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Millega me tegeleme? 

 
• Inventuuride läbiviimine 
• Lubade ja kooskõlastuste andmine 
• Kaitse-eeskirjade koostamine 
• Kaitsekorralduskavade koostamine 
• Looduskaitsetööd eramaadel 
• Võõrliikide tõrje 
• Kaitsealuste liikide tekitatud kahju hüvitamine 

 

 



Inventuurid 

• Elupaigad on kaardistatud kõikidel Natura 
loodusaladel 

• Liikide inventuure tehakse KE, KKK ja LTK 
koostamise käigus 

• Ees on ootamas rahastus ühtekuuluvusfondist 

 

Väljakutsed: 

• Hakkamasaamine piiratud inimmõjuga 

• Maaomanike teavitamine väärtustest 



Lubade ja kooskõlastuste andmine 

• Metsateatised 

• Kooskõlastused ja load kaitstavatel aladel 

• Ehituskeeluvööndi vähendamised 

• Kaitsealuste maade omandamine 

 

Väljakutsed 

• Süsteemi lihtsustamine 

• Põhimõtete ühtlustamine 
 



Kaitsealade moodustamine 

Idee 

Ettepanek 

Ekspertiis 

Algatamine 

Avalikustamine 

Ministeeriumite 
arvamuse 
küsimine 

Kinnitamine 



Millised on töömahud? 
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Millised on oluliseimad alad? 

• Lahemaa rahvuspark 
• Soomaa rahvuspark 
• Otepää looduspark 
• Matsalu rahvuspark 
• Silma looduskaitseala 
• Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala 
• Kõrvemaa maastikukaitseala 
• Nõva maastikukaitseala 
• Kikepera looduskaitseala 

 



Kaitsekorralduskavad 

• 2015 lõppeb ERF’i rahastatud KKKde 

koostamine 

• Eelarve maht 2 845 644 € 

• Eesmärk kava 440 alale/550 tuh ha 

• 14% lepingutest probleemid, 1% rahalist 

vähendamist 

• Kogu perioodi jooksul ettevalmistatud kava 

392 alale (ca 1,1 milj ha) 



Kaitsekorralduskavad 

• Kinnitatud 181 kava 

• 2015 plaanis kinnitada 55 kava 

• Kinnitamise ootele jääb 156 kava 

• Kaitsekorralduslikke tegevusi on kavades 

kinnitatud (2015 ja edasi) 38 miljoni € eest, sh 

KeA kohustus 42%, RMK 14% 
 



Püsielupaikade moodustamine (2014) 

• Kinnitati merikotka ning rohunepi ja kivi-

kurereha PEPid 

• Algatati aasnelgi, väike-konnakotka ning 

Maarjamäe taimeliikide PEP’i menetlus 

• Keskkonnaministeeriumisse esitati 

ettepanekud 6 ettepanekut. 
 



Püsielupaikade moodustamine (2015) 

Töös püsielupaikade moodustamist ja kaitsekorra 
muutmist 373 alana 2148 hektaril. 

 

Oluliseimad püsielupaigad: 

• Väike konnakotkas 

• Kassikakk 

• Must-toonekurg 

• Lendorav 

• Metsis (10 ala) 
 



Liigi tegevuskavad 

• 2015 lõppeb ERFi rahastatud 

liigitegevuskavade koostamine 

• eelarve kogu perioodil 966 tuh€ 

• Eesmärk 136 kava 192 liigile 
 



Kaitse rakendamine 
Poollooduslike koosluste hooldus ja taastamine 

• 2014 oli hoolduses ca 26 000 ha 

• LAK: hoolduses peab olema 45 000 ha 

• Aastas taastatakse KIKi vahendite eest ca 3000 ha 

• ÜF vahenditest RMK ca 8000 ha; loopealsete LIFE 2500 ha 

Liigikaitse 

• Eelarve stabiilne –RE-st ja KIK-st kokku ca 300 tuh € 

• see on kavades planeeritud mahust ca 10% 

• Kaitse all olevatest liikidest tegeletakse aktiivselt ca 50 liigiga (kaitse all 581) 

Loodushoiutööd 

• •Eelarve tõusev –4 aastaga summa kahekordistunud –135 tuh eurot 

• •Kavades planeeritud tegevuste maht on suurusjärgu võrra suurem 

Karuputke tõrje 

• Eelarve ja töömaht stabiilne (tõusev) -2100 ha –670 tuhat/€ 

 



Aitäh! 

Roland Müür 


