissetulekutoetuse maksmist 
paljudele väga väikestele põllumajandusettevõtetele ELis ja kui seda kasutada, võib see aidata 
väikestel osalise toimetulekuga Natura 2000 põllumajandusettevõtetel esmakordselt toetust 
saada. Oluline on märkida, et põllumajandustootjatel on selle toetuse valimiseks vaid üks 
võimalus vahetult pärast õigusaktide jõustumist, kuid liikmesriigid võivad juba madalaid 
otsetoetusi saavad põllumajandustootjad viia kavasse automaatselt. 

Rohestamise toetus (I sammas) 

Natura 2000 alade põllumajandustootjad peavad täitma ainult rohestamisnõudeid, mis on 
kooskõlas Natura 2000 eesmärkidega, ja väikepõllumajandustootja toetuse saajad 
vabastatakse rohestamise kohustustest. Tegelikult vastab enamik Natura 2000 
põllumajandusettevõtteid tõenäoliselt juba nõuetele (üksikasju vt eespool alapeatükis 5.3), 
kuid enne maksete algust on oluline, et liikmesriigid määratleksid täpselt, mida (kui üldse) 
peavad Natura 2000 põllumajandusmaade põllumajandustootjad tegema. Sama oluline on 
veenduda, et põllumajandustootjad seda mõistaksid, et vältida Natura 2000 elupaikade 
kahjustamist (näiteks muutes ekstensiivselt majandatava põllumaa ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga alaks, kuna nad uskusid, et see on maksetingimus).  

Uued nõuded liikmesriikidele määrata Natura 2000 alade piires karjatatavate elupaikade 
väärtuslikud alad, mida talupidajad ei tohi künda ega nende kasutust muuta (kui nad ei taha 
kaotada osa või kõiki otsetoetusi), pakuvad sellele maale täiendavat kaitset. Soovi korral 
võivad liikmesriigid määrata sarnaseid alasid ka väljaspool Natura 2000 alasid.   

Toetused looduslike piirangutega aladele (I ja II sammas) 

Nn ebasoodsamate piirkondade (ESA) (või looduslike piirangutega alade) toetused on juba 
pikka aega andnud olulist tuge ekstensiivsete karjatamissüsteemide säilitamiseks, mis on 
paljude põllumajanduslike elupaikade ja liikide jaoks üliolulise tähtsusega. Näiteks Itaalias on 
enamus madala tootlikkusega alpi karjamaadest riigi omandis ja kohalikud omavalitsused 
kasutavad ebasoodsamate piirkondade toetusi traditsiooniliste ekstensiivsete 
rändkarjatamissüsteemide toetamiseks. Meede pakub olulist sotsiaalmajanduslikku tuge ka 
ebasoodsas olukorras olevatele maapiirkondadele ning seetõttu suunavad paljud liikmesriigid 
selle meetme jaoks suure osa oma MAKi eelarvest (sh Austria, Soome, Prantsusmaa, Iirimaa, 
Itaalia, Luksemburg, Slovakkia ja Sloveenia) (Cooper et al, 2006). Rohkem kui pooled Poola 
põllumajandusmaadest saavad ebasoodsamate piirkondade toetusi ja üldiselt on liikmesriigid 
klassifitseerinud ebasoodsamate piirkondadena üle poole ELis kasutatavast 
põllumajandusmaast. Selle meetme kasutamist peetakse oluliseks sõnumiks põllumajanduse 
sotsiaalse väärtuse kohta neis piirkondades ja rõhutatakse ühiskonna kohustust toetada 
nende majanduslikku elujõulisust (Poláková et al, 2011). See toetus on enamasti ilma 
konkreetsete majandamisnõueteta ja põllumajandustootjad on hakanud pidama II samba 
ebasoodsamate piirkondade toetust ÜPP sissetulekutoetuse vormiks, ehkki perioodil 2007–
                                                      
52 Madalaim piirmäär võib olla 200 eurot Küprosel, Horvaatias ja Sloveenias ning 50 eurot Maltal 
53 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1307/2013 artiklid 61–65  
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2013 asendasid mõned liikmesriigid selle meetme sihipärasema põllumajanduse 
keskkonnameetmega (nt Inglismaal ja Walesis).  

Uue määruse kohaselt määratletakse looduslike piirangutega alad (ANC), kasutades uusi 
biofüüsikalisi kriteeriume54, mille tulemuseks on mõned praeguste ebasoodsamate 
piirkondade piiride muutused (II samba üleminekutoetused on ette nähtud ESA maadele, mis 
ei kvalifitseeru looduslike piirangutega aladeks). Liikmesriikidel on võimalus pakkuda 
põllumajandustootjatele kahte eraldi looduslike piirangutega alade toetust: täiendav I samba 
sissetulekutoetus lisaks põhitoetuskavale ja rohestamistoetusele ning tuttavama II samba 
hüvitustoetuse ajakohastatud versioon (mis algselt oli seotud kariloomade arvu või 
põllukultuuride pindalaga, kuid nüüd makstakse seda hektari kohta).  

Liikmesriigid saavad määrata kolme tüüpi looduslike piirangutega alasid55: 

a) Mägipiirkonnad, kus kõrgusest tingitud väga raskete kliimatingimuste tõttu on 
kasvuperiood oluliselt lühem või kus enamikul alast on spetsialiseerimata 
masinate jaoks liiga järsud nõlvad või mis asuvad põhjapool 62. laiuskraadi; 

b) Muud alad, mida mõjutavad looduslikust eripärast tingitud olulised piirangud võib 
määratleda, kui vähemalt 66% kasutatavast põllumajandusmaast vastab ühele või 
mitmele tootmist piirava kliima-, mulla- ja maastikukriteeriumi künnisele, kuid 
liikmesriigid peavad neist piirkondadest välja jätma maa-alad, kus 
põllumajanduslikud investeeringud või majandustegevus on piirangutest üle 
saanud; 

c) Muud alad, mida mõjutavad konkreetsest eripärast tingitud piirangud ja kus 
keskkonna säilitamiseks või parendamiseks, paikkonna säilitamiseks, 
turismipotentsiaali säilitamiseks või rannajoone kaitsmiseks on vajalik 
põllumajanduse jätkumine. Need alad ei tohi ületada 10% liikmesriikide 
territooriumist. 

Hoolitseda tuleb selle eest, et olulist uut nõuet piirangutest ülesaanud maa väljajätmiseks b-
tüübist ei kasutataks viisil, mis välistaks teatud Natura 2000 põllumajandusmaad (näiteks 
aruniidud).  

Liikmesriikidel ei ole kohustust kehtestada looduslike piirangutega alade toetusi kummagi 
samba alusel, kuid kui nad seda teevad, saavad Natura 2000 põllumajandustootjad, kellel on 
maad looduslike piirangutega aladel, taotleda vastavaid II samba hüvitisi ja ka I samba 
otsetoetusi (kui nad ei valinud väikepõllumajandustootjate kava). I samba looduslike 
piirangutega alade toetusi võib eraldada kuni 5% I samba riikliku eelarve ülemmäärast ja need 
ei pea olema kättesaadavad liikmesriigi kõigil looduslike piirangutega aladel56. 

II samba looduslike piirangutega alade hüvitised jäävad vahemikku 25–250€ (või 
mägipiirkondades 450€) hektari kohta aastas, mis põhineb saamata jäänud sissetulekul ja 
loodusliku ebasoodsa olukorraga seotud kuludel, võrreldes piiranguteta 

                                                      
54 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1305/2013 III lisa 
55 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1305/2013 artikkel 32 ja III lisa 
56 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1307/2013 artiklid 48 ja 49 
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põllumajandusmaadega. See võrdlusnõue on hüvitise arvutamise oluline muudatus, mis võib 
praeguse perioodiga võrreldes suurendada mõne Natura 2000 ja muu KLV maa hüvitise 
määrasid, kuid see sõltub väga palju sellest, kuidas võrreldakse ja milliseid kulusid arvesse 
võetakse. Olukordades, kus on oht Natura 2000 põllumajandusmaa kasutusest 
väljalangemiseks, on oluline arvesse võtta maa hooldamise kogukulu (Barnes et al, 2011). 
Need looduslike piirangutega alade hüvitised vähenevad teatud suurusest suuremate 
põllumajandusettevõtete puhul57. 

Vabatahtlik tootmiskohustusega seotud toetus (I sammas)  

Uued I samba otsetoetused hõlmavad vahendit (sarnaselt eelmise määruse (EÜ) nr 73/2009 
artikli 68 lõike 1 punkti b kohase eritoetusega), mis võimaldab liikmesriikidel kasutada 8% (või 
mõnel juhul rohkem) oma iga-aastasest otsetoetuste eelarve ülemmäärast, et anda 
tootmiskohustusega seotud toetust piiratud arvule sektoritele ja toodetele, „sektoritele või 
piirkondadele, kus konkreetsete põllumajanduslike tootmisviiside või põllumajandussektorite 
puhul, mis on eriti tähtsad majanduslikel, sotsiaalsetel või keskkonnaalastel põhjustel, esineb 
teatavaid probleeme"58. Liikmesriikide rakendatavatest toetusmeetmetest tuleb teatada 
komisjonile. 

Seda tüüpi toetused võivad olla kasulikud sihipärased toetused majanduslikult haavatavatele 
loomakasvatustüüpidele, eriti kõrgustiku- ja mägipiirkondades, kuigi minevikus ei ole 
liikmesriigid kehtestanud artikli 68 alusel toetust saavatele põllumajandustootjatele 
keskkonnakriteeriume ega mõõtnud, kas keskkonnaalane kasu saavutati (IEEP & Alterra, 
2010). Liikmesriigid on peamiselt kasutanud võimalust veiselihasektori toetamiseks, pakkudes 
mõningast toetust ka lamba-, kitse- ja piimatoodetele, eelkõige majanduslikult või keskkonna 
poolest tundlikes piirkondades (Pitts et al, 2010). Artikli 68 kohaseid toetusi on looduskaitse 
eesmärgil kasutatud näiteks Iirimaal Burreni Natura 2000 alal ekstensiivse 
kariloomakasvatuse toetamiseks (vt näide lisas E); kohalike tõugude ja ekstensiivse 
kariloomakasvatuse jaoks Portugalis, eelkõige KLV niitudel ja deesades; ning ekstensiivse 
karja ja püsikarjamaa jaoks Taanis (Hart et al, 2010).  

Mahepõllumajanduse toetused (I sammas (rohestamine) ja II sammas) 

Paljud ekstensiivsed Natura 2000 põllumajandussüsteemid vajaksid mahepõllumajanduse 
standarditele vastamiseks suhteliselt vähe muudatusi. Tunnustatud 
mahepõllundusettevõtted kvalifitseeruvad automaatselt I samba rohestamistoetuse 
saamiseks. Liikmesriikides, kus suurt osa püsikarjamaadest majandatakse peaaegu 
mahepõllumajanduslikult, võivad II samba mahepõllumajandusele ülemineku toetus või 
mahepõllumajandusega jätkamise toetus olla oluliseks lisasissetulekuallikaks Natura 2000 
põllumajandustootjatele59, ja potentsiaalselt ka ekstensiivsete lamba- ja 
kitsekasvatussüsteemide puhul nt Kreekas, Itaalias ja Portugalis ning äärealade ekstensiivsete 
põllusüsteemide puhul (nt vt Hispaania teraviljakasvatuse näide).  

                                                      
57 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1305/2013 artikkel 31 
58 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1307/2013 artiklid 52–55. 8% võib erandina suurendada kuni 13% 
-ni, millele lisandub 2% valgukultuuride toetuseks, ja teatud tingimustel võib see olla suurem kui 13% komisjoni 
nõusolekul 
59 Nende hulka kuuluvad Tšehhi Vabariik (üle 25%), Kreeka, Läti ja Slovakkia (kõik üle 15–16%) ning Austria ja 
Portugal (üle 10%) (Euroopa Komisjon, 2010a) 
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Uutes õigusaktides on mahepõllumajandusele ülemineku ja mahepõllumajandusega 
jätkamise toetused eraldatud põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetmetest, kuid on 
struktuurilt sarnased, iga-aastaste maksetega 5-7 aastat60. Seal on säte, mis võimaldab katta 
põllumajandustootjate tehingukulusid, lisades esialgsele toetussummale 20% (või 30% 
põllumajandustootjate rühmade puhul). Maksimaalsed toetusmäärad on sõltuvalt 
põllumajandussüsteemist vahemikus 450–600 eurot hektari kohta. 

5.8 ÜPP toetus Natura 2000 põllumajandusettevõtete suutlikkuse tõstmiseks  

Ilma toetuseta ei jää paljud Natura 2000 talud lihtsalt ellu ning Natura 2000 
põllumajandussüsteemide pikaajaline majanduslik ja keskkonnaalane elujõulisus sõltub 
põllumajandustootja haldus- ja keskkonnaalase suutlikkuse ning talu majandusliku 
suutlikkuse suurendamisest:  

• Riiklikult rahastatava toetuse pakutavate võimaluste kasutamiseks peab 
põllumajandustootja kõigepealt mõistma Natura 2000 eesmärke ja põllumajanduse 
olulist rolli nende saavutamisel; teiseks peavad talupidajal olema teadmised ja 
haldussuutlikkus nende toetuste ja teenuste taotlemiseks, nõuetest arusaamiseks ja 
vajaliku raamatupidamisarvestuse pidamiseks. Eriti oluline on, et põllumehed 
mõistaksid, et toetuse eesmärk on keskkonnakaitse, mitte põllumajanduse 
intensiivistamine. 

• Paljud Natura 2000 põllumajandustootjad saaksid kulusid vähendada ja sissetulekut 
parandada, kui nad saaksid kasutada tööjõusäästlikku tehnoloogiat, pääseksid Natura 
2000 talutoodangu turgudele ja vastaksid kvaliteedistandarditele. 
Põllumajandusettevõtte ja selle töötajate suutlikkuse tõstmine sel viisil võib 
kindlustada talu ja pere sissetulekuid, kahjustamata keskkonnateenuseid. 
 

Avalik toetus suutlikkuse suurendamiseks tuleb ÜPP mõlemast sammast, kuid on oluline, et 
see toetus oleks kohandatud Natura 2000 põllumajandustootjate ja 
põllumajandussüsteemide konkreetsetele vajadustele keskkonnaeesmärkide saavutamiseks. 
Suutlikkuse suurendamise toetuste valik hõlmab järgmist: 

• Põllumajandusettevõtete nõustamisteenused (I ja II sammas) 
• Teadmussiire ja teabemeetmed (II sammas) 
• Investeeringud (II sammas) 
• Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse arendamine (II sammas) 
• Sissetulekutoetus ja muud noorte põllumajandustootjate toetused (I ja II sammas) 
• Natura 2000 maahooldajate keskkonnateadlikkuse tõstmine (II sammas) 

Põllumajandusettevõtete nõustamisteenused (I ja II sammas) 

Natura 2000 põllumajandussüsteemide püsimajäämiseks ning elupaikade ja liikide edukaks 
kaitseks on põllumajandustootjate nõustamine, toetamine ja koolitamine ülioluline.  

ELis on põllumajandustootjate nõustamise ja toetamise vajadused on siiani suures osas 
rahuldamata - 2008. aastal sai personaalset nõustamist vaid umbes 5% otsetoetusi saavatest 

                                                      
60 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1305/2013 artikkel 29 
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põllumajandustootjatest (European Commission, 2010a). Nõustamisteenused ei jõua hästi 
väiketalunikeni ja nõuetele vastavuse nõustajatel puudub sageli põllumajandusmaade 
elupaikade ja liikide kaitse alane koolitus. Samuti on vaja tõhusaid seoseid teadusuuringute ja 
nõuetele vastavuse rakendamise vahel (Angileri, 2011). Mõned talupidajad on öelnud, et 
nõuetele vastavuse nõuete rikkumise hirm takistab neid kaitsemeetmete rakendamisel 
(Goßler, 2009). See näitab, kui oluline on põllumajandustootjate teavitamine  bioloogilise 
mitmekesisusega seotud teemadel kogu talu majandamise kontekstis ning konkreetse 
olukorra hindamine ja nõustamine sellele vastavalt, mitte ainult üldise teabe esitamine. 

Liikmesriigid on kohustatud looma põllumajanduse nõustamissüsteemi, mis peab alates 2015. 
aastast nõustama põllumajandustootjaid järgmistes küsimustes: nõuetele vastavus (KM ja 
HPK); rohestamise nõuded; ELi vee- ja pestitsiidialaste õigusaktide nõuded talu tasandil; ning 
MAKi meetmed põllumajandusettevõtete moderniseerimiseks, konkurentsivõime 
suurendamiseks, valdkondlikuks integreerimiseks, innovatsiooniks, turule orienteerumiseks 
ja ettevõtluse edendamiseks61.  Liikmesriigid võivad pakkuda talunõustamise süsteemi kaudu 
palju laiemat nõustamist, täpsemalt järgmistes küsimustes: põllumajandusettevõtete 
muutmine ja mitmekesistamine; riskijuhtimine ja ennetavad tegevused; põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimatoetuste põhinõuded; ning erinevad kliimamuutuste leevendamise ja 
nendega kohanemise, bioloogilise mitmekesisuse ja veega seotud teemad62.  

Varem on põllumajandusettevõtete nõustamise süsteemist peamiselt kasu saanud suured 
põllumajandusettevõtted ja mõne liikmesriigi ametiasutustel on olnud probleeme väikeste 
põllumajandusettevõtete nõustamisega.  

Alates 2015. aastast saavad liikmesriigid soovi korral anda teatavatele põllumajandustootjate 
kategooriatele esmatähtsa juurdepääsu talunõustamisele, kuid nad peavad eelistama 
vähemalt neid põllumajandustootjaid, kelle juurdepääs muudele nõuandeteenustele on kõige 
piiratum, ja tagama, et toetusesaajatel „on juurdepääs nõuandele, mis arvestab 
põllumajandusliku majapidamise konkreetset olukorda“63.  

2015. aasta talunõustamise süsteemi ulatus ja nõuded pakuvad liikmesriikidele võimalust 
pakkuda väga spetsiifilisi nõustamisteenuseid, mis on kohandatud Natura 2000 
põllumajandustootjate keskkonna- ja majandusvajadustele. Siiski pole mingit garantiid, et nad 
seda teevad, või et Natura 2000 ja KLV põllumajandustootjate nõuandevajadusi eelistatakse 
intensiivsemate põllumajandustootjate vajadustele. 

Põllumajanduse nõustamissüsteemi pakkumine on I samba nõue, kuid liikmesriikidele 
rahastatakse nõustamisteenuste loomist II samba kaasrahastatud MAKi meetmest64. Selle 
meetme alusel tehakse makseid nõustamisteenuse pakkujatele ning antakse ka rahalist 
toetust nõustajate koolitamiseks. Talunõustamissüsteemi tõhusus sõltub nõustajate 
kvaliteedist ja asjatundlikkusest ning sellest, kuidas nad maaomanikega tegelevad ja 
suhtlevad. Nõustajad mängivad olulist rolli ka teadlaste ja põllumeeste vahelise 
ühenduslülina, tehes kindlaks põllumeeste vajadused, koondades praktilisi kogemusi ja 
rakendades teadusuuringutest saadud teadmisi kohalikes oludes. Vaja on hoolitseda selle 
                                                      
61 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1306/2013 artiklid 12–15 
62 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1306/2013 I lisa 
63 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1306/2013 artikkel 14 
64 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1305/2013 artikkel 15 
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eest, et nõustajatel oleks selleks vajalik tehniline võimekus ja teadmised, eriti Natura 2000 
põllumajandusmaa puhul, nii et see võiks olla oluline rahastamisallikas nii nõustajate 
koolitamiseks kui ka talupidajatele nõustamisteenuse pakkumiseks. Liikmesriigid on 
põllumajandustootjate nõustamise põllumajanduse keskkonnakavade osas sageli 
korraldanud eraldi organisatsiooni või erasektori töövõtjate kaudu, kuid neid teenuseid 
võivad pakkuda ka kohalikud organisatsioonid, näiteks VVOd ja põllumajandustootjate 
ühendused, ning neil on sageli oluline roll nõustamisteenuse viimisel 
väikepõllumajandustootjateni, nagu näitavad kastis 5.2 toodud näited. 

Kast 5.2. Näited talunõustamisteenustest põllumajandustootjatele, kes hooldavad Natura 
2000 elupaiku ja liike  

Austria ja Saksamaa Rheinland-Pfalzi liidumaa on loonud talunikele integreeritud looduskaitse- ja 
agronoomiaalased nõustamisteenused, mille tulemuseks on parem liikide ja elupaikade kaitse talu 
tasandil, eelkõige tänu põllumajanduse keskkonnakavade talupõhisele kohandamisele ja uudsetele 
vabatahtlikele algatustele. 

Rumeenia Târnava Mare piirkonnas on vabaühendus Fundaţia ADEPT Transilvania asutanud koostöös 
kohalike kogukondade ning Rumeenia põllumajandus- ja maaelu- ning keskkonna- ja 
metsaministeeriumiga põllumajanduse nõustamisteenuse, mis ühendab elurikkuse kaitse, Natura 
2000 elupaikade ja liikide kaitsekohustused ning maapiirkondade sissetulekutoetused. Selle visiooniks 
on elurikkuse kaitse saavutamine maastiku tasandil, tehes koostööd väiketalunikega, et luua stiimuleid 
nende loodud poollooduslike maastike säilitamiseks. Teenus on aidanud väiketalupidajatel täita ÜPP 
otsetoetuste saamise tingimusi, kavandada ja edendada sihipäraseid põllumajanduse 
keskkonnakavasid ning avanud põllumajandustootjatele turundusvõimalusi.  

Šotimaal (Suurbritannia) käivitati Strathspey märgalade ja kahlajate algatus, et lahendada kohalike 
kahlajapopulatsioonide, nt suurkkoovitaja (Numenius arquata) ja punajalg-tildri (Tringa totanus) järsu 
vähenemise probleem Spey jõe poollooduslikel lamminiitudel, kus pesitsevate lindude arvukus oli 
aastatel 2000-2010 langenud 42%. Selle eesmärk oli edendada koostööd looduskaitsjate, 
põllumajandusteadlaste ja maahooldajate vahel, et koostada kvaliteetsed elupaikade 
kaitsekorralduskavad maastiku tasandil ja soodustada põllumajanduse keskkonnatoetuste kasutamist. 
Maaomanikele ja rentnikele pakutakse kohapeal väga spetsiifilisi nõuandeid pesitsevate lindude 
elupaikade kohta, näiteks toitumiseks vajalik rohukõrgus, kui suurel osal karjamaast võib lasta kõrkjal 
(Juncus) kasvada või kui palju on vaja madalaid lompe. Algatus hõlmab ka muid suutlikkuse tõstmise 
vorme, nagu koolitused, teadusuuringud ja võrgustike loomine. Tehnilisi nõuandeid pakuvad erinevad 
organisatsioonid, sh Šoti põllumajanduse kolledž, Cairngormi rahvuspargi administratsioon, 
sõltumatud põllumajandusagendid ja keskkonnaorganisatsioon Kuninglik Linnukaitseühing (RSPB). 
2012. aasta veebruaris kokkuvõetud tulemused näitasid algatuse raames registreeritud 2250 hektarit 
maad ja loodetakse, et aja jooksul kahlajate populatsioonide langustrend pöördub tänu teadlikkuse 
tõusule ja märgalade hoolduse paranemisele.  

 

Teadmussiire ja teabemeetmed (II sammas) 

Lisaks nõustamisele saavad liikmesriigid kasutada seda II samba meedet kutseõppe ja 
kutseoskuste koolituse, töötubade ja juhendamise, näidistegevuste ja talukülastuste ning 
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lühiajalise põllumajandusettevõtte juhtimise alase vahetuse rahastamiseks65. Rahastada võib 
ka teenust pakkuvate töötajate koolitamist ja põllumajandustootjatele nende üritustega 
seotud kulude katmist (sõidukulud, majutuskulud, päevarahad ja põllumajandustootja 
asendamise kulud tema äraoleku ajal). Koolitust ja teabevahetust saab kohandada nii, et see 
toetaks meetmete mistahes kombinatsiooni ükskõik millises detailsuses, eesmärgiga 
parandada maahooldajate võimet täita Natura 2000 eesmärke. 

Töötoad ja näidistegevused võiksid aidata kaasata maahooldajaid selliste hüvede pakkumisse, 
mida on talu tasandil raske saavutada ja mis nõuavad maastiku tasandil sekkumist; näiteks 
elupaikade võrgustikud või ulatusliku elupaiga hooldamine. Põllumajandusettevõtete 
külastustel ja põllumajandustootjate vahetustel on eriti oluline roll, julgustamaks talunikke 
ühinema põllumajanduse keskkonnakavadega, tõstmaks nende motivatsiooni ning toetamaks 
loovust ja innovatsiooni kaitsekorraldusliku majandamise praktikates (vt nt Iirimaa, 
Saksamaa, Tšehhi Vabariigi, Rumeenia, Austria ja Hollandi näiteid tõhusatest 
nõustamissüsteemidest ja regulaarsest kommunikatsioonist talupidajatega).  
 
Sellel meetmel on suurim potentsiaal, kui seda kasutatakse koos maahooldusmeetmetega, 
kus teadmiste edasiandmine ja teave on kohandatud konkreetse kava või projekti 
vajadustele. See võib hõlmata MAKi rahaliste vahendite kasutamist 
looduskaitseorganisatsioonide, muude vabaühenduste ja olemasolevate 
põllumajandustootjate toetamiseks, kes võivad juba vabatahtlikult nõu anda. Rahastamine 
KLV alade keskkonnateadlikkuse meetmete jaoks on ette nähtud ka maapiirkondade 
põhiteenuste ja külauuenduse meetme raames66. 

Investeeringud füüsilisse varasse (II sammas) 

Uued õigusaktid koondavad ühte meetmesse67 mitmesuguseid investeeringutoetusi, 
sealhulgas talu üldise jõudluse parandamine, toodete töötlemine, turustamine ja 
arendamine, infrastruktuuri täiustamine ja mittetootlikud keskkonnainvesteeringud 
(viimaseid käsitletakse eraldi alapeatükis 5.10). Toetuse määra saab suurendada noorte 
põllumajandustootjate, rühmainvesteeringute, integreeritud projektide, mõnede looduslike 
piirangutega alade ning põllumajanduse keskkonna- ja kliima- ning Natura 2000 toetustega 
seotud investeeringute puhul. 

Paljud neist investeeringutest võiksid parandada ekstensiivselt hallatavate Natura 2000 
põllumajandussüsteemide majanduslikku elujõulisust. Näiteks võib väikeste piimafarmide 
säilimisele kaasa aidata kohapeal või läheduses piimatöötlemisüksuste rajamise rahastamine, 
mis võimaldab kohalikel tootjatel lisandväärtusega toodetest tulu teenida. Investeeringud 
sõnniku ladustamise ja veekasutuse tõhususe parandamisse talumajapidamistes võivad 
vähendada kulusid ja tuua kaudset kasu elurikkusele ja elupaikadele, parandades vee 
kvaliteeti või kättesaadavust ning vähendades lämmastikureostust ja kasvuhoonegaaside 
heitmeid (Boccaccio et al, 2009; European Commission, 2010c). Küprose varasema MAKi 
raames toetas see investeeringuid loomakasvatuse maa arendamisse, sealhulgas karjamaade 
kavandamist, haljastust ja infrastruktuuri (vesi, elekter). Prantsusmaal, Itaalias, Hispaanias ja 
Tšehhi Vabariigis on investeeringutoetus selgesõnaliselt seotud mägipiirkondade ja 

                                                      
65 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1305/2013 artikkel 14 
66 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 20 lõike 1 punkt f 
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mägipiirkondade põllumajandustegevusega. Kuid EAFRD ressursse on kulutatud ka 
investeeringutele, mis võivad põhjustada keskkonnariske (Boccaccio et al, 2009).  

See meede võib pakkuda olulist tuge olemasolevate madala intensiivsusega Natura 2000 
põllumajandussüsteemide säilitamiseks, eriti kui seda kasutatakse koos kohandatud 
mitmekesistamise ja ettevõtluse arendamise meetmetega, näiteks parandades turulepääsu. 
Väikesed ja osaliselt talupidamisest elatuvad talupidajad ei pruugi siiski olla 
investeeringutoetuse prioriteet ja selle meetme kasutamine nõuab oluliste väljakutsete 
ületamist, sealhulgas: raskused meetme suunamisel registreerimata väiksematele tootjatele; 
kulud, mis on seotud suure hulga väga väikeste põllumajandusettevõteteni jõudmisega, 
talunike vastumeelsus koostööd teha ning paljude elatustalupidajate kõrge vanus ja madal 
haridustase (Redman, 2010). 

Eriti tuleks hoolitseda selle eest, et kogu selle meetme raames Natura 2000 
põllumajandusettevõtetele antaval investeeringutoetusel ei oleks otsest ega kaudset 
negatiivset keskkonnamõju. 

Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse arendamine (II sammas) 

Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse arendamine võib olla hädavajalik väikestele ja 
osaliselt talupidamisest elatuvatele põllumajandusettevõtetele. Kavandatav meede pakub 
ettevõtluse alustamiseks abi noortele põllumajandustootjatele ja väikestele 
põllumajandusettevõtetele ning mitmekesistamise eesmärgil mittepõllumajanduslikuks 
tegevuseks, mis võib aidata parandada talu/pere sissetulekut. Seda meedet68 saab kasutada 
ka väikepõllumajandustootjate toetuse (kirjeldatud alapeatükis 5.7) saajatele aastase 
lisatoetuse andmiseks kuni aastani 2020, kui nad annavad kogu oma majapidamise ja 
vastavad toetusõigused üle teisele põllumajandustootjale.  

Ehkki õigusaktides pole keskkonnaprioriteete konkreetselt mainitud, võib see toetus, kui see 
on hoolikalt suunatud, meetmepaketi osana aidata säilitada Natura 2000 talude ja 
haavatavates piirkondades asuvate kogukondade majanduslikku elujõulisust.  

Noorte põllumajandustootjate toetused (I ja II sammas) 

Natura 2000 ja muude KLV põllumajandusmaade pikaajalise majandamise üheks probleemiks 
on see, et paljud talupidajad lähenevad pensionieale ja neil pole järeltulijaid. Paljude 
põllumajandusettevõtete suutlikkuse suurendamise oluline osa on noortele tulevaste 
töökohtade tagamine nii põllumajandustootjatena kui ka sellega seotud töötlemissektoris 
ning noored põllumajandustootjad võivad potentsiaalselt kasu saada mitmest meetmest. 

I samba otsetoetuste uue struktuuri kohaselt peavad liikmesriigid võimaldama noortele 
põllumajandustootjatele iga-aastase lisatoetuse kuni viieks aastaks koos põhitoetuskava või 
ühtse pindalatoetuse maksetega69. Lisatoetus väärtusega umbes 25% põhitoetuskava 
maksetest saab olema kättesaadav alla 40-aastastele noortele põllumajandustootjatele, kes 
asutavad esimest korda oma talu (või on seda teinud viie aasta jooksul enne põhitoetuskava 
esmakordset taotlemist). Samuti on liikmesriikidel võimalus suunata mõned MAKi meetmed 
noortele põllumajandustootjatele, sealhulgas investeeringutoetus ja spetsiaalne ettevõtluse 
                                                      
68 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1305/2013 artikkel 19 
69 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1307/2013 artikkel 50 
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alustamise toetus, ning noortel põllumajandustootjatel on lihtsam täiendavat maad 
omandada, kui liikmesriigid otsustavad pakkuda väiketootjatele ergutusmakseid nende maa 
ja toetusõiguste üleandmise eest, nagu eespool kirjeldatud. 

5.9  ÜPP ja muud toetused Natura 2000 talude toodangule lisandväärtuse andmiseks 

Paljud Natura 2000 aladel ja KLV rohumaadel tegutsevad põllumajandustootjad seisavad 
silmitsi väljakutsetega oma toodangu müümisel, kuna nad on sageli väiketootjad äärealadel, 
kus on vähe kliente, kes maksaksid kõrgemat hinda. Teisest küljest on mõnel talupidajal hea 
võimalus turundada oma kaupa otse ökoturistidele ja turismiteenuse pakkujatele nagu 
hotellid ja restoranid. Mõnes piirkonnas on Natura 2000 põllumajandustootjad loonud 
edukad otseturunduse ühendused supermarketitega.  

Toetused talunikele, kes soovivad oma toodangule lisandväärtust anda, hõlmavad järgmist: 

• Tootjarühmade loomine (II sammas) 
• Kvaliteedikavad põllumajandustoodetele (II sammas) 
• Märgistamine ja kaitstud päritolunimetus  

 

Tootjarühmade moodustamine (II sammas) 

Selle meetme raames antav toetus põllumajandustoodete (või metsasaaduste) 
tootjarühmade loomiseks võib aidata Natura 2000 põllumajandustootjatel saavutada 
keskkonnasäästlike toodete turustamisel mastaabisäästu eeliseid. Spetsiaalselt VKEdele 
suunatud meetmega70 rahastatakse viie aasta jooksul tootjarühmade moodustamist, et 
toetada tootmise kohandamist turunõuetega, ühisturundust, tooteteabe eeskirjade 
kehtestamist, ettevõtlusoskuste ja innovatsiooni arendamist.  

Põllumajandustoodete kvaliteedikavad (II sammas) 

Natura 2000 aladelt pärit kvaliteetsete naturaalsete toodete jaoks kohalike ja piirkondlike 
turgude loomine võib parandada talude sissetulekuid ja aidata säilitada traditsioonilisi 
ekstensiivseid põllumajandussüsteeme. Näiteks võivad need süsteemid pakkuda 
lisandväärtusega tooteid, nagu rohumaaveiseliha, juustud, veinid, puuviljad ja mesi, tooteid 
ohustatud kohalikest tõugudest või põllukultuuride sortidest ning metsamarjadest, seentest 
ja ravimtaimedest. Kvaliteetsed kohalikud tooted stimuleerivad ka turismi ja suurendavad 
seeläbi kohalike kogukondade sissetulekuid. Selle meetmega71 hüvitatakse 
põllumajandustootjatele kulud, mis on seotud toodete kvaliteedikavades osalemisega, sh 
nendega, mis tagavad konkreetsed põllumajandus- või tootmismeetodid. Toetust antakse 
maksimaalselt viieks aastaks. 

Märgistamine ja kaitstud päritolunimetus 

Märgistust kasutatakse koos otseturundusega edukalt Natura 2000 alade ekstensiivse, 
traditsioonilisi tõuge kasutava põllumajandusliku majandamise toetamiseks, nagu näitavad 
kastis 5.3 toodud näited. Ekstensiivsete põllumajandus- ja tootmistavade toetamiseks ning 
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piirkondliku identiteedi kultuurilise väärtuse säilitamiseks tuleb sihtturud sageli korraldada 
kohalikul või piirkondlikul tasandil. Usalduse ja otseste suhete loomine tootjate ja tarbijate 
vahel on märgistamisskeemide edukuse jaoks ülioluline. Palju kohalikke märgistamisskeeme 
on juba loodud, sealhulgas Natura 2000 aladele viitavaid.  

Mahepõllumajanduslike toodete sertifitseerimine võib parandada ka ekstensiivsetest 
loomakasvatussüsteemidest pärinevate põllumajandustoodete kasumlikkust. 
Mahepõllumajanduslike toodete märgistused hõlmavad ELi mahelogo (ehk nn euro-lehekest) 
ja mitmesuguseid riiklikke või sõltumatuid IFOAMiga seotud akrediteerimisskeeme ja 
märgiseid. Praegu pole Natura 2000 alade mahetoodangu kogust võimalik kvantitatiivselt 
kindlaks määrata, kuid mahepõllumajandusel on oluline roll ekstensiivse lammaste ja kitsede 
karjatamise toetamisel Vahemeremaades, sealhulgas selliste piirkondlike juustude tootmisel 
nagu Feta, Caprino, Casu Marzu või Halloumi. Muud ÜPP mahepõllumajanduse toetused on 
kirjeldatud eespool alapeatükis 5.7.  

Kogu ELis kasutatav kaitstud päritolunimetuse (KPN) märgistussüsteem kaitseb 
konkreetsetest piirkondadest pärit põllumajandustoodete nimetusi (lisaks sellele on veel 
vähemnõudlikud märgistused „kaitstud geograafiline tähis“ (KGT) ja „garanteeritud 
traditsiooniline eritunnus“ (GTE)72). KPN märgise saamiseks peavad tootel olema selle 
tootmispiirkonnaga seotud omadused ja tunnused ning see peab olema toodetud, töödeldud 
ja valmistatud ainult selles piirkonnas. KPN-i näideteks on Prosciutto Toscano (Itaalia Toscana 
piirkonnast pärit sink) ja Bryndza Podhalańska (Poola lambapiimajuust).  

Mõned näited KPN märgise edukast kasutamisest Natura 2000 elupaikadest pärit toodete 
turustamiseks on toodud kastis 5.4. Oluline on siiski märkida, et KPN märgis ei taga, et toote 
tootmisel oleks panustatud elurikkusesse või Natura 2000 alade hooldamisse, kuna 
märgistuse kriteeriumid ei täpsusta üldiselt elupaiga majandamise meetmeid. Kohalikud 
„Natura 2000“ märgistuskavad võivad olla Natura 2000 põllumajandusmaa hooldamisega 
otsesemalt seotud. 

                                                      
72 [Kaitstud geograafilise tähise (KGT) märgistusele esitatavad nõuded nõuavad vaid teatud piirkonnast pärit 
toote head mainet (mitte objektiivselt erinevaid omadusi) seni, kuni mõni tootmise, töötlemise ja 
ettevalmistamise etapp toimub piirkonnas. KGT näideteks on Šotimaa veise- ja lambaliha Šotimaalt, Stiltoni juust 
Inglismaa kolmest maakonnast, Oscypek (soolatud lambapiimast valmistatud suitsujuust) Poolast Tatra 
mägedest (või kuhu iganes tatari põliselanikud on emigreerunud). Garanteeritud traditsioonilise eritunnuse 
(GTE) märgistust saab kasutada toodete puhul, mille valmistamisel on kasutatud traditsioonilisi koostisosi või 
millel on traditsioonilisele valmistamis- või töötlemisviisile iseloomulikud omadused, kuid toodet ei pea tootma 
konkreetses piirkonnas. See süsteem töötab paralleelselt konkreetsetes liikmesriikides kasutatavate 
süsteemidega, näiteks Appellation d'origine contrôlée (AOC) Prantsusmaal, Denominazione di origine controllata 
(DOC) Itaalias, Denominação de Origem Controlada (DOC) Portugalis ja Denominación de Origen (DO) süsteem 
Hispaanias. Mõne toote puhul on ELi märgise asemel näidatud riiklik märgis, näiteks veini ja juustu puhul 
Prantsusmaal]  
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Kast 5.3. Natura 2000 põllumajandusmaade majandamist toetavate edukate kohalike 
märgistamisskeemide näited  
(Vt ka Luksemburgi, Eesti ja Hispaania näited lisas E) 

Eesti – rannaniitude liha. Boreaalsete rannaniitude hooldamise 
taastamise projektid on stimuleerinud kohaliku kvaliteetse 
maheliha kasvavat turgu. Äsja asutatud lihaveisekasvatajate 
selts korraldab õppereise endale ja naaberpiirkondade 
talunikele. Traditsioonilise kohaliku toorainega käsitöö 
taaselustamine on loonud Hiiumaal kohalike toodete messide 
traditsiooni ning kohalikud turismiettevõtted kasvavad. 

 

Saksamaa – Rhönschaf. Rhöni biosfääri kaitseala kasutas LIFE-i 
vahendeid Natura 2000 rohumaade lambaliha 
propageerimiseks loodussõbraliku tootena ühistu "Natur- und 
Lebensraum Rhön e.V." kaudu. Tüüpiline karjus ühel taastatud 
aladest müüs 2002. aastaks 70% oma aastasest lambaliha 
ülejäägist otse kohalikele restoranidele ja hotellidele hea 
hinnaga. Võrgustiku kohalikud hotellid ja restoranid kohustusid 
kasutama oma menüüdes ainult Rhön'i lambatooteid ja 
tutvustama külastajatele, kuidas nende roogade tarbimine 
aitab säilitada maastikku, mida nad on tulnud nautima.  

 

 

Saksamaa – Altmuehltaler Lamm. Altmuehltali piirkonda 
Baierimaal iseloomustavad kadakakooslused karbonaatse 
mullaga rohumaadel (I lisa elupaigatüüp 5130). Karjuste 
karjatatavad lambakarjad annavad kvaliteetset lambaliha ja 
villa. Piirkondliku ühistu karjused ja maaomanikud on kokku 
leppinud, et karjatavad vähemalt pooli oma lammastest 
Altmuehltali looduskaitsealal, kasutavad ainult kohapeal 
toodetud lisasööta ja järgivad loomade heaolu ning 
karjatamiskoormuse suuniseid ning ei kasuta pestitsiide ega 
väetisi. Karjustele on tagatud õiglane hind ning lambaliha 
müüakse kohalikes hotellides ja lihapoodides.  

 

Hispaania - Riet Vell. SEO/BirdLife lõi ettevõtte, mis on 
pühendunud looduskaitsega seotud mahetoodete tootmisele 
ja turustamisele (Riet Vell). Ettevõttel on õnnestunud edukalt 
turustada Ebro deltas (Natura 2000 linnuala) toodetud riisi ning 
Belchite'i ja Monegrosi steppidest (enamasti Natura 2000 
aladelt) pärit mahedat kõvanisu ning sellest makarone ja 
kõrgekvaliteetseid spagette. Alates 2003. aastast on Riet Vell 
müünud umbes 180 000 kg toodangut (lisateavet leiate 
Hispaania juhtumianalüüsist).  
Allikad: http://www.altmuehltaler-lamm.de/ 
http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=7&articleID=29, 
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/unesco-
heute/uh2-07-p44-45.pdf 

 

 

http://www.altmuehltaler-lamm.de/
http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=7&articleID=29
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/unesco-heute/uh2-07-p44-45.pdf
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/unesco-heute/uh2-07-p44-45.pdf
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Kast 5.4 Näited ELi kaitstud päritolunimetuse märgisega (KPN) registreeritud toodetest, 
mis panustavad Natura 2000 elupaikade säilimisse  

Saksamaa: KPN kava lambaliha jaoks (Diepholzer Moorschnucke) aitas Saksamaal Diepholzis sisse 
seada tulusat majandamist poollooduslikele soo- ja Ramsari märgalade elupaikadele, mille 
seisund muidu oleks halvenenud. Kavas kasutatakse kohalikku lambatõugu, mida on 
traditsiooniliselt kasutatud soo- ja märgalade karjatamiseks. Majandamine on aidanud taastada 
enam kui 5000 ha märgala. Piirkonnas on taastunud mitmed ohustatud liigid, sealhulgas huulhein 
ja nõmmelõoke, samas kui traditsioonilise lambatõu säilitamine suurendab agrobioloogilist 
mitmekesisust.  

Prantsusmaa: KPN Pays d’auge siider ja kalvados traditsioonilistest õunaaedadest, mis on oluline 
elupaik õõnespesitsejatele lindudele ja nahkhiirtele. 

Hispaania: Hispaanias Baski ja Navarra piirkondade ekstensiivselt karjatatavatest 
mäestikuelupaikadest pärineva utepiimajuustu (Idiazabal) edukas KPN hõlmab tootmismeetodeid, 
mis põhinevad madala intensiivsusega karjatamisel traditsiooniliste lambatõugude Laxta ja 
Carranzana abil. Toote turg aitab säilitada rändkarjatamist ja karjuste kasutamist, mis on 
kujundanud poollooduslikke elupaiku.  

Hispaania: KPNi „Arroz de Valencia” alusel toodetud traditsioonilisi riisisorte kasvatatakse 
Valencia piirkonna Albufera rahvuspargi kaitsealustel märgaladel, mis on olulised ränd- ja 
veelindudele, aga ka kahepaiksetele, kaladele ja paljudele teistele liikidele. Tootmismeetodid on 
kohandatud vastavalt elupaigale, tuginedes erinevale üleujutuse tasemele, mis säilitab märgala 
mullastikuomadused ja minimeerib agrokeemiliste sisendite kasutamise vajaduse.  

Hispaania: Traditsiooniliselt majandatavates deesades söövad sead sügisel-talvel tammetõrusid ja 
kevadel rohtu, sageli koos lammaste või veistega. Deesades karjatatud sigade lihast toodetud KPNi 
Pürenee sink võib olla tähistatud kui tammetõrusöödal sigade lihast sink (de bellota), kui sead 
toituvad tammetõrudest vähemalt 60 päeva enne tapmist, ning see hõlmab ka tingimust, et 
inspektorid kontrollivad, et loomkoormus vastaks deesa taluvuspiirile (tammetõrude tootmise 
osas). Seetõttu tuleb päritolunimetuse nõude täitmiseks sigu karjatada deesades vähemalt osa 
aastast, toetades seeläbi selle elupaiga säästvat kasutamist.  

Allikad: (Ecologic, 2006b; Oppermann and Spaar, 2003; Verhulst et al, 2007) 
 

5.10 ÜPP toetus Natura 2000 põllumajandusmaa elupaikade ja liikide majandamiseks  

Selle peatüki eelmistes alapeatükkides on kirjeldatud ÜPP võimalikke toetusallikaid madala 
intensiivsusega Natura 2000 põllumajandussüsteemide jätkumise tagamiseks ning nende 
põllumajandusettevõtete suutlikkuse ja sissetulekute suurendamiseks. Selles alapeatükis 
kirjeldatakse sellele vundamendile tuginevaid elupaikade ja liikide majandamise toetusi 
Natura 2000 alade kaitse tagamiseks, alustades Natura 2000 kaitsekorralduskavade 
koostamise rahastamisallikatest, kuna need kavad (või sarnased algatused) on peamiste 
toetusmeetmete, sealhulgas põllumajanduse keskkonna- ja kliimatoetuste ning mittetootlike 
investeeringute toetuste kavandamise aluseks. Need toetused hõlmavad:  

• Maapiirkonna pärand ja Natura 2000 kaitsekorralduskavad (II sammas) 
• Põllumajanduse keskkonna- ja kliimatoetused (II sammas) 
• Põllumajanduse keskkonna-kliima ja Natura 2000ga seotud mittetootlikud 

investeeringud (II sammas) 
• Natura 2000 hüvitised (II sammas) 
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• Loomade heaolu toetused (II sammas) 
• Metsapõlengutest tulenevate metsakahjustuste ärahoidmine ja põllumajandusliku 

tootmise potentsiaali taastamine (II sammas)  

Maapiirkonna pärand ja Natura 2000 kaitsekorralduskavad (II sammas) 

Meede73 „Maapiirkondade põhiteenused ja külauuendus“ hõlmab ka võimalust rahastada 
„Natura 2000 alade ja muude kõrge loodusväärtusega alade kaitse- ja majandamiskavade“ 
koostamist ning ajakohastamist. Rahalisi vahendeid on saadaval ka väikesemahulise 
infrastruktuuri jaoks ning uuringuteks ja investeeringuteks, mis on seotud „külade, 
maapiirkondade ja kõrge loodusliku väärtusega alade kultuuri- ja looduspärandi säilitamise, 
taastamise ja selle kvaliteedi parandamisega, sealhulgas sotsiaal-majanduslikud aspektid, 
samuti keskkonnateadlikkusega seotud tegevused”. Enamik ELi toetusi ei paku sellist tüüpi 
rahastamist osalemisprotsesside tõhustamiseks või toetamiseks majandamiskavade 
väljatöötamisel ning seda meedet võiks kasutada palju suuremal määral Natura 2000 alade 
tõhusate kaitsekorralduskavade väljatöötamise ja kaasava lähenemise toetamiseks, et tagada 
sidusrühmade toetus kaitse-eesmärkidele (Boccaccio et al, 2009) ning aidata vältida paljudes 
liikmesriikides tekkinud konfliktide ohtu (Apostolopoulou & Pantis, 2009; Grodzinska-Jurczak 
& Cent, 2011; Keulartz, 2009; Rauschmayer et al, 2009). 
 
Mitmed liikmesriigid on samaväärset meedet kasutanud 2007–2013 maaelu arengukavades. 
Meedet on Saksamaal laialdaselt kasutatud Natura 2000 kavandamiseks, elupaikade 
säilitamiseks ja taastamiseks ning liikide kaitsekavade, veepoliitika raamdirektiivi projektide 
ja looduskaitsealase nõustamisteenuse rakendamiseks. Prantsusmaal on seda meedet 
kasutatud Natura 2000 kaitsekorralduskavade rahastamiseks, Natura 2000 lepingute 
sõlmimiseks maaomanikega, kes ei tegele ise talupidamise või metsamajandamisega, ning 
teadlikkuse tõstmise meetmete rahastamiseks; selle meetme abil on Prantsusmaal 
rakendatud meetmeid suurkiskjatega seotud konfliktide vähendamiseks. Soome 
keskkonnaorganisatsioonid saavad nüüd selle meetme kaudu taotleda rahalisi vahendeid 
eraomandis olevate Natura 2000 metsade majandamiskavade koostamiseks ja näiteks nende 
propageerimiseks ökoturismi aladena (Figeczky et al, 2010). Walesis kasutati seda meedet 
Ynys-hiri looduskaitsealal asuvate üleujutatavate ja sooldunud märgalade karjatamise 
taastamise toetamiseks, parandamaks külastajate juurdepääsu, taristut ja teadlikkust alast ja 
selle kaitse-eesmärkidest ning edendamaks tõhusat partnerlust kogu turismisektoris (Allen at 
al. 2012b). 

Põllumajanduse keskkonna- ja kliimatoetused (II sammas) 

Selle meetme reguleerimisala on laiendatud, nagu osutab uus nimi, ja see on ainus kohustuslik 
meede, mida liikmesriigid peavad oma maaelu arengukavades rakendama (peale LEADERi)74. 
Nende maksete muudetud eesmärk on „keskkonnale ja kliimale positiivset mõju avaldavate 
põllumajandustavade säilitamine ja vajalike muutuste edendamine“.  

Kliima lisamine põllumajanduse keskkonnameetmele näitab, et tahetakse toetada 
põllumajanduse majandamise tavasid, mis aitavad kaasa kliimamuutustega kohanemisele ja 
nende leevendamisele, mis võib muutuda veelgi olulisemaks, kui EL võtab vastu eeskirjad 

                                                      
73 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1305/2013 artikkel 20 
74 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1305/2013 artikkel 28 
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maakasutusest, maakasutuse muutustest ja metsandusest tulenevate kasvuhoonegaaside 
heitkoguste arvestamise kohta. Muud muudatused hõlmavad uut rõhuasetust põllumeeste ja 
teiste maahooldajate rühmataotlustele, millega kaasnevad ka suuremad tehingukulud ja mis 
võib aidata tagada ulatuslikuma Natura 2000 elupaikade ja liikide majandamise, kui 
liikmesriigid otsustavad seda võimalust kasutada. Koostööpõhiste lähenemisviiside ja 
rühmataotluste tõhusat kasutamist põllumajanduse keskkonnakavades saab näha juba 
Hollandis (Franks and McGloin 2006). 

Meede pakub talupidajatele ja teistele maahooldajatele iga-aastaseid makseid 
keskkonnahoiuteenuse osutamise eest (st ühe või mitme keskkonna- ja kliimakohustuse 
täitmise eest) mitmeaastaste kohustuste kaudu, järgides selgelt määratletud 
majandamistavasid. Need tavad annavad konkreetse keskkonnakasu, mis ületab nõuetele 
vastavuse ja muude kohustuslike keskkonnanõuetega nõutud kaitsetaseme (vt 
võrdlustaseme kohta täpsemalt ptk 5.3). Osalemine on vabatahtlik ja toetuse saamiseks 
peavad põllumajandustootjad haldusasutusega allkirjastama majandamislepingu, tavaliselt 
viieks kuni seitsmeks aastaks. Lepingus täpsustatakse talu tasandi majandamisnõuded, sageli 
üsna üksikasjalikult, ning see võib nõuda kavandamist ja arvepidamist (näiteks toitainete 
kasutamise ja loomade liikumise kohta)75. 

Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetmeid võib kavandada, suunata ja rakendada 
riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil. See on üks paindlikumaid kõigist ÜPP 
toetusmeetmetest vastavalt õigusaktides kehtestatud eeskirjadele ja annab liikmesriikidele 
vabaduse käsitleda keskkonnaprioriteete vastavalt kohalikele biofüüsikalistele, 
klimaatilistele, keskkonna- ja agronoomilistele tingimustele, mis erinevates taludes ja 
Euroopa piirkondades on väga mitmekesised. Liikmesriigid on välja töötanud hulgaliselt 
erinevaid põllumajanduse keskkonnakavasid, mitte ainult vastuseks erinevatele 
keskkonnaprioriteetidele ja -survele, vaid ka vastuseks ühiskondlikele eelistustele, 
institutsioonilistele korraldustele ning finants- ja poliitilisele survele (IEEP, 2011).  

Mitmed liikmesriigid on kohandanud põllumajanduse keskkonnakavad spetsiaalselt Natura 
2000 alade või Natura 2000 elupaikade ja liikidega põllumajandusmaade 
majandamisvajadustele (vt kastid 5.5 ja 5.6). Näiteks Hispaania on põllumajanduse 
keskkonnakava kaudu toetanud oma traditsioonilist ekstensiivset põllupidamise-
lambakasvatuse põllumajandussüsteemi (Caballero and Fernández-Santos, 2009). Mõni riik 
(näiteks Kreeka, Prantsusmaa ja suurem osa Hispaaniast) on aga kulutanud vaid väikese osa 
oma EAFRD eelarvest põllumajanduse keskkonnameetmetele (Boccaccio et al, 2009). Üldiselt 
peavad liikmesriikide põllumajanduse keskkonna- ja kliimakavad olema tasakaalus, et vastata 
nii kogu põllumajandusmaastiku elurikkuse vajadustele kui ka ühenduse tähtsusega 
haruldasemate elupaikade ja liikide vajadustele.   

Maahooldajad, kelle põhitegevus ei ole põllumajandus, näiteks eraõiguslikud 
looduskaitseorganisatsioonid, omavad arvestataval määral bioloogilise mitmekesisuse jaoks 
olulisi maa-alasid. Põllumajanduse keskkonnatoetusi saab maksta mitte ainult 
põllumajandustootjatele, vaid ka teistele maahooldajatele eraldi või rühmadena. MAKi 
kavandamisel tuleks hoolitseda selle eest, et toetus oleks kättesaadav neile isikutele, kellel on 

                                                      
75 Põllumajanduse keskkonnatoetuste saajad peavad täitma ka väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise 
nõudeid, mille liikmesriigid peavad määratlema (vastavalt määruse 1698/2005 artikli 39 lõikele 3).  
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parimad võimalused teostada keskkonnaeesmärkide täitmiseks vajalikku majandamist. 
Makseid tehakse tavaliselt igal aastal 5–7 aasta jooksul (või kauem, kui see on vajalik 
keskkonnaalase kasu saavutamiseks või säilitamiseks), kuid „alade kommertskasutusest 
loobumise kohustuste puhul” võib toetust anda ka üksuse kohta kindlasummalise või 
ühekordse maksena. Toetusega võib katta ka kuni 20% tehingukulusid (30% rühmade puhul). 

Kariloomade pärand ja kohalikud tõud, eriti veised ja lambad, on poollooduslike karjamaade 
hooldamisel olulised ning see nende säilitamiseks ja kasutamiseks toetust pakkuv meede on 
Natura 2000 põllumajandusmaade hooldamisel kasulik lisaressurss. Põllumajanduse 
keskkonnakavasid geneetiliste ressursside säilitamiseks on varasemates MAKides kasutatud 
näiteks Itaalias, Portugalis, Saksamaal ja Austrias, et toetada märkimisväärset osa oma 
kohalikest veisetõugudest (Nitsch, 2006), näiteks Ungari hallid ja laigulised veised, mangalitsa 
sead ja racka lambad, kes karjatavad Pannoonia soolasteppe ja soid; Eesti hobused ja Eesti 
maatõugu veised rannaniitudel; ja Sloveenia 14 loomatõugu hõlmav kava, sealhulgas cika 
veised, Carniola mesilased ja Jezersko-Solčava lambad, kes hooldavad Alpi niite. Bulgaarias on 
Karakachani lambavalvekoerte rahastamine olnud oluline toetus I lisa elupaikade 
ekstensiivsele karjatamisele. 

Põllumajanduse keskkonna- ja kliimakavade edukus sõltub paljudest teguritest. Olulisemad 
neist on keskkonnasõbraliku maahoolduse alase nõustamise ja koolituse pakkumine 
põllumajandustootjatele ning piisav tehniline ja institutsionaalne suutlikkus kavade 
väljatöötamiseks ja tulemuste seireks. Kavad on edukamad, kui need on välja töötatud 
põllumajandustootjate endi osalusel ja nende kavandamisel kasutatakse põllumeeste 
teadmisi (vt Saksamaa, Tšehhi, Rumeenia ja Eesti näiteid lisas E).  

Põllumajanduse keskkonna- ja kliimalepingud on põllumajandustootjale valikulised ning 
edukas kasutuselevõtt sõltub sellest, kas maksemäärad vastavad põllumajandustootja 
tegelikele kuludele ja pakuvad majanduslikult mitteelujõuliste põllumajandussüsteemide 
säilitamiseks piisavat tuge. Põllumajanduse keskkonnatoetused arvutatakse 
majandamisnõuetest tulenevate lisakulude ja saamatajäänud tuluna, kuid selle valemi 
kasutamise viis ei võta arvesse väga madala talusissetulekuga talusid, sh eelkõige KLV 
mägipiirkondade karjakasvatusettevõtteid, mille keskkonnanõuete täitmise tase on kõrge  
juba praegu, kuid neil ei ole tulu, mis saamata jääks, ja ei pruugi olla ka vajadust 
põllumajandussüsteemi muutmiseks, millega kaasneksid lisakulud. Ilma põllumajanduse 
keskkonnatoetuste määradeta, mis võtaksid arvesse ka põllumajandussüsteemi 
tööjõukulusid ja püsikulusid, on nende põllumajandustootjate jaoks majanduslikult realistlik 
valik põllumajandusest loobuda. Liikmesriigid võiksid selle valemi aluseks olevate 
kaubanduseeskirjade paindlikkust rohkem ära kasutada, et võtta arvesse KLV põllumajanduse 
jätkamise kogukulusid, kui on tõestatud põllumajandusest loobumise või intensiivistamise oht 
(Barnes et al, 2011; RSPB & Birdlife International, 2011). Maksearvestuse põhielement, mida 
liikmesriigid sageli eiravad, on lisamakse põllumajandustootja tehingukulude eest (lepingu 
sõlmimiseks ja haldamiseks kulutatud aeg ja vaev). See võib makse arvutamisele lisada veel 
20% (rühmalepingute korral 30%), mis võib põllumajandustootjate seisukohast olla olulise 
tähtsusega, kuid paljud korraldusasutused ei lisa praegu põllumajanduse keskkonnatoetuste 
maksete arvutamisel tehingukulusid, vaatamata tõenditele, et see võib mõjutada keskkonna- 
ja kliimakavadega liitumist (Keenleyside et al, 2012).  
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Kast 5.5. Natura 2000 elupaikadele kavandatud põllumajanduse keskkonnakavad 
aastatel 2007-2013  

Rumeenia – KLV niitude hooldus. Kava sisaldab nõudeid kasutada traditsioonilist sõnnikut, mitte 
kasutada keemilisi väetisi, koguda niidus kokku 2 nädala jooksul pärast niitmist ja karjatamise 
piiranguid üleujutatud karjamaadel; traditsiooniliste tavade säilitamise eest on võimalik saada 
lisatasu (käsitsi niitmise nõue) (ENRD, 2010; Güthler & Oppermann, 2005; Riccheri, 2006). Kava 
võimaldab säilitada heinamaade mosaiikhoolduse (sh erinevad niitmisajad) traditsioonilise 
maastikumustri, mis on ideaalne mitmekesiste looma- ja taimekoosluste jaoks.  

Slovakkia – poollooduslike karjamaade ja niitude hooldamine. Poollooduslike ja looduslike 
rohumaade kaitseks mõeldud põllumajanduse keskkonnakavad hõlmavad kohandatud 
majandamist seitsmele rohumaatüübile (kuivad rohumaad, parasniisked rohumaad, mäginiidud, 
madalamal asuvad niisked rohumaad, niit-kõrveköömne kooslustega lamminiidud, kõrgemal 
asuvad niisked rohumaad, madalsoo- ja sinihelmikaniidud, kõrgmäestiku rohumaad), mis on riikliku 
rohumaade inventuuri raames hinnatud poollooduslikeks (tunnusliikide põhjal). 
Majandamisnõuded hõlmavad niitmist kindlaksmääratud perioodil, karjatamist karjuste abil ja ilma 
taradeta, drenaaži ja multšimise keeldu. Karjatamine madalsoo- ja sinihelmikaniitudel on keelatud. 
Madalike lamminiitudel ja mäginiitudel on karjatamine lubatud pärast esimest niitmist. Nüüd 
rahastatakse põllumajanduse keskkonnameetmetest enam kui 102 000 ha poollooduslike 
rohumaade hooldamist (17 miljonit eurot aastas). 

Hispaania – deesade hooldamine. Extremaduras, Castilla-La Manchas ja Andaluusias (ja Castilla-y-
Leónis „metsakeskkonna“ all) rakendatavad põllumajanduse keskkonnakavade 
majandamisnõuded hõlmavad teravilja/liblikõieliste/söödakultuuride kasvatamise keeldu või 
piiranguid (nende kultuuride kasvatamine on tavaline deesade intensiivsemalt majandatavates 
osades), loomkoormuse nõuet 0,1 kuni 1,0 lü/ha ja muid piiranguid ülekarjatamise vältimiseks, 
maastikuelementide (nt kiviaedade) säilitamist, puude (Quercus, Olea) tiheduse säilitamist või 
suurendamist, nende pügamist ja uuendamist, samuti põõsaste hooldamist ja vabatahtlikke 
kohustusi, nagu näiteks mittekarjatatavad alad või mahepõllundus. Meedet saab kombineerida 
teise põllumajanduse keskkonnakavaga, mis toetab traditsiooniliselt deesade elupaiku hooldanud 
kohalike sea-, veise-, lamba- jt tõugude kaitset ning mahepõllumajanduslikku loomakasvatust. 
(Ecologic, 2006a; Rauschmayer et al, 2009; SEO and Birdlife International, 2011) 

Rootsi – Natura 2000 karjamaade hooldamine. Rootsi pakub meetmeid konkreetsete väärtustega 
karjamaade jaoks, nagu lubjakivipinnasel karjamaad, mägikarjamaad, madalikeniidud ja märgalad, 
mida saab kasutada mitut tüüpi Natura 2000 elupaikade puhul. Puiskarjamaade jaoks on ette 
nähtud ka muud kavad. Kavad julgustavad jätkama nende elupaikade jaoks sobivat vähese 
sisendiga majandamist, hõlmates karjatamise ja saagikoristuse nõudeid, pestitsiidide kasutamise 
keeldu ja rotatsioonilise kündmise piiranguid.   

Suurbritannia – ühiskarjatamine märgadel nõmmedel. Ühismaa hõlmamine põllumajanduse 
keskkonnakavasse on sageli keeruline, kuid Walesis (Suurbritannia) on 16 karjakasvatajal, kes 
karjatavad lambaid 800 ha nõmmemaal Natura 2000 alal, sõlmitud 5-aastane põllumajanduse 
keskkonnaleping, et suurendada veiste karjatamiskoormust kevadel ja suvel, eesmärgiga suruda 
maha kilpjalga ja muud märjal nõmmel domineerima hakanud taimestikku. Ülekarjatamise 
vältimiseks lammaste arv talvel piiratud ning mitteproduktiivset investeerimismeedet on 
kasutatud elupaiga taastamiseks (kilpjala ja võsa eemaldamiseks).  
 
Allikad: (IEEP & Alterra, 2010; Poláková et al, 2011; RSPB & Birdlife International, 2011) ja Natura 
2000 põllumajandusmaa majandamise näited (vt lisa E) 
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Mõned põllumajanduse keskkonnakavad, mille eesmärk on säilitada elurikkaid elupaiku või 
konkreetseid liike, põhinevad tulemuste alusel maksmisel, jättes põllumajandustootjatele 
paindlikkuse otsustada vajaliku majandamisviisi üle (vt nt Iirimaa näidet lisas E). See võib hästi 
toimida elupaigatüüpide ja liikide puhul, kus hõlpsasti seiratav tulemus on otseselt seotud 
elupaiga üldise seisundiga, kuid võib olla riskantsem põllumajandustootjate jaoks, kuna 
keskkonnatulemused võivad sõltuda välistest teguritest, mis pole nende kontrolli all (näiteks 
ilm ja ränne). Samuti tekitab see riigiasutustele raskusi vastavuse kontrollimisel ning võib 
põhjustada kõrgendatud veamäära ja maksete vähendamist. Need kavad peavad edu 
saavutamiseks olema hästi kavandatud ega tohi olla põllumajandustootja jaoks liiga suure 
riskiga.  

Põllumajanduse keskkonna ja Natura 2000ga seotud mittetootlikud investeeringud (II 
sammas)  

See meede on oluline lisa põllumajanduse keskkonna-, kliima- ja Natura 2000 meetmetele, 
millega nähakse ette iga-aastased maksed kindlaksmääratud maahoolduse jaoks, kuid mis ei 

Kast 5.6. Põllumajanduse keskkonnameetmete kohandamine Natura 2000 liikidele  

Prantsusmaa – söödakultuurid väiketrapi (Tetrax tetrax) jaoks. Pärast seda, kui 2004. aastal 
kehtestati Poitou Charentese piirkonnale sihtotstarbeline põllumajanduse keskkonnakava, on 
piirkonnas täheldatud väiketrapi arvukuse tõusu. Kava eesmärk on võidelda lindude arvukuse 
kahanemise kahe peamise põhjusega: pesade hävitamise ja nälgimisega. Meede hõlmab 
üleminekut üheaastastelt põllukultuuridelt söödakultuuridele ja rohumaadele; lutsernipõldude 
niitmise piiranguid; insektitsiidide ja herbitsiidide keelustamist. 

Portugal – ekstensiivne teravilja pseudostepp suurtrapi (Otis tarda) ja muude stepilindude jaoks. 
Castro Verde tsooniprogrammi põllumajanduse keskkonnakava toetab talupidajaid 
traditsiooniliste teraviljakultuuride vahelduva viljelemise tavade hoidmisel ning soodustab 
insektitsiidide ja herbitsiidide kasutamise vähendamist ning madalat karjatamiskoormust. Selle 
tulemusel on suurtrapi (Otis tarda) populatsioon piirkonnas kahekordistunud. Samuti on 
paranenud stepi-tuuletallaja (Falco naumanni) ja väiketrapi (Tetrax tetrax) populatsioonide 
seisund. Seda vaatamata tõsiasjale, et maksemäärad pole põllumajandustootjatele 
majandamispiirangute kompenseerimiseks piisavad.  

Sloveenia – niidu-viljapuuaedade ja nendega seotud lindude kaitse. Kava hõlmab puude lõikamist 
ja taasistutamist (min 50, max 200 puud/ha); puude lõikamisaja piiranguid; liigirikka karjamaa 
karjatamist puude all piiratud loomkoormusega; taimekaitsevahendite ja väetiste kasutamise 
piiranguid. I lisas loetletud liikidest on traditsiooniliste viljapuuaedadega seotud kivikakk Athene 
noctua, vaenukägu Upupa epops ja väänkael Jynx torquilla.  

Suurbritannia (Inglismaa) – rohumaade hooldamine teelehe-mosaiikliblika (Euphydryas aurinia) 
kaitseks. Teelehe-mosaiikliblika populatsioonid, mis olid niiskete lubjarikka mullaga rohumaade 
kadumise tõttu suures osas Euroopas peaaegu väljasurnud, on sihipärase põllumajanduse 
keskkonnakava rakendamise tulemusel stabiliseerunud või kasvavad. Kava rahastab 
majandamismeetodeid, mis loovad niisketel lubjarikka mullaga rohumaadel erineva kõrgusega 
taimestikuga alade mosaiigi, kasutades ekstensiivset karjatamist veiste või traditsiooniliste 
hobusetõugudega ning valikulist niitmist ja võsa eemaldamist.  

Allikad: (Poláková et al, 2011; RSPB & Birdlife International, 2011), Liga para a protecção da 
natureza (LPN) suulised andmed; Natura 2000 põllumajandusmaa hooldamise näited lisas E 
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paku investeeringutoetust. Mittetootlikud keskkonnainvesteeringud, mida sageli nõutakse 
ettevalmistusena viieaastase lepingu sõlmimiseks, võivad olla olulised maa hooldamisnõuete 
täitmiseks, eriti kavades, mis on suunatud KLV põllumajandusele ning Natura 2000 
elupaikadele ja liikidele. 

Nüüd, kui seda on esitatud laiema investeerimismeetme osana76, on eelmise EAFRD meetme 
kohaldamisala laiendatud, et hõlmata investeeringuid, mis on seotud „liikide ja elupaikade 
elurikkuse seisundi” ning „põllumajanduse keskkonna- ja kliimaeesmärkide saavutamisega" ja 
„Natura 2000 ala või muude kõrge loodusväärtusega süsteemide üldkasutusväärtuse 
suurendamisega“. 

Meedet võib kasutada ka Natura 2000 elupaikade kaitsekorralduseks vajaliku infrastruktuuri 
rahastamiseks, näiteks märgala süvendamine, märgala hüdroloogia taastamiseks vajalike 
veemajandussüsteemide taastamine ning juurdepääsurajad, piirded ja masinad. See võib 
katta kuni 100% selliste keskkonnainvesteeringute kuludest nagu hekkide, piirdeaedade, 
kiviaedade ja muude ehitiste taastamine või rajamine, mis on keskkonna seisukohast 
kasulikud, kuid tootmise seisukohast ebavajalikud ja seetõttu põllumajandustootjate jaoks 
majanduslikult ebaotstarbekad. Meedet on laialdaselt kasutatud põllumajanduse 
keskkonnameetme kõrval ja mõlema meetme kaudu rahastati paljusid põllumajanduse 
keskkonnakava (2007–2013) meetmeid.  

Meede pakub olulist rahastamist Natura 2000 elupaikade taastamistöödeks ning 
investeeringud võivad hõlmata näiteks võsa majandamist ja eemaldamist; traditsiooniliste 
põllumajandusmaade struktuuride, näiteks terrasside, kiviaedade ja lambaaedade 
taastamine; märgalade, näiteks tiikide, roostike, soode ja kraavide taastamine; 
traditsiooniliste viljapuuaedade, oliivisalude ja puiskarjamaade taastamine. Natura 2000 
majandamise puhul on oluline märkida, et piirdeaedade, veevarustuse ja muu vajaliku 
loomakasvatuse taristu rajamine võib tähendada märkimisväärseid kulusid keskkonna jaoks 
vajalikele karjatamisrežiimidele, eriti kui need on vaja taastada. Toetada saab ka 
investeeringuid Natura 2000 alade, muude looduskaitsealade ja KLV maade külastustaristu 
(jalgrajad, linnuvaatlusvarjed, infotahvlid) rajamiseks.  

Natura 2000 hüvitised (II sammas) 

Uus II samba määrus sisaldab mõnda muudatust meetmes77, et proovida seda lihtsustada ja 
soodustada selle kasutamist. Põhjendatud juhtudel võib toetust anda ka maa valdajatele, kes 
ei ole talupidajad. Toetust võivad saada ka „muud piiritletud looduskaitsealad, mille puhul 
põllumajandusele või metsadele kohaldatakse keskkonnapiiranguid seoses direktiivi 
92/43/EMÜ artikli 10 rakendamisega“. Sellised alad ei tohi ületada 5% Natura 2000 aladest 
asjaomase kavaga hõlmatud territooriumil. 

See meede erineb teistest MAKi meetmetest selle poolest, et sellega nähakse ette hüvitised 
põllumajandusmaade ja metsade majandamispiirangute eest, mis on kehtestatud riiklike 
õigusaktidega loodus- ja linnudirektiivi (ja ka veepoliitika raamdirektiivi) rakendamiseks. 
Natura 2000 alade põllumajandustootjatele, metsameestele või teistele maa valdajatele 
tehtavad maksed sõltuvad Natura 2000 ala ametlikust määramisest ning kaitsekorralduskava 

                                                      
76 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1305/2013 artikkel 17 
77 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1305/2013 artikkel 30 
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või samaväärsete õigusaktide olemasolust, mis määratlevad kaitsekorralduslikud tegevused, 
mida maavaldajad peavad seadusest tulenevalt tegema selle ala soodsa ökoloogilise seisundi 
taastamiseks ja säilitamiseks.  

Toetusmakse määr on standardne kindel summa hektari kohta, mis põhineb saamatajäänud 
tulul ja/või kuludel, mis tulenevad Natura 2000 õigusaktidega kehtestatud piirangutest, mis 
on rangemad HPK nõuetele vastavuse nõuetest ja I samba raames kehtestatud 
miinimumnõuetest. Need võivad näiteks hõlmata loomkoormuse, karjatamise ja niitmise 
kuupäevade piiranguid või kuivendamis- ja metsastamistöödest loobumist.  

See meede võiks olla väga oluline osa MAKi meetmete paketist, mille eesmärk on parandada 
ELi põllumajandusmaade elupaikade looduskaitselist seisundit. Seda saab maksta 
toetusõiguslikele põllumajandustootjatele ja metsameestele standardmääraga, selle 
tehingukulud on suhteliselt madalad ning see loob aluse sihipärasemateks põllumajanduse 
keskkonna-, kliima- ja mittetootlikeks investeeringumakseteks, näiteks juhul, kui on vajalik I 
lisa liikide elupaikade taastamine või spetsiifiline majandamine. Toetusõiguslikkuse 
laiendamine muudele looduskaitsealadele võiks aidata parandada elupaikade sidusust ja 
elurikkuse kliimamuutustega kohanemist, kuid seda võib piirata keskkonnapiirangute nõue. 

Vaatamata Natura 2000 meetme suhtelisele lihtsusele oli selle kasutamine aastatel 2007–
2013 paljudes liikmesriikides väga piiratud - see moodustas kogu ELis MAKi kulutustest vaid 
0,5%. Ainult mõned liikmesriigid eraldasid selle meetme jaoks oma MAKi eelarves aastateks 
2007–2013 märkimisväärse rahastuse ning 2009. aastaks olid seatud eesmärgid saavutanud 
vaid Saksamaa, Tšehhi Vabariik, Eesti, Leedu ja Läti78. Ka Iirimaa eraldas vahendeid, kuid 
eesmärki ei saavutanud. Osaliselt on selle põhjuseks asjaolu, et paljudel Natura 2000 aladel 
pole veel määratletud kaitse- ja majandamisnõudeid, mis tähendab, et liikmesriigid ei ole 
saanud selle meetme alusel hüvitisi maksta (European Commission, 2010c). Näiteks hõlmas 
Poola MAK 2007–2013 Natura 2000 hüvitismaksete võimalust, kuid selle rakendamine lükati 
edasi kuni koostati kaitsekorralduskavad, mis võimaldasid arvutada majandamise tegelikud 
kulud ning piirangud (CEEweb, 2011) (ning Natura 2000 alade toetamine pakuti välja 
vabatahtliku põllumajanduse keskkonnameetme kontekstis). 

Mitmed liikmesriigid on eelistanud Natura 2000 alade majandamise rahastamiseks kasutada 
vabatahtlikku põllumajanduse keskkonnameedet, kuna need kavad olid juba loodud ja ei 
sõltunud ala kaitsekorralduskavast ning pakkusid paindlikumat rahastamist. 

Loomade heaolu toetus (II sammas) 

Loomade heaolu meedet79 saab kasutada põllumajandustootjate toetamiseks, kes 
vabatahtlikult täidavad ühte või mitut loomade heaolu parandavat kohustust lisaks 
kohustuslikele nõuetele, sealhulgas loomade looduslikele vajadustele vastavam vesi ja sööt; 
paremad pidamistingimused, nagu näiteks ruumi suurus, allapanu, loomulik valgus; 

                                                      
78 Euroopa maaelu arengu võrgustik (2011), maaelu arengu programmid 2007–2013, realiseeritud 
väljundnäitajad 2007–2009. Meede 213: Natura 2000 maksed ja direktiiviga 2000/60/EÜ (VRD) seotud maksed 
(ajakohastatud juunis 2011). http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-
figures/rdp-monitoring-indicator-tables/output-indicators/en/output-indicators_en.cfm 
79 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1305/2013 artikkel 33 



 

 88 

juurdepääs õuealale jne.  

Mõni liikmesriik on seda meedet kasutanud karjatamissüsteemide, sealhulgas Natura 2000 
karjatamise toetamiseks. Näiteks on Saksamaa toetanud veiste karjatamist suvekarjamaadel, 
sealhulgas alpi niitudel, ning veiste ja sigade pidamist vabapidamislautades koos 
karjatamisega. Itaalias Emilia-Romagna piirkonnas on toetatud Parmigiano-Reggiano juustu 
tootjaid, kes karjatavad veiseid mägipiirkondades, ja Kataloonia (Hispaania) on pakkunud 
täiendavat tuge mahepõllumajanduslikele loomakasvatajatele (Zemekis et al, 2007). 
Loomade heaolumeede võib toetada ka heina kasutamist allapanuks, pakkudes 
potentsiaalselt turgu Natura 2000 niitudelt niidetud heinale.  

Metsapõlengutest tulenevate metsakahjustuste ärahoidmine ja põllumajandusliku 
tootmise potentsiaali taastamine (II sammas)  

Kui Natura 2000 põllumajandusmaa külgneb metsadega (või metsamaaks registreeritud 
põllumajandusmaaga), on kaks meedet, mida saab kasutada karjatamise toetamiseks või 
taastamiseks karjamaadel, millel on oluline roll metsadevahelise või -sisese tuletõkkena.  

Metsade meede80 toetab majandamistegevusi, mis säilitavad kaitseinfrastruktuuri, näiteks 
tuletõkestuspiirkonnad. Loodusõnnetuste või katastroofide järgset põllumajandusliku 
potentsiaali taastamist toetavat meedet81 saab kasutada tulekahjujärgse elupaikade 
taastamise rahastamiseks, nt karjatamise taastamine põõsastikes, kus võib kergesti levida 
kulutuli. 

5.11   ÜPP toetused koostööprojektidele ja kohalikule partnerlusele    

Kohalikel partnerlussuhetel on oluline roll Natura 2000 kaitsekorraldusliku majandamise 
kohapealsel teostamisel. EAFRD sisaldab mitmesuguseid võimalusi põllumajandustootjate 
tegevusrühmade rahastamiseks või põllumajandustootjate rühmade ja teiste kohalike 
organisatsioonide, näiteks kohalike omavalitsuste või VVOde vahelise partnerluse 
rahastamiseks, sealhulgas LEADER-lähenemine, tootjarühmad ja koostööprojektid.  Need 
toetused hõlmavad: 

• Koostöö (II sammas) 
• Kohalik partnerlus - LEADER (II sammas) 

Koostöö (II sammas) 

ÜPP reform pakub liikmesriikidele laiendatud ja paindlikumat meedet koostööprojektide 
jaoks82 lühikeste tarneahelate ja kohalike turgude edendamiseks ning keskkonnaprojektide ja 
keskkonnatavade kollektiivse lähenemise hõlbustamiseks kohalikust kuni rahvusvahelise 
tasandini. Seda rahastamist saab kombineerida muudest ELi allikatest pärit rahastamisega. 
Toetus hõlmab eeluuringuid, kaitsekorralduskavade koostamist ning projektide toetamist ja 

                                                      
80 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1305/2013 artikkel 24  
81 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1305/2013 artikkel 18   
82 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1305/2013 artikkel 35  
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rakendamist ning kollektiivsete keskkonnaprojektide korral võib esialgset seitsmeaastast 
perioodi pikendada. 

Paljud keskkonnaprioriteedid nõuavad tuge ja majandamist laiemas maastikuskaalas, 
ulatudes üksikute talude piirest kaugemale. Natura 2000 alade ja muude kaitsealade 
tulemuslik majandamine nõuab eri tüüpi maavaldajate (talupidajad, metsaomanikud, 
avalikku maad haldavad riigiasutused) koostööd ja see meede võib olla eriti väärtuslik 
looduskeskkonna poolest olulistel aladel, kus on majanduslanguse oht, et edendada 
keskkonnajuhtimist ja majanduse taastumist. 

Piirkondlikud ühendused ja mittepõllumajandustootjate rühmade kaasamine võivad oluliselt 
edendada põllumajanduse keskkonnakavade ulatust maastiku tasandil, nagu on näidanud 
Hollandi keskkonnaühistud (Franks & Mc Gloin, 2007) ja Saksamaa maahooldusühendused. 
Need koostööühendused seovad looduskaitsegruppe kohalike põllumeeste ja 
kogukondadega kogu piirkonnas ning võivad sageli panna vastandlikud huvigrupid tegema 
koostööd Natura 2000 alade hooldamisel. Huvide ja kohalike jõudude ühendamise kaudu 
rakendavad Baieri maahooldusühendused integreeritud ja säästvaid maahooldustavasid, et 
kaitsta taimestikku ja loomastikku ning toetada säästvat arengut. Kohalikud koordinaatorid 
töötavad välja projektid konkreetsete maastikutüüpide jaoks, sh teaduslikud meetmed, 
rahalised arvutused ja põllumajanduse keskkonnakavade rakendamine. Nad taotlevad riigi 
tasandil saadaolevaid rahalisi vahendeid ja kontrollivad peamiselt kohalike talupidajate poolt 
teostatavate tegevuste elluviimist ning seiravad projekti tulemusi. Edukate projektide aluseks 
on tihe koostöö põllumeeste, kohalike kogukondade, looduskaitsegruppide ja 
valitsusasutustega. Kastis 5.7 on toodud mõned näited Natura 2000 koostööalgatustest.  

Kast 5.7  Edukad koostööalgatused Natura 2000 toodete ja agroturismi edendamiseks, 
kasutades selleks LEADERi ja integreeritud ÜPP vahendeid  

Austria “Almo Genussregion” – Almenlandi restoranid ja veiseliha turundus 

Steiermarkis asuv LEADER+ piirkond "Almenland Teichalm - Sommeralm" toodab 3600 ha alpiinsetel 
karjamaadel suurepärase kvaliteediga veiseliha. Almo, st nendel alpikarjamaadel kasvatatud härg, on 
nüüd registreeritud kaubamärk ja toode on sertifitseeritud. Kohalik tegevusrühm reklaamib Almo 
piirkonda turistidele mõeldud naudingupiirkonnana (Genussregion) ning kvaliteetrestoranid ja -poed 
pakuvad kohalikku Almo veiseliha. Kogu protsessi vältel on edu võti olnud avatud suhtlus kohalike 
elanikega ja tihe koostöö omavalitsuste, põllumajandustootjate, turismiteenuste pakkujate, 
piirkondliku tapamaja ning tootmisettevõtte vahel. Veiseliha müüakse nüüd ka riikliku supermarketite 
keti umbes 250 müügikohas. 

Itaalia Grosseto provints – integreeritud maaelu areng 

Grosseto provints Toskaanas kasutab maaelu arengu rahastamisel tugevalt integreeritud 
lähenemisviisi. Ajavahemikul 2000–2007 kahekordistus agroturismi külastuste arv Grosseto provintsis. 
Maaturism on kanal kohalike põllumajandustoodete ning loodusliku ja ajaloolise pärandi 
tutvustamiseks. Põllumajanduse lisandväärtus kasvas umbes 2% aastas. Samal ajal on piirkondlike 
kaitsealadega hõlmatud ala kasvanud umbes 10%-ni regiooni pindalast, sh 3 regionaalparki ja 35 
riiklikku kaitseala. Piirkond on rikas ka taimestiku mitmekesisuse poolest.  

Allikad: (Beaufoy et al, 2011b; European Commission, 2009; Keenleyside et al, 2012; Poláková et al, 
2011); ja http://www.rudi-europe.net/uploads/media/Case-study_Italy_1.pdf, 
http://www.herbmedit.org/flora/20-047.pdf  

http://www.rudi-europe.net/uploads/media/Case-study_Italy_1.pdf
http://www.herbmedit.org/flora/20-047.pdf
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Riikliku tasandi koostöö näite võib tuua Hollandist, kus põllumajanduse keskkonnatoetuse 
taotlejatele kehtestati kollektiivlepingud. Nende kollektiivlepingute eesmärk oli parandada 
põllumajandustootjate vahelist suhtlust ja tõsta nende keskkonnateadlikkust, et tugevdada 
nende suutlikkust pakkuda parimate tavade kaudu keskkonnaalaseid hüvesid. Seda 
lähenemisviisi peeti ka kuluefektiivsemaks viisiks põllumajanduse keskkonnaeesmärkide 
saavutamiseks. Need kollektiivlepingud tõid mitmesugust kasu elurikkusele, eelkõige 
kohalikele liikidele, nagu näiteks hamster ja niidulinnud, ning ka maastikule (Allen et al, 
2012b).  

Kohalik partnerlus – LEADER-lähenemine (II sammas) 

LEADER-lähenemisel on suur potentsiaal kasutada kohalikke tegevusrühmi (KTR) uuenduslike 
põllumajandustootjate koolitusprojektide elluviimiseks, maahoolduse teostamiseks maastiku 
tasandil, Natura 2000 kaitsekorralduskavade koostamiseks ja rakendamiseks ning 
riikidevaheliste projektide rahastamiseks, mille eesmärk on saada teavet piiriüleste 
kaitstavate elupaikade kohta  (Cooper et al, 2006). LEADER täiendab põllumajanduse 
keskkonnakavasid ja muud looduskaitse rahastamist, kuna see keskendub kohalikele 
tegevustele, kaasab partnerluse kaudu kohalikke huvirühmi ning rahastab koolitust ja 
innovatsiooni. 

Liikmesriigid ei ole LEADERit Natura 2000 majandamismeetmete rahastusallikana väga palju 
kasutanud, kuid see võib kohalike huvirühmade koostöö edendamise ning loodushoidu ja 
maakasutust säästval viisil ühendavate projektide arendamise kaudu potentsiaalselt olulist 
kasu tuua. Näiteks on Soome pakkunud VVOdele LEADERi rahastust Natura 2000 niitude ja 
märgalade hooldamiseks, mis ei kuulu kutselistele põllumajandustootjatele (Figeczky et al, 
2010). Mõned LEADERi projektid on suurendanud Natura 2000 alade väärtust ökoturismi 
arendamise kavade või kvaliteetsete kohalike põllumajandustoodete, näiteks veiseliha 
tootmiseks ja turustamiseks mõeldud programmide kaudu, toetades traditsioonilisi 
põllumajandussüsteeme ja nendega seotud poollooduslikke elupaiku. Tegeliku panuse kohta 
elurikkusesse pole aga veel kuigi palju tõendeid (Beaufoy & Marsden, 2010; Cooper et al, 
2006; Redman, 2010) ja kavasid on kritiseeritud menetluste ja rakendamise läbipaistmatuse 
tõttu (Euroopa Kontrollikoda, 2010) ning nende suutmatuse tõttu kaasata piisavalt 
keskkonnaalaseid ekspertteadmisi kohalikesse tegevusrühmadesse (Birdlife International, 
2009a; Boccaccio et al, 2009) 

LEADER-lähenemisviis hõlmab kohapeal juhitavat avaliku ja erasektori partnerlust, 
suutlikkuse suurendamist ja sihipärast juhtimist ning seetõttu on sellel eriline potentsiaal 
panustada elurikkuse kaitsesse. Meede83 võimaldab LEADERi kohalikel tegevusrühmadel täita 
korraldusasutuse poolt neile delegeeritud ülesandeid, mis loob võimaluse sihipäraste 
keskkonnameetmete kohalikuks elluviimiseks, mis võivad olla seotud temaatiliste 
alaprogrammidega. Praegusel programmitöö perioodil on tunnistatud, et suutlikkuse 
suurendamine on LEADERi lähenemisviisi jaoks kriitilise tähtsusega ning see meede katab 
nüüd LEADERi stardikomplekti, suutlikkuse suurendamise, koolituse ja võrgustike loomise 
kulud. 

                                                      
83 KOM (2011) 627 lõplik/3, artiklid 42–45  
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LEADER-lähenemisviis pakub nii keskkonna- kui ka sotsiaal-majanduslike probleemide 
lahendamisel suuremat kohalikku autonoomiat ja paindlikkust, kui see on võimalik EAFRD 
toetuse tavapärase ülalt alla andmise korral. LEADERi fondidele pääsevad ligi paljud 
maapiirkondade sidusrühmad ja seetõttu pakuvad need laiemaid võimalusi. Tulevikus võiks 
LEADER-projektid olla paremini suunatud Natura 2000 alade eesmärkide saavutamisele, eriti 
kui LEADERit kasutatakse keskkonnaprioriteetide saavutamiseks koos teiste 
maahooldusmeetmetega. EAFRD uus temaatiline ülesehitus julgustab LEADER-rühmi rohkem 
maahooldusega tegelema, erinevalt varasemast perioodist, kus LEADERi tegevus piirdus 
mõnikord 3. telje meetmete elluviimisega. Neid meetmeid saab kasutada Natura 2000 aladel 
põllumajanduse sotsiaal-majandusliku elujõulisuse toetamiseks ja parandamiseks kõrge 
väärtusega põllumajandustoodete kohaliku turustamise, agroökoturismi või muude 
algatuste, näiteks haridus- või kultuuriteenuste kaudu. Natura 2000 põllumajandusmaade 
tundlik turism võib olla kohaliku majanduse oluline mootor ja katalüsaator Natura 2000 
kõrgekvaliteetsete põllumajandustoodete turgude arendamiseks ning muude sotsiaalsete ja 
kultuuriliste algatuste elavdamiseks. Üks peamisi vahendeid selle eesmärgi saavutamiseks on 
Natura 2000 alade kaitsekorralduse kavandamise protsess, mis ühendab kasutajate rühmade, 
sealhulgas puhke- ja turismialaste ning kohalike ettevõtete nõudmised sobivate meetmetega 
liikide ja elupaikade kaitseks.  

Poolast võib programmiperioodil 2007–2013 tuua kaks näidet sellest, kuidas LEADER ja 
kohalikud tegevusrühmad saavad toetada siinkäsitletud valdkondadevahelisi 
keskkonnaprioriteete. Kraina Łęgów Odrzańskichi KTR toetas väikseid kohalikke projekte, mis 
hooldavad ja säilitavad kaitstavaid soo- ja märgalasid, eelkõige Natura 2000 aladel. Kohalikud 
elanikud osalevad kavandamisel ja hooldamisel. Wrzosowa Kraina KTR hooldas ja säilitas 
looduskaitseliselt olulist kanarbiku kasvukohta. See KTR pakub piirkonna kaitsmiseks 
koolitusi, koolitunde ja suhtlemistegevusi. Samuti toetab see matkaradade rajamise kaudu 
kohalikku turismi. Ehkki mõlemad nimetatud kohalikud algatused panustavad kohalikku 
keskkonda, ei keskendu enamik Poolas asuvaid kohalikke tegevusrühmi looduskaitsele. Selle 
programmiperioodi Poola kogemus näitab, et LEADERit võiks looduskaitse eesmärkidel 
laiemalt kasutada. 

5.12   Muud Natura 2000 jaoks mõeldud ELi fondid 

LIFE programm  

LIFE on peamine keskkonna edendamiseks mõeldud ELi rahastamisvahend, mida haldab 
Euroopa Komisjon. Ehkki fond on väike, pakub see katalüsaatorina parimate tavade või 
näidisprojektide rahastamist, mille edasine pikaajaline rahastamine tuleb leida muudest 
allikatest. 2014–2020 LIFE programm jaguneb kaheks allprogrammiks: keskkond ja 
kliimameede84. Keskkonnaprogramm jaguneb veel kolmeks prioriteetvaldkonnaks: keskkond 
ja ressursitõhusus; loodus ja bioloogiline mitmekesisus; keskkonnaalane juhtimine ja teave. 
LIFE pakub peamiselt toetusi projektide rahastamiseks vastavalt iga-aastastele 
taotlusvoorudele, kuid võib anda ka tegevustoetusi keskkonna- või kliimameetmete 
valdkonnas tegutsevatele mittetulunduslikele üksustele.  

                                                      
84 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1293/2013, 11. detsember 2013, keskkonna- ja 
kliimameetmete programmi (LIFE) kehtestamise ja määruse (EÜ) nr 614/200 kehtetuks tunnistamise kohta  
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LIFE programmil on olnud keskne roll Natura 2000 võrgustiku loomise ja hooldamise 
algatamise rahastamisel (COWI, 2009). LIFE programmil on Natura 2000 jaoks strateegiline 
tähtsus, kuna see rahastab väga spetsiifilisi, sihipäraseid kaitsemeetmeid, mida on muudest 
ELi allikatest raskem rahastada, näiteks seire ja uuringud, hooldamismeetodite määratlemine 
ja rakendamine ning Natura 2000 alade riskide juhtimine (Gantioler et al, 2010; Kettunen et 
al, 2011). LIFE-rahastus on eriti oluline alade jaoks, kus põllumajanduslikust majandamisest 
on loobutud ning Natura 2000 kaitsekorralduse kavandamine ei ole jõudnud piisavalt kaugele, 
et võimaldada rahastuse taotlemist muudest allikatest (Kettunen et al, 2011).  

LIFE peamine eesmärk on pakkuda parimate tavade näiteid, nii et jätkuvad 
hooldamistegevused, mida tõenäoliselt ei peeta parimateks tavadeks, võivad rahastamise 
ulatusest välja jääda. Järelikult kaob projekti positiivne mõju, kui pärast projekti lõppu ei 
toetata hoolduse jätkumist muudest allikatest, eelkõige põllumajanduse keskkonnakavadest  
(COWI, 2009). Põllumajanduse keskkonnakavade väljatöötamine Natura 2000 hooldamiseks 
on seetõttu LIFE programmi eelarve kavandamisel prioriteet (European Commission, 2003). 
Paljudes Natura 2000 taastamisprojektides on LIFE-i rahastus edukalt ühendatud 
põllumajanduse keskkonnatoetustega, et tagada pikaajaline rahaline toetus (WWF & IEEP, 
2009).   

LIFE programm nõuab 60%-list kaasrahastamist, kuid 75%-line rahastus on saadaval Natura 
2000 esmatähtsate elupaikade ja liikide projektide jaoks. Seetõttu tuleb rahastust leida ka 
muudest allikatest ja uus LIFE-määrus paneb rõhku sünergiale teiste poliitikate ja fondidega 
ning uuenduslike rahastamisvahendite kasutamisele. See võib hõlmata ühiselt rahastatavaid 
integreeritud projekte, mis hõlmavad ulatuslikku ala. Need projektid on mõeldud keskkonna- 
ja kliimapoliitika elluviimiseks ning nende poliitikaeesmärkide paremaks integreerimiseks 
teistesse poliitikavaldkondadesse. Üha olulisem on näidata LIFE-projektide lisahüvesid: 2017. 
aasta juunis viib Euroopa Komisjon läbi LIFE-programmi välise ja sõltumatu vahehindamise 
ning alates 2018. aastast kaotatakse järk-järgult riiklikud eraldised ja valitakse projektid kogu 
ELi tasandil.  

Euroopa struktuurifondid: Regionaalarengu Fond, Ühtekuuluvusfond ja Sotsiaalfond 

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF), Euroopa Sotsiaalfond (ESF) ja Euroopa 
Ühtekuuluvusfond moodustavad üle poole ELi kesksest eelarvest. Fondide üldeesmärk on 
edendada ELis ebasoodsas olukorras olevate piirkondade, sektorite ja sotsiaalsete rühmade 
majanduslikku ja sotsiaalset arengut, vähendades piirkondlikke erinevusi ja toetades 
piirkondliku majanduse struktuurset arengut ja kohandamist (Farmer, 2011). Perioodil 2014–
2020 keskenduvad fondid Euroopa 2020 strateegia, liidu seitsmenda keskkonnaalase 
tegevusprogrammi ja muude asjakohaste ELi keskkonna- ja kliimastrateegiate ning -kavade 
eesmärkidele, nagu on määratletud 11 temaatilise eesmärgiga ühissätete määruses (vt 
alapeatükk 5.1).  

Seetõttu on vaja näidata Natura 2000 rahastamisse investeerimise laiemat kasu, sidudes 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamise tegevused töökohtade loomise (eriti väikeettevõtete 
jaoks), muude sotsiaalsete hüvede, vähese süsinikdioksiidiheitega majanduse, 
kliimamuutustega kohanemise või ressursitõhususega (ökosüsteemiteenuste ja rohetaristu 
kaudu). Näiteks on Natura 2000 põllumajandusmaade jaoks asjakohased ettevõtluse ja 
ettevõtete loomise ning institutsioonilise suutlikkuse ja tõhusa avaliku halduse edendamisega 
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seotud Euroopa Sotsiaalfondi prioriteedid. Natura 2000 eeliste kohta on saadaval palju 
tõendeid ja juhiseid (vt lisateavet allpool).  

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) võimaldab eraldada vahendeid bioloogilise 
mitmekesisuse jaoks, eriti eesmärgiga säilitada ja kaitsta keskkonda ning edendada 
ressursitõhusust, sealhulgas looduspärandi, Natura 2000 ja rohetaristu kaudu85. Euroopa 
Sotsiaalfond (ESF) võib toetada suutlikkuse suurendamist, mille eesmärk on Natura 2000 ja 
väikeettevõtetega seotud uute töövõimaluste loomine.  

Fondid võimaldavad eraldada rahalisi vahendeid ka riikidevahelisele, piiriülesele ja 
piirkondadevahelisele koostööle, mis võib olla kasulik Natura 2000 aladele ja liikidele, näiteks 
ökoturismi piirkondade arendamiseks ning vesikondade, rannikualade, mereressursside ja 
märgalade kaitseks, taastamiseks ja majandamiseks. Euroopa struktuurifondid võivad olulisel 
määral rahastada Natura 2000 taastamis-, kaitse-, hooldamis- ja seiretegevusi (European 
Commission, 2011) (vt kast 5.8). Rahastust võiks kasutada ka ökoturismi, teadlikkuse tõstmise 
ja kommunikatsiooni, koolituse ning haridustegevuse toetamiseks Natura 2000 aladel.  

Oluline on märkida, et ELi tasandil tuvastatud võimalused (s.o võimalused erinevate määruste 
ja artiklite alusel) on ainult soovituslikud. Iga struktuurifondi rahastamisprioriteedid on 
määratletud riiklikul või piirkondlikul tasandil rakenduskavades ning raha kättesaadavuse 
tagamiseks on oluline, et Natura 2000 rahastamisprioriteedid oleksid nendes kavades õigesti 
paika pandud. Igas rakenduskavas tuleb osutada selle liikmesriigi Natura 2000 rahastamise 
tegevuskavale. Juhendid selle kohta, kuidas tagada Natura 2000 prioriteetide nõuetekohane 
integreerimine rakenduskavadesse, on olemas. (vt lisateavet allpool).  

Perioodil 2007–2013 lisas enamik piirkondi ja liikmesriike oma rakenduskavadesse 
prioriteedina bioloogilise mitmekesisuse ning enamik eraldas ERFi vahendeid looduskaitsele 
ja Natura 2000-le (INTERREG IVC SURF Nature project, 2011). Rahastamisperioodi 2007–2013 
analüüs näitab aga, et struktuurifondide pakutavaid bioloogilise mitmekesisuse 
rahastamisvõimalusi ei ole täielikult ära kasutatud (Kettunen et al, 2011). Üldiselt on raske 
mõõta, kui palju on Natura 2000-le kulutatud ja millist mõju on see avaldanud bioloogilisele 
mitmekesisusele (Kettunen et al, 2011).  

ELi struktuurifondide ja piirkondlike fondide kasutamist Natura 2000 haldamiseks piirab 
vahendite taotlemiseks vajalik märkimisväärne investeering ja pikk ooteaeg raha laekumiseni. 
Üldiselt on fondid kättesaadavad ainult suuremahuliste projektide jaoks.  

                                                      
85 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1301/2013, mis käsitleb Euroopa 
Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgiga seonduvaid erisätteid ning 
millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006, artikkel 5. Euroopa Liidu Teataja L347/289-302  
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5.13 Turupõhised ja uuenduslikud instrumendid 

See alapeatükk annab ülevaate vahenditest, mida saab kasutada Natura 2000 halduse 
erafinantseerimise võimendamiseks ja/või Natura 2000 halduse majandusliku elujõulisuse 
suurendamiseks. Kava loomiseks saavad need algatused sageli ELi vahendeid ühe või mitme 
eelnevalt kirjeldatud meetme raames. Olemas on veel rida muid võimalikke meetmeid, mille 
kaudu riiklik rahastamine ja/või poliitilised meetmed võivad potentsiaalselt stimuleerida 
erasektori suuremat rahastust bioloogilise mitmekesisuse heaks, sageli koos avaliku 
rahastusega, näiteks mittetulundusühingutelt (nt VVOd, sihtasutused), ettevõtete 
heategevuslikest annetustest või maakogukondadest  (Kettunen et al, 2011). Bioloogilist 
mitmekesisust toetavatel kohalikel ettevõtetel ja ühistutel on ka võimalus saada 
mikrorahastust, näiteks otseturunduse algatuste jaoks. Natura 2000 alade külastajate ja 
turistide pakutavat lisandväärtust saaks tõhusamalt ära kasutada ka integreeritud kohaliku 
arengu ja looduskaitseprojektide kaudu. Oluline kaalutlus on see, et need meetmed peaksid 
üldiselt tuginema poliitilise alusraamistiku ja eelmistes alapeatükkides kirjeldatud Natura 
2000 põllumajandusmaade majandamise peamiste avalike rahastamismeetmete seatud 
alustele, mitte olema neile alternatiiviks. 

Kast 5.8 - ERFi rahaliste vahendite kasutamine Natura 2000 rannikualade elupaikade 
jaoks aastatel 2007–2013 

Teedrajav näide ERFi rahaliste vahendite kasutamisest Natura 2000 haldamiseks oli Weseri 
integreeritud kaitsekorralduskava rakendamise projekt Weseri jõe lehtersuudmealal, mis hõlmab 3 
loodus- ja 3 linnuala ning Bremeni ja Bremerhaveni linna. Projektis (2010–2013) töötati välja 
integreeritud kaitsekorralduskava, millel oli kõrge avalikkuse toetus, ning tehti taastamistöid 
suudmeala elupaikade ja liikide seisundi parandamiseks. ERFi raha eraldati 2. prioriteedi 
„Linnamajanduse ja elukvaliteedi aktiveerimine“ alt jõe kallaste looduslikkuse taastamise ja 
puhkevõimaluste parandamise ning vesikonna taastamise ja majandamisega seotud tegevusteks.  

ERFi Interregi rahastatud Natureship projekt (Soome, Rootsi, Eesti ja Läti) aastatel 2009–2013 
rõhutas uudset lähenemisviisi traditsiooniliste maapiirkondade maastike planeerimisele ja 
haldamisele Läänemere rannikul. Projekti eesmärk oli leida loodusele, veekaitsele, kohalikele 
talupidajatele ja ettevõtjatele, aga ka elanikele kasulikke lahendusi, mis põhineksid integreeritud 
säästval rannikualade planeerimisel, erilise rõhuasetusega Natura 2000 aladele.  

TIDE (Tidal River Development) (2010–2013) oli ERFi Interreg IV B Põhjamere programmi projekt 
Elbe (Saksamaa), Humberi (Inglismaa), Scheldti (Belgia ja Holland) ja Weseri (Saksamaa) jõgede 
lehtersuudmealadel. TIDE projekti eesmärk oli luua vahendeid planeerimise integreerimiseks 
kohalikku poliitikasse, tagades samal ajal Natura 2000 ja veepoliitika raamdirektiivi nõuete täitmise, 
määrates kindlaks iga suudmeala kõige olulisemad ökosüsteemiteenused ja nendega seotud hüved. 
Projektis rakendati suudmealade elupaikade, sh rannikukarjamaade majandamis- ja 
taastamismeetmeid. 

Allikas: Hjerp et al, 2011, http://www.umwelt.bremen.de/de/detail.php?gsid=bremen179.c.8044.de, 
http://www.tide-project.eu/, http://www.ymparisto.fi/natureship,  

http://www.tide-project.eu/
http://www.ymparisto.fi/natureship
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Maksed ökosüsteemiteenuste eest 

Maksed ökosüsteemiteenuste eest (Payments for Ecosystem Services – PES) on skeemid, mille 
kohaselt ökosüsteemiteenuste saajad maksavad nende teenuste pakkujatele nende 
säilitamise eest (ten Brink, 2011). Seetõttu võivad maksed pakkuda stiimulit elurikkuse ja 
elupaikade säilitamiseks ning taastamiseks, et tagada (või potentsiaalselt suurendada) nende 
pakutavate ökosüsteemiteenuste osutamist. Tüüpilised ökosüsteemiteenused, mida PES-
skeemid toetavad, on põhjavee kvaliteet, jõevee kvaliteet (toitainete äravoolu ja pinnase 
erosiooni piiramine) ja süsiniku sidumine. PES-skeemid võivad toimida maavaldajate või 
talupidajate ning avalike organisatsioonide (nt munitsipaalettevõtted) või eraettevõtete 
(näiteks õlletehased) vahel kohalikul, piirkondlikul, jõe valgala või riiklikul tasandil. PES-
skeemideks nimetatakse mitmeid erinevaid rahastamis- ja maksemehhanisme, sealhulgas 
maksusoodustused, vabatahtlikud turud ja laiaulatuslikud avalikud meetmed, näiteks 
põllumajanduse keskkonnakavad, kuid siin käsitleme ainult PES-süsteeme, mis põhinevad 
kasusaajate ja pakkujate vahelistel otsemaksetel.  

PES-skeeme kritiseeritakse mõnikord kui varjatud toetusi kehtivate normide ja seaduste 
järgimise eest, mida maavaldajad ja põllumajandustootjad peaksid täitma ilma lisamakseteta, 
näiteks nitraadiheitmete piiramise meetmed. PES-skeemide edu saavutamiseks Euroopas on 
oluline tagada, et: 

• skeemi ülesehitus põhineb usaldusväärsel teabel maakasutuse ja 
ökosüsteemiteenuste lähteseisundi kohta, et vältida keskkonnaohu ülehindamist; 

• skeemis osalevad kõik peamised sidusrühmad; 

• maksed on seotud indikaatorite regulaarse ja läbipaistva seirega, mis mõõdavad 
adekvaatselt ökosüsteemiteenus(t)e paranemist; 

• skeemi ei kasutata majandamistavade eest maksmiseks, mis tuleks teostada juriidiliste 
kohustuste täitmiseks; 

• skeemi kohandatakse alati, kui karmistatakse olemasolevaid määrusi ja norme; 

• kava ei kahjusta vastuolulised poliitikad ja määrused, mis põhjustavad ökosüsteemi 
teenuste halvenemist. 

Edukad skeemid nõuavad läbipaistvust, usaldusväärsust (nt maksed), keskkonnahoiu 
väärtuste aktsepteerimist, usaldust ja kõigi peamiste sidusrühmade tugevat pühendumist. 
Praktikas suudavad PES-skeemid ökosüsteemiteenuste ja elurikkuse seisundi halvenemist või 
kadu peatada ainult siis, kui need on integreeritud laiemasse poliitikameetmete komplekti, 
mis käsitlevad piirkonna kõiki ökosüsteemiteenuseid (ten Brink, 2011). 

Muud PES-skeemid kui avaliku sektori laiaulatuslikud rahastamisskeemid on endiselt 
suhteliselt haruldased, kuid mõne skeemi edu näitab nende potentsiaali toetada ja parandada 
Natura 2000 põllumajandusmaade hooldamist. Näiteks Ühendkuningriigi vee-ettevõtte ja 
Kuningliku Linnukaitseühingu (RSPB) koostöös väljatöötatud valgala säästva majandamise 
programm (SCaMP)86 rakendab ökosüsteemiteenuste eest maksmise skeemi mägismaa 

                                                      
86 http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx 

http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx
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nõmmedel karjatamise toetamiseks. Vee-ettevõte saab kasu vee kvaliteedi paranemisest 
tänu põlengutest ja ülekarjatamisest tingitud turbamuldade erosiooni vähenemisele (vt 
lisateavet selle juhtumi kohta lisast E). 

Süsinikuheite tasakaalustamine ja süsinikurikaste elupaikade kaitse  

Nüüd on kogu Euroopas toimivad vabatahtlikud ja reguleeritud süsinikdioksiidi heitkogustega 
kauplemise süsteemid, mis tähendab, et seotud süsinikul, kui see on tõendatud, võiks olla 
majanduslik ja kaubeldav väärtus (Worrall et al, 2009). See tähendab, et maahoolduse jaoks 
võivad muutuda kättesaadavaks uued sissetulekuallikad. ELi liikmesriigid peavad nüüd 
arvestama maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse (LULUCF) süsiniku 
heitkoguste/eemaldamisega oma maakasutuse süsinikueelarves - see on võimalik stiimul 
süsinikurikaste elupaikade kaitse tugevdamiseks. Samal ajal mõjutavad neid elupaiku tugevalt 
nii maakasutuse muutused kui ka kliimamuutused (Holden et al, 2007; Reed et al, 2009).  

Puutumata turbapinnasega sood ja nõmmed võivad saada kasu süsinikuheite 
tasakaalustamisest. Suurbritannia uuring modelleeris kõrgustiku turbaalade 
sihtotstarbelistest majandamissekkumistest tulenevat süsiniku kasutegurit ja hindas, et 
arvestades turbaalade taastamise praeguseid kulusid ja süsinikuheite tasakaalustamise 
väärtust, võib 51% analüüsitud kõrgustikualadest näidata süsinikuheite tasakaalustamisest 
saadavat tulu 30 aasta jooksul (Worrall et al, 2009). See protsent sõltub aga väga palju 
süsiniku hinnast.  

Lisateave 

 Natura 2000 rahastamise käsiraamat (2007-2013 ja 2014-2020 versioonid)  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm#guid
ancehandbook 

 Lisateave http://ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm 

 SURF Nature (2012). Käsiraamat elurikkuse rahastamisest Euroopa Regionaalarengu 
Fondi (ERF) kontekstis. http://minisites.ieep.eu/assets/1004/SURF_Handbook.pdf 

 Euroopa maaelu arengu võrgustiku andmebaas maaelu arengukavade ja meetmete 
parimate praktikate kohta http://enrd.ec.europa.eu 

 Kettunen & ten Brink (eds) (2013) Social and Economic Benefits of Protected Areas: 
An Assessment Guide. Routledge. 

 Addressing biodiversity and habitat preservation through measures applied under 
the Common Agricultural Policy. Report prepared for the European Commission, DG 
Agriculture and Rural Development. Institute for European Environmental Policy 
(IEEP), London, 2011: https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/biodiversity-
protection_en  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm#guidancehandbook
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm#guidancehandbook
http://enrd.ec.europa.eu/
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6. NATURA 2000 PÕLLUMAJANDUSMAADE 
HALDAMIST TOETAVATE MEETMETE 
VÄLJATÖÖTAMINE JA RAKENDAMINE  

 
Mida see peatükk sisaldab? 
 
Selles peatükis antakse juhiseid põllumajandussüsteemide ja kogukondade toetamise 
kavandamise, rahastamise ja rakendamise kohta, millest sõltub Natura 2000 liikide ja 
elupaikade kaitse. Keskendutakse ÜPP I ja II samba peamistele rahastamisallikatele ja 
soovitustele protsessi iga etapi kohta.  
 
 

6.1 Kaitse-eesmärkide ja rahastamise strateegiline kavandamine ning prioriseerimine 

Soovitused:  

• Tagage Natura 2000 strateegilisel planeerimisel koostöö loodus- ja 
põllumajandusasutuste ning asjaomaste sidusrühmade vahel. 

• Seadke selged strateegilised eesmärgid ja prioriteedid Natura 2000 
põllumajandusmaast sõltuvate elupaikade ja liikide kaitseks. 

• Kasutage Natura 2000 rahastamisprioriteetide integreerimisel EAFRDsse ja teistesse 
rahastamisprogrammidesse alusena Natura 2000 rahastamise tegevuskava (PAF). 

•   Võtke õigeaegselt meetmeid tagamaks, et Natura 2000 eesmärgid ja EAFRD ning 
teiste ELi fondide rahastamisvajadused aastateks 2014–2020 oleksid kajastatud 
partnerluslepingus, mille liikmesriik esitab Euroopa Komisjonile kinnitamiseks. 

 

Natura 2000 integreeritud strateegilise planeerimise tagamine 

Strateegiline planeerimine on oluline Natura 2000 põllumajandusmaade kaitseprioriteetide 
ja rahastamisvajaduste kehtestamiseks enne programmiperioodi 2014–2020 algust. See on 
oluline, kuna rahastamisressursid on piiratud, bioloogilise mitmekesisuse kaitse peab 
konkureerima paljude muude eesmärkidega ning riikliku ja ELi rahastamise prioriteedid 
kehtestatakse rakenduskavade koostamise protsessi alguses. Natura 2000 
põllumajandusmaade strateegiline planeerimine peaks olema koostööprotsess, mis hõlmab 
keskkonna- ja põllumajandusasutusi ning peamisi sidusrühmi.  

Strateegilise planeerimise ja rakenduskavade koostamise ning rahastuse tagamise olulised 
sammud on kirjeldatud allpool.  
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Selgete kaitse-eesmärkide seadmine Natura 2000 põllumajandusmaa jaoks 

Strateegilisel planeerimisel tuleb seada selged kaitse-eesmärgid ja prioriteedid riiklikul ja/või 
piirkondlikul tasandil, võttes arvesse ühenduse tähtsusega põllumajanduslike elupaikade ja 
liikide looduskaitselist seisundit, nende tähtsust riigis või piirkonnas ja muid asjakohaseid 
aspekte. Oluline on toetada olemasolevaid põllumajandussüsteeme, mis säilitavad elupaiga 
kvaliteeti, mitte ainult Natura 2000 põllumajandusmaade alasid, mida ähvardab otsene 
intensiivistamise või hülgamise oht. Seda saab teha, võttes arvesse elupaikade ja liikide 
seisundi hinnangut (loodusdirektiivi art. 17 kohastest aruannetest) ja andmeid survetegurite 
(nt hülgamisriski) kohta.  

Kaitse-eesmärgid võib seada piirkondlikul või riiklikul tasandil ja seejärel tõlkida alade 
tasandile, st Natura 2000 aladele, kus esinevad sihtelupaigad ja -liigid (vt ka alapeatükk 3.1 
kaitse-eesmärkide seadmise kohta). Erinevates põllumajanduse ja looduskaitselise seisundi 
olukordades on vaja erinevaid majandamisviise, alates olemasolevate 
põllumajandussüsteemide ja -tavade säilitamisest kuni elupaikade ja majandamise 
taastamiseni hüljatud maadel.  

Mitte kõik alad ei nõua alade kaitsekorralduskava (ja Natura 2000 alade kaitsekorralduse 
lähenemisviisid on erinevates liikmesriikides erinevad), kuid alati on vaja kehtestada vajalikud 
kaitsemeetmed kõigi loodusalade jaoks vastavalt loodusdirektiivi artikli 6 lõikele 6 (vt 
alapeatükk 3.2). Oluline on kindlaks teha põllumajandusmaa elupaikade ja liikide seisund ning 
kaitse-eesmärgid ja anda juhiseid sobivate majandamisviiside kohta. MAKi rahastust on 
võimalik kasutada Natura 2000 kaitsekorralduskavade ja -protsesside ettevalmistamise ja 
ajakohastamise toetamiseks (vt alapeatükk 5.8).  

Et säilitada ja parendada liigi elujõulise populatsiooni säilitamiseks või taastamiseks vajalikku 
piisavat ja sidusat elupaika, peavad meetmed olema suunatud õigetele aladele ja rakendatud 
piisavalt suurel alal (Whittingham, 2007). Seetõttu ei pruugi pikaajalise eduka kaitse 
tagamiseks piisata üksnes populatsiooni praeguste esinemisalade hõlmamisest (RSPB & 
Birdlife International, 2011).  

Natura 2000 põllumajandusmaade kaitse-eesmärkide integreerimine asjakohastesse 
strateegilistesse poliitikatesse ja kavadesse ning piisava rahastamise tagamine  

Ülioluline on määratleda rahalised ressursid Natura 2000 põllumajandusmaade hooldamise 
toetamiseks ja selle aluseks olevate põllumajandussüsteemide pikaajalise majandusliku 
püsimise tagamiseks. Vajalike kaitsemeetmete kindlaksmääramine kaitsekorralduskavades ja 
muudes instrumentides on alles protsessi algus.  

Liikmesriikide Natura 2000 rahastamise tegevuskavad peaksid määratlema strateegilised 
prioriteedid, meetmed programmiperioodiks 2014–2020 ja võimalikud rahastamisvahendid 
nende meetmete rakendamiseks (vt alapeatükk 3.3). ELi kaasrahastamise tagamine aastateks 
2014–2020 nõuab õigeaegset tegutsemist enne vastavate rakenduskavade koostamist. 
Maaelu arengukavade 2014–2020 koostamise, rakendamise ja hindamise tsüklit illustreerib 
joonis 6.1. Mõned riigid on juba välja töötanud huvitavad lähenemisviisid Natura 2000 
rahastusvajaduste integreerimiseks asjaomastesse ELi kaasrahastatavatesse 
programmidesse, sealhulgas maaelu arengukavasse (vt kast 6.1). 
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Joonis 6.1.  Tüüpiline maaelu arengukava tsükkel 

 

 

 

Oluline on integreerida Natura 2000 poliitilised eesmärgid piirkondlikesse säästva arengu 
strateegiatesse. Natura 2000 põllumajandusmaa kogukonnad saavad kasu ka sellistest 
algatustest nagu ökoturism, Natura 2000 põllumajandusmaade põllumajandustoodetele 
lisandväärtuse andmine, kvaliteedimärgid ja otseturundusstruktuuride toetamine. Mõnel 
juhul on ökosüsteemiteenuste eest tasusid rakendavad turupõhised skeemid näidanud 

Kast 6.1 Natura 2000 integreerimine ELi rahastusprogrammidesse  

Sloveenia Natura 2000 alade kaitsekorralduse programm 2007–2013 on silmapaistev näide riikliku 
tasandi integreeritud lähenemisviisist Natura 2000 kaitse planeerimisele. Programmis töötati välja 
kõigi Sloveenia Natura 2000 elupaikade, liikide ja alade üksikasjalikud kaitse-eesmärgid, nende 
saavutamiseks vajalikud meetmed ning seire- ja teadusuuringute ettepanekud. See valmistati ette 
koostöös asjaomaste avalike teenistuste, ministeeriumide ja teistega, tuginedes teadmistele 
õiguslikust raamistikust ja maakasutuse registrist ning ekspertide eeltööle ja teaduslikele 
teadmistele. Samal ajal lisati meetmed maaelu arengukavasse 2007–2013 ja Sloveenia 
regionaalarengu programmi. Programmis analüüsiti Natura 2000 haldamise rahalisi vajadusi ja 
täpsustati nii ELi kui ka riiklike fondide kasutamist.  

Allikas: (Sloveenia Vabariigi Keskkonna- ja Ruumilise Planeerimise Ministeerium, 2007). 
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potentsiaali kaitsekorralduse toetamiseks. Natura 2000 bioloogilise mitmekesisuse 
pikaajaline kaitse võib nõuda ka kultuurilise ja sotsiaalse kapitali taastamist, kasutades ära 
keskkonnaväärtusi ning põllumajanduskogukondade teadmisi, oskusi ja 
innovatsioonipotentsiaali. See võib hõlmata viise, kuidas tunnustada maahaldajate 
ökoloogilisi teadmisi auhindade ja avaliku tähelepanu kaudu, ning viise, kuidas julgustada 
põllumajandustootjate ühistuid või ühendusi edendama Natura 2000 haldamist ja saama 
sellest lisahüvesid. Joonis 6.2 näitab kogukondliku lähenemisviisi laiemat kasu Natura 2000 
kaitsele. 

Joonis 6.2 Natura 2000 põllumajandusmaa kaitsest saadavad positiivsed sünergiad ja kasu.  
(Mantino, 2011 põhjal). 
 

 
 

6.2 Natura 2000 põllumajandusmaade ja -süsteemide väljaselgitamine ning talunike 
kaasamine  

Soovitused:  

• Selgitage välja Natura 2000 põllumajandusmaade ulatus ja paiknemine, sealhulgas 
põllumajandustootjate poolt kasutatav maa, mis ei ole registreeritud 
põllumajandustoetuste ega põllumassiivide registris; hiljuti mahajäetud 
põllumajandusmaad ja Natura 2000 aladest väljaspool asuvad maad, mis on Natura 
2000 põllumajandusmaad hooldava põllumajandussüsteemi lahutamatu osa. 
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• Hinnake Natura 2000 põllumajandusmaade hetkeolukorda, Natura 2000 
põllumajandussüsteemide majanduslikku elujõulisust ning maahoolduse või 
maakasutuse muutuste peamisi surve- ja mõjutegureid. 

• Kaasake põllumajandustootjad ja kohalikud kogukonnad sellesse teabe kogumise 
protsessi ja arendage välja partnerluspõhimõtted, mis kaasaks nad täielikult 
põllumajandussüsteemide ja maamajanduse toetusmeetmete kavandamisse, 
rakendamisse ja seiresse. 

Natura 2000 põllumajandusmaade ulatuse ja paiknemise väljaselgitamine  

Enamikus liikmesriikides on olemasolevad põllumajanduse andmebaasid (nagu IAKS ja LPIS), 
mis registreerivad ÜPP toetusõiguslikke maid ja põllumajandustootjaid, peaaegu kindlasti 
Natura 2000 põllumajandusmaade osas puudulikud. Seetõttu on Natura 2000 
põllumajandusmaade tegeliku ulatuse ja paiknemise väljaselgitamiseks hädavajalik teha 
koostööd kohalike ekspertide, põllumajandustootjate endi ning nii keskkonna- kui ka 
põllumajandusasutustega. Abiks võivad olla elupaikade ja liikide ning maakatte andmed, kuid 
kohalikud teadmised on hädavajalikud. 

Natura 2000 põllumajandusmaa hõlmab tõenäoliselt ka maad, mida põllumajandustootjad 
kasutavad, kuid mis ei ole kajastatud kasutatava põllumajandusmaa osana (mitmesugustel 
põhjustel); hiljuti mahajäetud põllumajandusmaad ja väljaspool Natura 2000 alasid asuvat 
maad, mis on Natura 2000 maad hooldava põllumajandussüsteemi lahutamatu osa (näiteks 
madalikeniidud või karjamaad, mis annavad talvesööta kariloomadele, keda suvel 
karjatatakse Natura 2000 elupaikades).  

Samuti on oluline kindlaks teha põllumeeste poolt kasutatav, kuid teiste omandis olev maa, 
näiteks ühismaa, ja põllumaa või karjamaad, mida osa aastast karjatavad maata 
karjakasvatajad. Mõnes liikmesriigis võivad maakasutusregistrid olla vananenud või 
põllumajandusmaad kajastuda metsana. Natura 2000-ga seotud põllumajandusmaa ulatuse 
ja paiknemise registreerimine on esimene, hädavajalik samm toetuste tagamisel ning info 
tuleks koostada GIS-vormingus, mis on hõlpsasti uuendatav ja ühildub põllumajandusasutuste 
kasutatava LPIS-süsteemiga (vt kast 6.2). Olulist küsimust, mis puudutab võimalusi Natura 
2000 põllumajandusmaade hõlmamiseks ÜPP toetusõiguslike alade hulka abikõlblikkuse 
reeglite määratlemisel, käsitletakse allpool alapeatükis 6.4. 

Kast 6.2 - Natura 2000 põllumajandusmaa elupaikade integreerimine ÜPP 
haldussüsteemidesse  

Poollooduslike rohumaade riiklik inventuur Slovakkias: Slovakkia on kaardistanud oma poollooduslike 
rohumaade elupaigatüübid riiklikul tasandil ja integreerinud kaardistusandmed põllumajanduslike 
maatükkide haldamissüsteemi. Seetõttu pole Slovakkia rohumaade inventuur mitte ainult üks 
paremaid inventuure Euroopas, vaid on ka hästi integreeritud põllumajanduse keskkonnatoetustesse, 
ehkki seda tuleb ajakohastada. Kaardistamise tulemusi kasutatakse selleks, et suunata 
põllumajanduse keskkonnameetmete riikliku programmi toetused poollooduslike rohumaade 
ekstensiivse majandamise toetamiseks kogu riigis aladele, millel on tuvastatud minimaalne elurikkuse 
väärtus (kõrge loodusväärtus), sh Natura 2000 alad. Programm määratleb sobivad 
põllumajandustavad konkreetsetele elupaigatüüpidele, mis on inventuuri järgi jagatud seitsmesse 
kategooriasse (kuivad rohumaad, parasniisked rohumaad, mäginiidud, madalamal asuvad niisked 
rohumaad, niit-kõrveköömne kooslustega lamminiidud, kõrgemal asuvad niisked rohumaad, 
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sinihelmika- ja madalsooniidud ning kõrgmäestiku rohumaad).  

Allikas: Seffer et al 2002, Slovakkia näide lisas E 

 

Natura 2000 põllumajanduse hetkeolukorra ja majandusliku elujõulisuse hindamine ning 
peamiste mõjutegurite tuvastamine  

Asjakohaste eesmärkide seadmiseks, tegevuste prioriseerimiseks ja programmide 
kavandamiseks, mis parandaksid põllumajanduslike elupaikade ja liikide seisundit, peavad 
liikmesriigid läbi viima oma Natura 2000 põllumajandussüsteemide praeguse olukorra 
riiklikud ja/või piirkondlikud analüüsid. See peaks arvesse võtma ekstensiivsete 
põllumajandussüsteemide majanduslikku elujõulisust ning nende muutuste põhjustajaid ja 
survet, millega nad silmitsi seisavad nii praegu kui ka tulevikus. Ebamajanduslikud talud on 
eriti tundlikud juba üsna väikeste olukorra muutuste suhtes, mis võib põhjustada suuri 
muutusi maakasutuses ja majandamises. Analüüs peaks tuvastama piirkonnad, mis on 
ohustatud intensiivistamise või hülgamise surve tõttu, kuid sama oluline on tuvastada 
olemasolevad põllumajandussüsteemid, mis säilitavad liike ja elupaiku, näiteks KLV 
põllumajandusalad (vt alapeatükid 2.4 ja 2.5). 

Põllumajandustootjate ja kohalike kogukondade kaasamine ning partnerluspõhimõtete 
väljatöötamine toetusmeetmete kavandamiseks ja rakendamiseks  

Natura 2000 alade põllumajandusmaade integreeritud majandamine nõuab põllumajandus- 
ja looduskaitse/keskkonnaasutuste aktiivset koostööd riiklikul ja piirkondlikul tasandil 
strateegiliste prioriteetide määratlemisel ja sobivate meetmete kavandamisel, aga ka 
kohalikku koostööd nende meetmete väljatöötamisel ja rakendamisel. Sobivate 
instrumentide ja meetmete väljatöötamisse tuleb kaasata põllumajandustootjad ja 
maavaldajad. See on oluline tagamaks, et toetusmehhanismid oleksid kohalikul tasandil 
otstarbekohased ning kohalikud kogukonnad neid aktsepteeriksid ja kasutaksid. Üha enam on 
tõendeid selle kohta, et põllumajandustootjad soovivad sõnaõigust toetusmeetmete 
kavandamisel ja et see toob kaasa edukaid tulemusi  (Poláková et al, 2011). 

Poliitikas ja rahastamisvahendites jäetakse sageli tähelepanuta inimeste kokkutoomise viisid, 
mistõttu neid peetakse vähetähtsaks ja eraldatakse neile liiga vähe ressursse. Selle tulemusel 
on mõnel kogukonnal Natura 2000 suhtes endiselt tugev umbusaldus. Sellest saab üle ainult 
siis, kui tagatakse süstemaatilisem dialoog ja koostöö kohalikul tasandil ning luuakse ja 
kasutatakse kohalikke organisatsioone ja/või partnerlusi, mis toovad kokku erinevad 
osapooled, et arutada praktilisel tasandil kõigi huvide integreerimise võimalusi (nagu tehakse 
Prantsusmaal süstemaatiliselt kohalike komiteede kaudu). Selle protsessi toetamiseks on 
võimalik kasutada MAKi rahalisi vahendeid (vt alapeatükk 5.9).  

Partnerluspõhimõte on juba sisse viidud maaelu arengu poliitikasse (nagu ka teistesse 
asjakohastesse ELi fondidesse) nõudega, et liikmesriigid ja piirkonnad kaasaksid asjakohased 
sotsiaalsed, majanduslikud ja muud sidusrühmad (sealhulgas keskkonnaorganisatsioonid) 
MAKi ettevalmistamise, rakendamise, seire ja hindamise kõigisse aspektidesse. Aastateks 
2014–2020 kehtivates õigusaktides nõutakse, et „partnerid” oleksid kaasatud 
programmitsükli igasse etappi ja kuuluksid seirekomisjoni.  
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Kohalik partnerlus Natura 2000 kohapealsel rakendamisel võib aidata suhteliselt madala 
edukuse taseme asemel saavutada nii soodsa looduskaitselise seisundi kui ka majanduslikult 
elujõulise põllumajanduse. Põllumajandus- ja looduskaitseasutused, VVOd, 
põllumajandustootjad ja muud sidusrühmad teevad järjest enam koostööd Natura 2000 alade 
kaitse- ja majandamiskavade väljatöötamiseks. Kollektiivse vastutuse ja kohaliku omandi 
tunne on alade haldamise üks olulisemaid edutegureid (vt kast 6.3).  

Natura 2000 alade määramine on sageli tekitanud hirme ja arusaamatusi, kuid on ka mõned 
head näited, kus kasutuskonfliktid on edukalt lahendatud kohaliku tasandi partnerlusel 
põhineva lähenemisviisi abil ja erinevate meetmete eduka kombineerimisega on loodud 
olukord, kus Natura 2000 elupaikade hooldamine on sotsiaalselt ja -majanduslikult elujõuline.  

Kast 6.3 - Meetmete kohandamine kohalike tingimustega põllumajandustootjate ja 
maavaldajate osalusel  

Kaitse-eesmärgiline põllumajandus Burrenis (Iirimaa) 

Märkimisväärne näide teatud elupaikade säilitamiseks hästi kohandatud põllumajandusmeetmetest 
on Burreni piirkonna Natura 2000 aladel, kus traditsioonilist veiste talikarjatamise tava on juba pikka 
aega hinnatud, kuna see aitab säilitada piirkonna liigirikkust ja elupaiku. Burreni kaitse-eesmärgilise 
põllumajanduse programm (The Burren Farming for Conservation Programme - BFCP) nõustab 
põllumajandustootjaid, kuidas maksimeerida oma maast saadavat keskkonnakasu (kohapealsete 
külastuste, talukavade väljatöötamise ja parimate tavade juhendite kaudu). Talunikelt oodatakse 
initsiatiivi optimaalsete liigirikaste rohumaade loomiseks ning tegevuste ja prioriteetide ettepanekuid. 
Toetatavad tegevused kaardistab ja hindab BFCP meeskonna väljaõppinud nõustaja (seda rahastab Iiri 
rahvusparkide ja eluslooduse talitus). Kava jaoks väljatöötatud uuenduslikke hüvitisi peetakse 
soovitud tulemuste saavutamise võtmeks. Talukavad on nüüd üsna lihtsad ja selged, koosnedes vaid 
kahepoolsest paberist, mille ühel küljel on talu kaart, kus on ära toodud olulised elupaigad, 
kultuurilised elemendid ja kavandatud tegevused, ning teisel on loetelu tegevustest ja nende kuludest.  
Allikas: iirimaa näide lisas E ja Iirimaa maaelu arengukava ettepanek (vt 
http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/press/pressreleases/2014/DraftConsultation%20Do
cRDP14%20Jan.pdf) 
 
Rohumaade hooldamine Krkonoše rahvuspargis (Tšehhi Vabariik)  

Alates 2010. aastast hooldatakse Krkonoše rahvuspargi ja loodusala rohumaade elupaiku vastavalt 
kümneaastases kaitsekorralduskavas määratletud kaitseprioriteetidele ja põllumajandustavadele. 
Park on välja töötanud talu tasandi loodussõbraliku majandamise pilootmudeli, et säilitada ja 
parandada elupaikade seisundit majanduslikult elujõulise ja kohalike oludega hästi kohandatud 
põllumajanduse kaudu. Samuti on eesmärk ühtlustada erinevate liikide ja elupaikade kaitsemeetmeid 
talu tasandil ning vältida bioloogilise mitmekesisuse halvenemist ebasobivate põllumajandustavade 
tõttu (nt põõsaste eemaldamine võib kahjustada teatud liblikaid). Meetmed on määratletud 
talukavades ja on suunatud liigirikastele rohumaadele ning valitud riikliku ja üleeuroopalise tähtsusega 
liikidele (nt Crex crex). Talukava kirjeldab talus esinevaid loodusväärtusi ja määratleb iga 
põllumajandusmaa polügooni üksikasjalikud majandamiseeskirjad. Selles loetletakse olemasolevatel 
põllumajanduse keskkonnakavadel põhinevad meetmed ja sellised erimeetmed nagu paindlikum 
hiline niitmine, mitmekesised karjatamisrežiimid, osalise (ribad, mosaiik) niitmise toetus ja 
loomkoormuse vähendamine hektari kohta. Kava võib sisaldada ka erandeid üldreeglitest 
looduskaitseasutuse loal ja spetsiifilisi ettekirjutusi teatud putukaliikide kaitseks (nt hooldamata 
maatükid), lindude kaitsmiseks niitudel (nt niitmine keskelt) või põllumaal (nt väetiste kasutamise 
vähendamine). Tõhus nõustamissüsteem ja regulaarne teabevahetus põllumajandustootjatega on 



 

 104 

keskkonnateadlikkuse suurendamiseks üliolulised. 
Allikas: Tšehhi Vabariigi näide lisas E 

 
6.3 ÜPP toetusõiguslikkuse tagamine ja võrdlustaseme määratlemine  

Soovitused:  

Keskkonna- ja põllumajandusasutuste ühise töö ja tiheda koostöö kaudu:  

• tagage, et võetakse arvesse kõiki võimalusi, et tuvastatud Natura 2000 
põllumajandusmaad liigitataks uue määrusega määratletud põllumajandusala osaks, 
sealhulgas kõik põllumajanduslikud alad, mida looduslikult peetakse karjatamiseks või 
harimiseks sobivas seisundis; ja et see maa on registreeritud LPIS/IAKS süsteemides; 

• kasutage põllumajanduse korraldusasutustele pakutavat paindlikkust ÜPP määrustes 
tagamaks, et seda maad kasutavad Natura 2000 põllumajandustootjad on 
toetusõiguslikud nii ÜPP I kui ka II samba jaoks (millel võivad olla erinevad 
abikõlblikkuse eeskirjad); 

• määratlege seadusandlike piiride piires muud ÜPP abikõlblikkuse eeskirjad viisil, mis 
sobib KLV ja/või Natura 2000 põllumajandusmaade omadustega; 

• tagage, et oleks selgelt ja põllumajandustootjatele arusaadavalt eristatud a) Natura 
2000 rakendamisega seotud riiklike või piirkondlike õigusaktidega 
põllumajandustootjatele pandud juriidilised kohustused, mis peaksid moodustama 
linnu- ja loodusdirektiiviga seotud nõuetele vastavuse kohustuslikud 
majandamisnõuded; b) muud riiklikud või piirkondlikud õigusaktid; c) vajaduse korral 
määruse (EL) nr 1307/2009 artikli 4 lõike 1 punkti c alapunktidele ii ja iii vastavad 
nõuded. 

ÜPP toetusõiguslikkuse tagamine, kasutades paindlikkust ÜPP määrustes  

On oluline, et Natura 2000 põllumajandusmaad liigitataks põllumajandusalaks mitte ainult 
ÜPP toetuste, eelkõige I samba sissetulekutoetuse saamiseks, vaid ka seetõttu, et näitajaid, 
mille abil hinnatakse liikmesriikide EAFRD vahendite kasutamise mõju, mõõdetakse 
tõenäoliselt põllumajandusmaal. Maa, mis ei ole põllumajandusmaa, jääb sellest EAFRD 
rahastamise tõhususe hindamisest välja, mis muudab järgmisel programmiperioodil 
rahastamise õigustamise keerukamaks. 

ÜPP ja EAFRD rahastamist haldavad põllumajandusasutused liikmesriigi või piirkondlikul 
tasandil vastutavad maa ja abisaajate ÜPP toetusõiguslikkuse eeskirjade määratlemise ja 
kohaldamise eest ning arvestuse pidamise ja kulude jälgimise eest. Tihe ja õigeaegne koostöö 
Natura 2000 haldusasutuste ja põllumajandusasutuste vahel on ülioluline, et tagada 
toetusõiguslikkuse küsimuste rahuldav lahendamine enne järgmise programmiperioodi 
ettepanekute lõplikku valmimist ja komisjonile esitamist.  ÜPP määrustele on omane 
märkimisväärne paindlikkus, mis võimaldab rahuldada Natura 2000 põllumajandustootjate 
vajadusi, kuid asutused ei pea seda sel eesmärgil kasutama (ja sageli avaldavad teised 
põllumajandussektorid survet määratleda eeskirjad, mis sobivad kõige paremini 
intensiivsematele põllumajandussüsteemidele). 
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Erilist tähelepanu tuleks pöörata olukordadele, kus põllumajandustootjad kasutavad teiste 
põllumajandustootjate maad mitteametlikult või ainult osa aastast; keerukate 
maaomandisüsteemidega, nt ühiskondliku kasutusega põllumajandusmaale; ja paljudele 
Natura 2000 karjatatavatele elupaikadele, kus on oluline roll puudel ja põõsastel, mis annavad 
neile lisaväärtuse bioloogilise mitmekesisuse seisukohalt, kuid mis on varem toetusõiguslikust 
alast välja jäetud, sageli sõltuvalt sellest, kuidas liikmesriigid tõlgendasid puude olemasolu 
puudutavaid reegleid.  

Kast 6.4 Natura 2000 väikepõllumajandustootjate abistamine ÜPP toetuste saamiseks  

Nõustamisteenused Transilvaanias (Rumeenia) 

VVO Fundaţia ADEPT Transilvania Rumeenia Târnava Mare piirkonnas on koostöös kohalike 
kogukondade ning Rumeenia põllumajanduse ja maaelu arengu ning keskkonna- ja 
metsaministeeriumiga loonud talunõustamisteenuse, mis ühendab elurikkuse kaitse, Natura 2000 
elupaikade ja liikide kaitsekohustused ning maapiirkondade sissetulekutoetused. Selle visiooniks on 
elurikkuse kaitse saavutamine maastiku tasandil, tehes koostööd väiketalunikega, et luua stiimuleid 
nende poolt loodud poollooduslike maastike säilitamiseks. See teenus on aidanud väiketalupidajatel 
saada ÜPP otsetoetusi. Ligikaudu 60% piirkonna põllumajandusettevõtetest on väiksemad kui 
Rumeenias ÜPP I samba otsetoetuste saamiseks nõutav miinimumsuurus (1 ha, mis koosneb vähemalt 
0,3 ha maatükkidest). Vabaühendus on aga aidanud sõlmida kokkuleppeid, mille kohaselt aktiivsed 
talupidajad rendivad naabritelt maad ja saavad toetust vastavalt nende hooldatava maa suurusele. 
Lisaks on omavalitsused, kelle valduses on ühine karjamaa, kuid kes ei ole toetusõiguslikud, rentinud 
pikaajaliselt maad karjatamisühistutele, et need saaksid taotleda põllumajanduse keskkonnatoetusi. 
See on toonud suured alad ÜPP rahastatavatesse majandamiskavadesse ja hülgamise ohust välja. 

Allikas: Rumeenia näide lisas E 

Võrdlustaseme määratlemine toetuste jaoks 

ÜPP sissetulekutoetuste, põllumajanduse keskkonna-, kliima- ja muude pindalapõhiste 
toetuste võrdlustase on 2014–2020 planeerimisperioodil muutunud, kuna sisse on viidud 
rohestamise toetus ning heade põllumajandus- ja keskkonnatingimuste ning kohustuslike 
majandamisnõuete parandused nõuetele vastavuse raamistikus (ja vastavates riiklikes või 
piirkondlikes standardites). 

Nagu ÜPP toetusõiguslikkuse puhul, on ka HPK standardite ja püsirohumaa määratlemine 
paindlik ning liikmesriigid peavad arvesse võtma kohalikke tingimusi ja väljakujunenud 
kohalikke tavasid, mis tähendab, et peaks olema võimalus võtta vastu määratlused, mis 
hõlmavad laiemalt KLV ja Natura 2000 maad I ja II samba toetussüsteemidesse. See nõuab 
jällegi tihedat ja õigeaegset koostööd põllumajandus- ja keskkonnaasutuste vahel nii 
püsirohumaa määratlemisel kui ka uute nõuetele vastavuse standardite väljatöötamisel. 
Arvesse tuleb võtta ka liikmesriikidele pakutavaid valikuvõimalusi erinevate kavade eelarve 
ülemmäärade ja nende kavade alusel makstavate hektaritasude määramisel. 
Põllumajandustootjatele Natura 2000 maa hooldamisega seotud juriidiliste kohustuste 
seadmisel on oluline arvestada, et need on ka osa põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetuste arvutamise lähtepunktist. Ehkki põllumajandustootjatele saab seadusest 
tulenevaid nõudeid kompenseerida, ei suuda need Natura 2000 toetused toetada positiivseid 
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taastamistegevusi samal määral põllumajanduse keskkonna- ja kliimatoetustega ning neid ei 
saa kohandada üksikute talude või elupaikade vajadustega ja puudub võimalus 
põllumajandustootjate tehingukulude hüvitamiseks. Loodus- ja linnudirektiivi ning nende 
kahe MAKi meetme õiguslikud nõuded tuleks kavandada Natura 2000 toetuse integreeritud 
paketina, mis kompenseerib tõhusalt põllumajandustootjate looduskaitse ja positiivse 
majandamise kulud.  

6.4 Natura 2000 taludele mõeldud ÜPP sidusa paketi kavandamine ja sihipärasus  

Soovitused:  

• Kasutage Natura 2000 toetusmeetmete kavandamisel kaasavat partnerluslähenemist, 
kaasates täielikult sihtrühma talupidajad ja kasutades ära nende ekspertteadmisi talude 
ja elupaikade majandamise kohta. 

• Kavandage sidusad, integreeritud toetuspaketid ÜPP mõlemast sambast, et katta Natura 
2000 põllumajandussüsteemide ja nende hooldatavate peamiste elupaikade ja liikide 
konkreetseid vajadusi. Need peaksid vastama kohalikele vajadustele, et toetada: 

- põllumajanduse jätkumist; 
- ekstensiivseid põllumajandussüsteeme; 
- suutlikkuse tõstmist ja talutoodangule lisandväärtuse andmist; 
- Natura 2000 elupaikade ja liikide põllumajanduslikku hooldamist. 

• Kaaluge võimalusi, kuidas tagada väikepõllumajandustootjatele hõlbus juurdepääs ÜPP 
mõlema samba sobivatele toetustele. 

• Kasutage uusi MAKi temaatiliste alamprogrammide võimalusi mägifarmide ja väikeste 
põllumajandusettevõtete jaoks, et töötada välja kõrgema toetusmääraga spetsiaalsed 
Natura 2000 võimalused. 

• Veenduge, et looduslike piirangutega alade, Natura 2000 ja põllumajanduse keskkonna-
kliimameetmete maksemäärad kajastaksid majandamiskulusid täies mahus, eriti kui 
sissetulekuid on vähe või need puuduvad, ja kasutage tehingukulude lisamise võimalust, 
kui need on olemas. 

• Kasutage rahastusvõimalusi kulutõhusalt, kavandades ja suunates toetused võimalikult 
täpselt vastavalt talude ja elupaikade vajadustele sobivas ruumilises mastaabis. 

• Kasutage täielikult ära rühmade ja ühistute võimalused, eriti kui tegemist on paljude 
väikeste põllumajandusettevõtetega, ja julgustage alt-üles lähenemist LEADERi kaudu. 
 

Sidusate, integreeritud toetuspakettide kavandamine  

Kui eesmärgid ja kaitse-eesmärgid ning vajadused on asjakohases mastaabis kindlaks tehtud, 
tuleb välja töötada ja valida sobivad vahendid ja majandamismeetmed nende eesmärkide 
saavutamiseks. Eesmärkide selgus on kriitilise tähtsusega, kavandamaks poliitikameetmeid, 
mis käsitlevad probleeme ja tagavad ka erinevate meetmete vahelise sidususe, eriti seoses 
nende abikõlblikkuse kriteeriumide ja majandamisnõuetega.  

Natura 2000 põllumajandussüsteemid ning neist sõltuvad elupaigad ja liigid nõuavad sidusaid, 
integreeritud toetuspakette ÜPP mõlemast sambast. I sambast on saadaval mitut tüüpi 
sissetulekutoetusi ja EAFRD uus struktuur teeb sidusate MAKi toetuspakettide kavandamise 
perioodiks 2014–2020 palju lihtsamaks (erinevalt varasematest MAKidest, kus toetusi 
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majanduslike, keskkonna- ja sotsiaalsete eesmärkide saavutamiseks sai kombineerida ainult 
LEADERi abil).  

Praegu on paljud Natura 2000 põllumajandussüsteemid ÜPP süsteemis vaeslapse osas, kuna 
neil on puudulik juurdepääs killustatud toetusallikatele ja madalad toetustasemed. 
Ekstensiivsed põllumajandussüsteemid, mis säilitavad Natura 2000 elupaiku, peavad olema 
majanduslikult ja sotsiaalselt elujõulised ning see sõltub põllumajandusettevõtetest, kes 
saavad piisavaid ja adekvaatseid ÜPP sissetulekutoetusi ja suutlikkuse suurendamise toetusi, 
samuti toetusi teatud elupaikade ja liikide spetsiifiliste majandamisvajaduste rahuldamiseks. 
Kavandamisprotsess peaks võtma arvesse nende talude vajadusi terviklikult, et luua sidus 
pakett, mis koosneb nelja tüüpi seotud toetustest:  

• põllumajanduse jätkumise tagamiseks Natura 2000 maadel; 

• ühenduse tähtsusega liikide ja elupaikadega seotud ekstensiivsete 
põllumajandussüsteemide toetamiseks; 

• suutlikkuse suurendamiseks, talutoodangule lisandväärtuse andmiseks ja majandusliku 
jätkusuutlikkuse parandamiseks; 

• Natura 2000 elupaikade ja liikide jaoks vajaliku spetsiifilise majandamise toetamiseks.  

Selle sidusa toetuse hierarhia loogiline struktuur on kõigepealt põllumajandussüsteemi ja 
selle majandusliku elujõulisuse kindlustamine, seejärel stiimulite loomine elupaikade ja liikide 
üksikasjalikuks majandamiseks. Võimalikud meetmed nende vajaduste rahuldamiseks on 
toodud tabelis 6.1 ja kõiki toetustüüpe kirjeldatakse 5. peatükis. Meetmete valik on üsna lai 
ja sõltub strateegilistest eesmärkidest, Natura 2000 põllumajandussüsteemide omadustest, 
neid mõjutavatest ohuteguritest ja maapiirkondade majanduse võimalustest.  

Natura 2000 toetusmeetmete kavandamisel on oluline kasutada kaasava partnerluse 
lähenemisviisi. Edukate kavade loomiseks tuleb ühendada ülalt alla suunatud strateegiline 
planeerimine ja sobivate praktiliste meetmete alt-üles väljatöötamine. Samuti on oluline 
kasutada kaitsemeetmete kavandamisel kohalikke teadmisi, kaasates täielikult sihtrühma 
talupidajad ja kasutades ära nende teadmisi talude ja elupaikade majandamisest.  

Eriti oluline on kaaluda liikmesriikidele pakutavaid võimalusi, et tagada väiketalupidajatele 
juurdepääs ÜPP mõlema samba toetustele. Toetusõiguslikkuse küsimust käsitleti eespool, 
kuid mõned neist põllumajandustootjatest ei pruugi olla haldussüsteemiga üldse tuttavad. On 
väga oluline, et neile pakutaks tuge usaldusväärsetest allikatest hõlpsasti juurdepääsetavas 
vormis ja kohas, näiteks individuaalne nõustamine kohalikus büroos.  

Liikmesriikidele kavandatud uued MAKi temaatiliste alamprogrammide võimalused on 
suunatud mägifarmidele ja väiketaludele ning hõlmavad integreeritud toetusprogramme ja 
kõrgemaid toetusmäärasid. Nende alamprogrammide raames on võimalik välja töötada 
erimeetmed Natura 2000 ja muude KLV põllumajandussüsteemide jaoks, mis võiks olla 
märgitud partnerluslepingus Euroopa Komisjoniga ja MAKis täielikult välja töötatud.  
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Tabel 6.1 ÜPP toetusmeetmed Natura 2000 põllumajandussüsteemidele ja majandamisele 
(paksus kirjas meetmed on liikmesriikidele kohustuslikud) 

Eesmärk  I sammas II sammas 

Põllumajanduse jätkumise 
tagamine 

- Põhitoetuskava, ühtse 
pindalatoetuse kava  

- ‘Rohestamise’ toetus  
- Ebasoodsamate piirkondade 

toetus  
- Vabatahtlik 

tootmiskohustusega seotud 
toetus  

- Või alternatiivina kõigile I 
samba otsetoetustele, 
väikepõllumajandustootja 
toetuskava  

- Ebasoodsamate piirkondade 
hüvitustoetus 

Ekstensiivsete 
põllumajandussüsteemide 
toetamine  

- Ebasoodsamate piirkondade 
toetus 

- Tootmiskohustusega seotud 
toetus 

- Ebasoodsamate piirkondade 
hüvitustoetus 

- Mahepõllumajanduse toetus  

Suutlikkuse tõstmine ja 
lisandväärtuse loomine  

- Noore põllumajandustootja 
toetuskava 

- Nõustamisteenused 
- Teadmussiire ja teavitus 
- Investeeringud füüsilisse varasse 
- Talu ja ettevõtluse arendamine 
- Tootjarühmade loomine 
- Põllumajandustoodete 

kvaliteedikavad 
- Põhiteenused (Natura 2000/KLV 

kaitsekorralduskavade 
koostamine) 

Natura 2000 elupaikade ja 
liikide spetsiifiline 
majandamine 

 - Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetused 

- Mittetootlikud investeeringud 
- Natura 2000 toetused 
- Loomade heaolu toetus 
- Metsatulekahjude ennetamine ja 

põllumajandusliku potentsiaali 
taastamine  

 



 

 109 

Looduslike piirangutega alade ja põllumajanduse keskkonna-kliima toetuste maksete 
arvutused  

Maksemäärade määramine on MAKi keskkonnatoetuste  edukaks kasutuselevõtuks kriitilise 
tähtsusega, kuna põllumajandustootjad ei taotle toetusi, kui nende arvates on maksemäärad 
on liiga madalad. Maksete süsteem peab olema läbipaistev ja vastutustundlik, et luua usaldus 
põllumajandustootjate, looduskaitseorganisatsioonide ja üldsuse hulgas. 

Maksemäära arvutamise valem (saamatajäänud tulu + tekkinud kulud + toetusesaaja 
tehingukulud87) ning kasutatavad andmed peaksid vastama praeguse tavapärase 
põllumajandustava ja kaitsemeetmete maksumusele piirkonnas, kus kava rakendatakse. See 
tähendab, et sama tüüpi meetmete eest makstavad summad võivad erinevates piirkondades 
märkimisväärselt erineda. On väga oluline tagada, et looduslike piirangutega alade, Natura 
2000 ja põllumajanduse keskkonna-kliimameetmete maksemäärad kajastaksid 
majandamiskulusid täies mahus, eriti kui (saamatajäänud) tulu on väike või puudub üldse. 
Nendele arvutustele tuleks lisada tehingukulud, kuna need võivad olla põllumajandustootjate 
jaoks olulised väga sihipärastes kavades, nagu Natura 2000 aladel, ja nende 
põllumajandustootjate jaoks, kellel puudub administratiivne toetus. Liikmesriigid peaksid 
kinni pidama määruses sätestatud maksimummääradest, välja arvatud juhul, kui õigustatud 
on kõrgemad määrad, näiteks mõnel Natura 2000 alal, mida ähvardab hülgamise oht. 

Meetmete sihipärasus ja mastaap 

Oluline on olemasolevat rahastust kulutõhusalt kasutada, kavandades ja suunates toetused 
võimalikult täpselt vastavalt põllumajandusettevõtete ja elupaikade vajadustele ning sobivas 
ruumilises mastaabis. 

Horisontaalmeetmed võivad olla kasulikud teatud elupaigatüüpide või liikide puhul, kui 
teatud lihtsaid nõudeid saab rakendada kogu piirkonna või riigi põllumajandusmaastikul, nagu 
näiteks rohumaade kaitseks Slovakkias või rannaniitude puhul Eestis (vt kast 6.5 ja näited lisas 
E).   

Kast 6.5 Strateegilised lähenemisviisid teatud elupaikade laiaulatuslikuks kaitseks  

Keskkonna- ja põllumajandusministeeriumi vaheline koostöö põllumajandusmaa 
elupaikade kaitseks Eestis  

2001. aastal käivitas Eesti keskkonnaministeerium riikliku kava Läänemere rannaniitude 
taastamiseks ja hooldamiseks. Esimene samm oli nende niitude taastamine tasemeni, mis 
võimaldaks nende edasist regulaarset karjatamist ja niitmist. Taastamistöid tegid peamiselt 
kohalikud maaomanikud ja talupidajad, kes sõlmisid keskkonnaministeeriumiga vastavad lepingud. 
Seejärel töötas põllumajandusministeerium välja Eesti MAKi (2007–2013) raames põllumajanduse 
keskkonnakava poollooduslike koosluste jaoks. Paljud keskkonnaministeeriumi taastamiskavaga 
alustanud põllumajandustootjad liitusid hiljem MAK-kavaga. Põllumajanduse keskkonnakava 
hõlmas palju suuremat ala ja ka muid poollooduslikke elupaiku, nagu niisked niidud, puisniidud, 
puiskarjamaad, loopealsed, üleujutatavad niidud ja madalsooniidud, kadastikud, nõmmed ja 
mineraalse mullaga rohumaad - mis kõik on KLV elupaigad ja kaitstud loodusdirektiiviga.  
Kava haldab põllumajandusministeerium tihedas koostöös Riikliku Looduskaitsekeskusega 

                                                      
87 see on lisatasu kuni 20 või 30 protsenti, sõltuvalt kavast  
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(Keskkonnaametiga), kes kommenteerib ja kinnitab kõik põllumajanduse keskkonnatoetuse 
taotlused. Edu aluseks on kahe ministeeriumi tihe koostöö. Ligikaudu pooled kõigist Eesti 
rannaniitudest on seni hõlmatud põllumajanduse keskkonnakavasse. 

Allikas: Eesti näide lisas E  
 
Paljudel juhtudel võib teatud piirkondades olla vajalik spetsiifilisem kohalik lähenemine, 
sealhulgas spetsiaalselt väljatöötatud sihipärased meetmed, mis vastavad kõige paremini 
konkreetse liigi või elupaiga majandamisvajadustele konkreetses kohas. Suunatud meetmed 
võivad  paljude Natura elupaikade ja liikide jaoks olla väga olulised, kuna laiaulatuslikud (nt 
riiklikud) põllumajanduse keskkonnameetmed, mille peamine eesmärk on elupaikade üldine 
säilitamine, ei pruugi neid alati tõhusalt kaitsta. Näiteks Slovakkia poollooduslike rohumaade 
kavas leiti, et horisontaalmeetmed ei olnud eriti tõhusad, kuna erinevatel liikidel ja 
elupaikadel on sageli erinevad kaitsevajadused, mis võivad erineda kohalikul tasandil. 
Seetõttu on eesmärk parandada kava tõhusust, töötades välja konkreetsemad meetmed, mis 
on suunatud esmatähtsatele aladele (nt Natura alad) ning vajaduse korral maatüki tasemel 
kokkulepitud (ja seiratavate) majandamisnõuetega. Seetõttu on meetmete kavandamisel 
vajalik alt-üles lähenemine, pidades kohapeal koordineeritud dialoogi 
põllumajandustootjatega (kast 6.6).  

Sihipäraste põllumajanduse keskkonnameetmete väljatöötamiseks on vaja selgelt 
usaldusväärseid, ajakohaseid ja põhjalikke ökoloogilisi andmeid (nt inventuurid, elupaikade 
kaardid ja liikide atlased) ning seetõttu tuleb läbi viia uuringud ning andmed koondada ja 
kaardistada. Sellised tegevused võivad olla kulukad ja nõuda suuri investeeringuid 
looduskaitseorganisatsioonide suutlikkuse tõstmiseks. Kuid sellised tegevused on tõenäoliselt 
kulutõhusad, kui need vähendavad ala, kus soovitava looduskaitsetulemuse saavutamiseks 
tuleb meetmeid rakendada. 

Kast 6.6 Laiaulatuslik või kohalik?  

Natura 2000 ala eri liikide ja elupaikade erinevate majandamisnõuete tasakaalustamine võib olla 
väga keeruline, kuid traditsiooniline põllumajanduslik majandamine piirkondades, kus liigid ja 
elupaigad püsivad, võib pakkuda kohalikele vajadustele hästi kohandatud lahendusi. Näiteks 
Slovakkia lamminiite asustavad mitmed loodusdirektiiviga kaitstavad liblikaliigid, näiteks Maculinea 
teleius, M. nausithous ja Lycaena dispar, mis on tihedalt seotud traditsiooniliselt kasutatavate 
lamminiitudega. Need liigid on kohastunud traditsioonilise mosaiikse niitmisega, kuna kogu ala ei 
niidetud kunagi korraga. Mosaiikne hooldus on oluline ka rukkiräägu (Crex crex) jaoks, eriti 
lühemate üleujutusperioodidega aastatel. Seevastu teistele üleeuroopalise tähtsusega 
linnuliikidele, nagu näiteks punaseselg-õgija (Lanius collurio) või must-toonekurg (Ciconia nigra), 
võib laiaulatuslikust niitmisest kasu olla, sest värskelt niidetud rohumaad on neile ligitõmbavad 
toiduallikad.  
Allikas: RSPB ja BirdLife International, 2011). 

 

Rühmad ja koostööpõhised lähenemised  

Paljud maahoolduskavad nõuavad tõhususe saavutamiseks rakendamist laiemal 
maastikutasandil ja eri tüüpi maahaldajate (põllumajandustootjad, metsaomanikud, avalikku 
maad haldavad riigiasutused) koostöös. Seetõttu peaksid korraldusasutused MAKi 
kavandamisel tegema koostööd paljude sidusrühmadega, sealhulgas põllumajandus- ja 
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metsanduskogukondadega, ning kasutama parimal võimalikul viisil ära määruses sisalduvaid 
võimalusi, et hõlbustada ja toetada kava rakendamist maastikutasandil. Mõnikord võib olla 
tõhusam julgustada ja soodustada põllumajanduse keskkonnalepingute sõlmimiseks 
põllumajandustootjate ühistute või ühenduste loomist kui sõlmida lepinguid üksikute 
põllumajandustootjatega.   

Rühma- ja koostööpõhised lähenemisviisid MAKi meetmete rakendamisel võivad olla Natura 
jaoks väga kasulikud, eriti kui tegemist on paljude väikeste taludega. Näiteks teeb Rumeenias 
organisatsioon Fundaţia ADEPT koostööd Târnava Mare Natura 2000 ala väiketalunikega, et 
viia nad toetuskavadesse ja parandada kava ülesehitust, et tagada juurdepääs väiketalunikele 
(vt kast 6.4 ja Rumeenia näide lisas E). Rühmalepingutes on eriti oluline juhendajate või 
koordineeriva organisatsiooni roll, mida võiks toetada ka MAKi raames.  

Mitte-põllumeeste rühmade kaasamist ja nn alt-üles lähenemisviisi kohalikele tingimustele 
vastavate sihipäraste kavade rakendamisel saab LEADER-programmi kaudu toetada. Hollandi 
keskkonnaühistud illustreerivad seda hästi (Franks and Mc Gloin, 2007), nagu ka Saksmaa 
maahooldusühendused (vt kast 6.6). Need koostööühendused seovad looduskaitsegruppe 
kohalike põllumeeste ja kogukondadega kogu piirkonnas ning võivad sageli panna 
vastandlikud huvigrupid tegema koostööd Natura 2000 alade hooldamisel. Edukate 
projektide aluseks on tihe koostöö põllumajandustootjate, kohalike kogukondade, 
looduskaitsegruppide ja valitsusasutustega.  

Kast 6.6 Koostööpartnerlus talupidajate ja kohalike kogukondadega 

Saksamaa maahooldusühendused tegelevad sobivate põllumajandusmeetmete rakendamisega 
Natura 2000 aladel koostöös põllumajandustootjate ja kohalike kogukondadega. Need 
piirkondlikud valitsusvälised ühendused seovad looduskaitsegruppe kohalike talunike ja 
kogukondadega. 155 maahooldusühendust (vähemalt üks igal liidumaal) töötavad piirkonna 
tasandil koos 20 000 põllumajandustootja, enam kui 3000 kohaliku omavalitsuse ja 1000 VVOga. 
Need sageli vastandlikud huvigrupid teevad koostööd integreeritud ja säästva maahoolduse tavade 
rakendamiseks paljudel Natura 2000 aladel. Näiteks Saksamaa Baieri liidumaal Altmühltali Natura 
2000 kuivade rohumaade piirkonnas on lambakasvatajate toetamisel üliolulised 
maahooldusühendused, kes koordineerivad umbes 25 000 lamba ekstensiivset karjatamist ja 
toodavad sertifitseeritud Altmühli oru lambaliha. Põllumajandustootjate omavaheline 
koordineerimine on vajalik ka selleks, et majandamismeetmeid (nt niitmist) ei teostataks kõigis 
piirkondades üheaegselt, nii et elupaigas oleks piisavalt heterogeensust, mis on kasulik kõigile 
liikidele. 

Kohalikud maahoolduse koordinaatorid töötavad välja projektid konkreetsete maastikutüüpide 
jaoks, sh teaduslikud meetmed, rahalised arvutused ja sobivad põllumajanduse keskkonnakavad. 
Nad taotlevad saadaolevaid rahalisi vahendeid ja kontrollivad peamiselt kohalike talupidajate poolt 
teostatavate tegevuste elluviimist ning seiravad projekti tulemusi. Edukate projektide aluseks on 
tihe koostöö põllumeeste, kohalike kogukondade, looduskaitsegruppide ja valitsusasutustega. 
Natura 2000 majandamine põhineb kolme peamise rahastamiselemendi kombinatsioonil: 1) 
otsetoetused, 2) põllumajanduse keskkonnaprogrammid, 3) EAFRD looduspärandi meetme kaudu 
rahastatavad maahooldusprogrammid.  

Allikad: www.altmuehltaler-lamm.de ja www.lpv.de 

http://www.altmuehltaler-lamm.de/
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6.5 Rahaliste, tehniliste, nõustamis- ja haldusressursside tagamine rakendamiseks 

Soovitused: 

• Tagage, et pikaajaliseks toetuseks oleks piisavalt rahalisi ja muid ressursse, 
sealhulgas väljaõppinud nõustamis- ja makseasutuste töötajad, kellel on Natura 2000 
maahoolduse jaoks vajalikud tehnilised teadmised. 

• Nõuandeid ja teavet tuleks edastada põllumajandustootja jaoks usaldusväärsetest 
allikatest. 

Piisavate rahaliste ja muude ressursside olemasolu tagamine pikaajaliseks toetuseks 

MAK meetmete rahastamine peab olema võimaluse korral pikaajaline, kuna 
rahastamislüngad vähendavad põllumeeste ja maaomanike usaldust ja võivad neid panna 
hoiduma pikaajaliste meetmete võtmisest (näiteks elupaikade taastamine). Kui pikaajalist 
rahastamist pole saadaval, keskenduvad põllumajandustootjad enamasti meetmetele, mida 
saab hõlpsalt tagasi pöörata, mis mõnel juhul põhjustab nende hüvede pöördumatut kadu, 
mida pikaajalise kavaga oleks võinud saavutada. See vähendab avalike kulutuste pikaajalist 
kasu. 

Oluline on tagada rahastamine mitte ainult põllumajandustootjatele makstavate toetuste 
jaoks, vaid ka kõigi institutsionaalsete ettevalmistus- ja toetuskulude katmiseks. Osa nendest 
kuludest kaasrahastab EAFRD, näiteks nõustamisteenused, väljaõpe ja oskuste omandamine 
(sealhulgas nõustajate ja koolitajate koolitus), Natura 2000 ja KLV kaitsekorralduskavade 
ettevalmistamine, rühmade toetamine ja LEADER. Paljudel juhtudel osutavad neid teenuseid 
valitsuse töövõtjad, sealhulgas valitsusvälised ja põllumajandustootjate organisatsioonid 
(üksikasju vt 5. peatükist).  

Natura 2000 toetusteks ressursside eraldamisel on oluline arvestada institutsionaalsete 
tehingukulude proportsionaalselt suurema koormusega, kui kaasatud on suur arv 
väiketalupidajaid ja kui esmakordselt on kaasatud nii talupidajad kui ka toetuste haldamise 
personal. Spetsialistide koolitus Natura 2000 hooldus- ja põllumajandussüsteemidest on 
vajalik toetusi haldavale personalile ja eriti nõuetele vastavuse eest vastutavatele 
makseasutuste töötajatele, kes otsustavad, kas põllumajandustootjad on täitnud nõuetele 
vastavuse nõudeid ja põllumajanduse keskkonnalepinguid, et neile maksta saaks.  

Rahastamine tuleks teha kättesaadavaks ka talu tasandi majandamistegevuste mõju seireks.  

Kompleksse nõustamise ja teabe pakkumine  

Nõuandeid ja teavet tuleks edastada põllumajandustootja jaoks usaldusväärsetest allikatest 
(vastasel korral seda tõenäoliselt eiratakse) ning need peaksid alati ühendama 
looduskaitsesoovitused ja nõuanded selle kohta, kuidas neid põllumajandussüsteemi 
sobitada (vt kast 6.7). Nõustajad mängivad olulist rolli ka teadlaste ja põllumeeste vahelise 
ühenduslülina, tehes kindlaks põllumeeste vajadused, koondades praktilisi kogemusi ja 
rakendades teadusuuringutest saadud teadmisi kohalikes oludes. Vaja on hoolitseda selle 
eest, et nõustajatel oleks selleks vajalik tehniline võimekus ja teadmised, eriti Natura 2000 
põllumajandusmaade puhul. Nõustamisteenuseid võivad osutada ka kohalikud 
organisatsioonid, näiteks VVOd ja põllumajandustootjate ühendused. ÜPP toetusi nõustamis- 
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ja infoteenuste jaoks kirjeldatakse alapeatükis 5.6. Oluline on kasutada ka võimalusi 
kutseõppe ja kutseoskuste koolituse, töötubade ja juhendamise, näidistegevuste ja 
talukülastuste ning lühiajalise põllumajandusettevõtte juhtimise alase vahetuse 
rahastamiseks. Põllumajandusettevõtete külastustel ja põllumajandustootjate vastastikustel 
vahetustel on eriti oluline roll, julgustamaks põllumajandustootjaid liituma põllumajanduse 
keskkonnakavadega, tõstmaks nende motivatsiooni ning edendamaks loovust ja 
innovatsiooni kaitsekorralduslikes majandamistavades (vt lisa E näiteid Iirimaalt, Saksamaalt, 
Tšehhi Vabariigist, Rumeeniast, Austriast ja Hollandist, kus on loodud tõhusad 
nõustamissüsteemid ja regulaarne teabevahetus põllumajandustootjatega).  
 

Kast 6.7 Talunike integreeritud põllumajanduslik ja looduskaitseline nõustamine  

Programm “Partnerbetrieb Naturschutz” Rheinland-Pfalzis, Saksamaal 

Algatus „Partnerbetrieb Naturschutz” pakub talupidajatele integreeritud põllumajanduse ja 
looduskaitse alast nõustamist kogu talu jaoks ning dialoogipõhist kavandamist. 
Nõuandemeeskondadesse kuuluvad nii keskkonna- kui ka põllumajandusnõustajad. 
Põllumajandustootja ja nõustamisrühm viivad läbi dialoogi ja analüüsi kogu talu ja seda ümbritseva 
maastiku kohta. Kogu talu jaoks töötatakse välja kaitsekorralduskava, mis hõlmab talu 
looduskaitsepotentsiaali ja taluspetsiifiliste kaitse-eesmärkide analüüsi, kasutades kaarte ja 
aerofotosid ning maade määratlusi, pöörates erilist tähelepanu Natura 2000 elupaikadele ja liikidele 
ning veepoliitika raamdirektiivi kaitse-eesmärkidele. Talu kaitsekorralduskava töötatakse välja ja 
lepitakse kokku talupidaja ja nõustamisrühma koostöös.  Nõustamisrühm pakub pidevat nõustamist, 
hindamist ja tagasisidet. Tulemusi mõõdetakse ja hinnatakse iga-aastaselt koos talupidajaga.  
Talupidajaid huvitavad taluspetsiifilised küsimused, näiteks: Millist mõju avaldab ekstensiivne 
karjamaade majandamine talu piimatoodangule? Milline on teatud majandamismeetme eesmärk? 
Milline on millegi tegemata jätmise mõju? Milliseid keskkonnaressursse, elupaiku või liike saan ma 
oma talu maadel kaitsta? Veenvate vastuste andmine on võti usalduse tekitamiseks väljapakutud 
kaitsemeetmete suhtes.  

Allikas: Saksamaa näide lisas E 

6.6  Seire, hindamine ja ülevaatamine 

Soovitused:  

• Seirake meetmete kasutamist ja katvust seoses kõigi asjakohaste Natura 2000 
elupaikade ja liikidega, võrrelge seatud eesmärkidega ning kui need ei ole saavutatud, 
siis vaadake üle kava ülesehitus ja rakendamine. 

• Tagage, et andmekogumissüsteemid oleks algusest peale kava 
rakendamisprotsessidesse sisse kirjutatud.  

• Tagage piisav võimekus tulemuste seireks ja hindamiseks. 
• Täpsustage soovitud tulemused või verstapostid ning määratlege asjakohased 

seireprotseduurid ja indikaatorid, mis oleksid põllumajandustootjatele hõlpsasti 
rakendatavad ja mõistetavad. 

• Kaasake talupidajad seiresse ja jagage nendega hindamise tulemusi ning peamisi 
järeldusi. 
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Tõhusa seire ja hindamise tagamine 

Tõhus seire ja hindamine on kriitilise tähtsusega, et oleks võimalik hinnata meetmete 
tõhusust ja tulemuslikkust nende eesmärkide saavutamisel ning võimaldada kavasid ja 
majandamistavasid aja jooksul kohandada ja täiustada. 

Seiret ja hindamist tuleb teostada erinevatel tasanditel. Regulaarne seire peaks olema iga 
Natura 2000 toetusprogrammi lahutamatu osa. Seire peaks võimaldama hinnata meetmete 
kasutuselevõttu ja katvust, nende rakendamisega seotud võimalikke raskusi ja piiranguid, 
samuti nende mõju taotletavatele kaitse-eesmärkidele. Samuti on oluline integreerida 
teaduslikud seire- ja uurimistulemused majandamissoovituste täiustamisse (vt kast 6.9 ja 
alapeatükk 4.3).  

Oluline on välja töötada seireskeemid, mida saaks kasutada ka talude tasandil, kasutades 
sobivaid ja hõlpsasti kontrollitavaid indikaatoreid. Põllumajandustootjate kaasamine 
nõutavate meetmete rakendamisel saavutatud tulemuste regulaarsesse seiresse on 
osutunud väga tõhusaks viisiks, et parandada nende osalemist rakendamisel. Laiem avalik 
teavitamine on ka väga oluline, et luua sihtliikidest ja elupaikadest positiivne kuvand ning 
tunnustada neid, kes annavad oma panuse nende kaitsesse.  

Liikmesriigid peaksid integreerima Natura 2000 regulaarsete seirearuannete tulemused 
rahastamismehhanismidesse ja suunama olemasolevad poliitikavahendid vastavalt ümber. 
See nõuab Natura 2000 seiretulemuste integreerimist põllumajanduspoliitika meetmetesse, 
millel on otsene mõju Natura 2000 põllumajandusmaa liikidele ja elupaikadele. 
Kombineeritud meetmete integreeritud programmi tõhusaks rakendamiseks on ülioluline 
välja töötada ühine andmete infosüsteem, mis koondab Natura 2000 alade põllumajanduse, 
taimestiku, loomastiku ja maakasutajate andmed.  

MAKi seire hakkab toimuma indikaatorite kaudu, mis määratletakse uues ühises seire- ja 
hindamisraamistikus (määratletakse rakendusaktides 2014. aastal). Neid tuleb rakendada 
kõigis liikmesriikides ning need hõlmavad Natura 2000 alade, põllumajanduslike elupaikade 
looduskaitselise seisundi ja KLV põllumajanduse ühiseid kontekstindikaatoreid. Liikmesriigid 
võivad kehtestada ka täiendavaid antud riigis või piirkonnas asjakohaseid indikaatoreid. Lisaks 
nendele ametlikele hindamisnõuetele võivad korraldusasutuste poolt süsteemi kahe esimese 
aasta jooksul loodud kiirendatud sisekontrolli protsessid olla väga tõhus viis probleemide 
tuvastamiseks ja lahendamiseks enne, kui need võivad mõjutada rakendamist, 
keskkonnatõhusust või põllumajandustootjate hoiakuid.  

Riiklikul või piirkondlikul tasandil on seire ja hindamise peamine eesmärk anda kavade 
haldajatele ja poliitikakujundajatele tagasisidet selle kohta, kui hästi Natura 2000 kava töötab 
ja kas see täidab oma eesmärke. See on osa aktiivsest õppeprotsessist, mis võimaldab 
korraldusasutusel olemasolevaid kavasid ja meetmeid üle vaadata ja parandada ning 
koostada paremaid tulevasi kavasid ja meetmeid. Natura 2000 majandamiskavade 
esmakordsel kasutuselevõtmisel võib väiksemahuline katsetamine ja hindamine parandada 
kavade tõhusust, aktsepteerimist ja rakendamist.  
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Kast 6.8 Talupidajad ja teadlased teevad koostööd liikide kaitse optimeerimiseks  

Hamstrisõbralikku majandamist on Hollandis rakendatud talupidajate ja teadlaste tõhusa koostöö 
abil. Uurimistulemused ja paindlikud majandamisreeglid võimaldasid adaptiivset majandamist. 
Majandamisnõuandeid muudeti projekti käigus märkimisväärselt, kuna Alterra, Wageningeni ja 
Nijmegeni Radboudi ülikooli tehtud hamstrite seireuuringutest saadi täiendavaid teadmisi. 
Majandamise paindlikkus oli võimalik, kuna projekt oli ametlikult ELi määruste kohane 
eksperiment, mis võimaldas kaasatud osapooltel muuta määrusi ja majandamisnõudeid. Näiteks 
lepiti iga-aastastes lepingutes kokku hamstrite jaoks 20-meetrise „ellujäämisriba“ jätmine, et 
teadlased saaksid igal aastal pöörduda talunike poole, kellel oli optimaalne asukoht hamstrite kaitse 
seisukohalt. 

Projekti õnnestumisele aitas märkimisväärselt kaasa ka otsene ja pidev nõustamine ning 
talupidajate individuaalne toetamine. Projekti käigus teavitasid ja aitasid teadlased talupidajaid 
põllukultuuride majandamisel ja muudes hamstritega seotud küsimustes, vastates küsimustele 
nagu „Kas on võimalik saaki koristada?“ või „Olen leidnud uru, mida ma peaksin tegema?“. 
Hamstrite koordinaator viib läbi seiret, kontrollib uute majandamiskokkulepete sõlmimist ja 
teostab kontrolli põllukultuuride majandamise meetmete järgimise üle. 

Allikas: Hollandi näide lisas E. 
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ANC Looduslike piirangutega ala (Area of Natural Constraint)(varem ESA) 
BPS Põhitoetuskava (Basic Payment Scheme) 
CLC CORINE maakate (Land Cover) 
CMEF Ühine seire- ja hindamisraamistik (Common Monitoring and Evaluation Framework) 
EAFRD Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (European Agricultural Fund for Rural 

Development) 
EAGF Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond (European Agricultural Guarantee Fund) 
EFA Ökoloogilise kasutuseesmärgiga ala (Ecological Focus Area) 
ERF Euroopa Regionaalarengu Fond 
ESA Ebasoodsam piirkond (nüüd ANC) 
ESF Euroopa Sotsiaalfond 
ESI-fondid Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid 
FAS Talunõustamissüsteem (Farm Advisory System) 
FCS Soodne looduskaitseline seisund (Favourable Conservation Status) 
HPK Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded 
IAKS Integreeritud administreerimise ja kontrolli süsteem  
KLV Kõrge loodusväärtusega põllumajandus 
KM Kohustuslikud majandamisnõuded 
KPN Kaitstud päritolunimetus 
KSH Keskkonnamõju strateegiline hindamine 
KTR Kohalik tegevusrühm (LEADER programmis) 
LIFE ELi keskkonnarahastusvahend 
LPIS Maatükkide identifitseerimise süsteem (Land Parcel Information System) 
LULUCF Maakasutus, maakasutuse muutus ja metsandus (Land Use, Land Use Change and 

Forestry) 
MAK Maaelu arengukava 
PAF Natura 2000 rahastamise tegevuskava (Prioritized Action Framework) 
PES Maksed ökosüsteemiteenuste eest (Payments for Ecosystem Services) 
SAC Natura 2000 loodusala (Special Area of Conservation)  
SCI Ühenduse tähtsusega ala (Site of Community Importance)  
SPA Natura 2000 linnuala (Special Protection Area) 
SPS Ühtne otsetoetuste kava (Single Payment Scheme) 
UAA Kasutatav põllumajandusmaa (Utilized Agricultural Area) 
VKE Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted 
VVO Valitsusväline organisatsioon 
ÜPP Ühine põllumajanduspoliitika 
ÜPT Ühtne pindalatoetus 
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