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Eesti asukoht soosib looduslikku mitmekesisust:
- kontinentaalse ja merelise kliima vaheline paraskliima;
- üle Eesti läheb piir karbonaatiderikka lubjakivi-aluspõhja ja liivakivi vahel;
- biogeograafiliselt oleme okasmetsade vööndi lõunapiiril.
Nii ongi meil nii okas- kui laialehiseid metsi, on pankrannik ja luited, liiva- ja kivirannad.
Eesti jääb veelindude Ida-Atlandi rändeteele. Siitkaudu rändab igal kevadel ja sügisel
mitu miljonit lindu.
Tähtis eripära on meie saared. Lätis ja Leedus on meri saarteta, Soomes ja Rootsis on
enamasti kõrged kaljusaared. Eesti valdavalt madalad meresaared ja -laiud, mida on kokku
üle 1500, on unikaalsed linnusaared kogu Läänemeres.
Eriti liigirikkad on Eesti niidukooslused. Rannaniite, loopealseid ja puisniite on Eestis
rohkem kui üheski teises Euroopa riigis.
Kõige suurema osakaal meie maastikus on metsadel. Metsasusega oleme Euroopas
Soome, Rootsi ja Sloveenia järel 4. kohal.
Erinevad sookooslused – madalsood, siirdesood, rabad, allikasood – moodustavad Eesti
pindalast ligi kümnendiku.
Eesti põnevam geoloogiline objekt on kindlasti Põhja-Eesti pankrannik ehk klint, mis
moodustab osa üle 1200 km pikkusest Balti klindist.
Suured rändrahnud (nt Kukka kivi), meteoriidikraatrid (8 tk, sh Kärdla) ning
mitmesugused paljandid, joad ja koopad.

Kui kallis on looduse kaitsmine?
Loodust kaitsta on palju odavam kui mitte kaitsta.
Looduskaitse on ressursikaitse. Kui poleks looduskaitset, poleks varsti enam ka
ressurssi – puhast õhku, vett, viljakat mulda, liigirikkust jne.
Nii nagu looduskaitse märksõna on mitmekesisus,
nii on suurimaks ohuks loodusele üheülbalisus.
Olgu selleks siis lõputu, keemiaga kaitstud põllumaastik, kanalisse surutud jõgi,
vihmametsade asemele rajatud istandused. Mitmekesisus on alati kaitsepuhver – kaitse
taimehaiguste, kaitse üleujutuste, kaitse põua vastu.
Seosed !!! Mikroelupaigad, liigirikkus - Tolmeldajad, kahjurite hävitajad jne.
Milline saab olema meie arenguvalik:

või

kas elurikkuse kao ja järgmiste põlvkondade rikkuse arvel kiirelt,
aga ajutiselt rikkaks
nutikalt elurikkuse olemasolu toel püsivalt rikkaks?

l

Looduskaitse riiklik süsteem
Keskkonnaministeerium
Keskkonnaminister
Keskkonnainspektsioon
Peakontor + 4 regiooni

Kantsler

Keskkonnaamet
Peakontor + 6 regiooni

Looduskaitse osakond
16 looduskaitseametnikku
RMK

Keskkonnaagentuur

Looduskaitse vastutusalad
Looduskaitsepoliitika
•Keskkonnaministeerium
•

Kaitse planeerimine, korraldamine
•Keskkonnaamet
•

Külastuskorraldus, rakendamine
•RMK
Järelvalve
•Keskkonnainspektsioon
•

Andmebaasid ja analüüsid ning seire
•Keskkonnaagentuur
•

Kaitsealuse pinna osakaal
Eestis on kaitsealust pinda kokku
1 548 124 hektarit, mis on 22% Eesti pindalast
(koos territoriaalmerega).
Maismaast on 18% kaitse all.

Maakonniti on kõige rohkem kaitsealust pinda
Hiiumaal ja Pärnumaal (24%)
ja kõige vähem Põlvamaal (9%).

Elurikkuse kaitsestaatus Euroopas

Liikide, elupaikade ja loodusväärtuste kaitse Eestis on reguleeritud
Looduskaitseseadusega (kaitstavad loodusobjektid)

Kaitsealused liigid on jagatud 3 kategooriasse:
I kategooria hõlmab liike, mis on hävimisohus:
 Liigid, mille elupaiku on kahjustatud kriitilise piirini
 Liigid, mis esinevad geograafiliselt piiratud aladel, isolatsioonis või mille
populatsioonid on hõredalt laialipillatud suuremal alal;
•

Kõik teadaolevad I kaitsekategooria liigi leiukohad on kaitse all.
I ja II kaitsekategooria liigid on kategooriatesse määratud
Vabariigi Valitsuse määrusega.
I kategoorias on 63 liiki:
35 taimeliiki;
10 seeneliiki;
18 loomaliiki

Kaitstavad loodusobjektid
Kaitseala on inimtegevusest puutumatuna hoitav või erinõuete kohaselt kasutatav
ala, kus säilitatakse, kaitstakse, taastatakse, uuritakse või tutvustatakse
loodust.
Kaitsealad on:
1) rahvuspargid - looduse, maastike, kultuuripärandi ning tasakaalustatud
keskkonnakasutuse säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja
tutvustamiseks
2) looduskaitsealad - looduse säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks,
uurimiseks ja tutvustamiseks
3) maastikukaitsealad - maastiku säilitamiseks, kaitsmiseks, uurimiseks,
tutvustamiseks ja kasutamise reguleerimiseks

Hoiuala on elupaikade ja kasvukohtade kaitseks määratud ala, mille säilimise
tagamiseks hinnatakse kavandatavate tegevuste mõju ja keelatakse ala
soodsat seisundit kahjustavad tegevused.
.

Kaitstavad loodusobjektid
Püsielupaik käesoleva seaduse tähenduses on väljaspool kaitseala või selle
piiranguvööndis asuv piiritletud ja erinõuete kohaselt kasutatav:
1) kaitsealuse looma sigimisala või muu perioodilise koondumise paik;
2) kaitsealuse taime või seene looduslik kasvukoht;
+ lõhe, jõesilmu v jõevähi kudemis-/elupaik; pruunkaru talvitumispaik;
mägra urulinnak.
Kaitstav looduse üksikobjekt on teadusliku, esteetilise või ajalooliskultuurilise väärtusega elus või eluta loodusobjekt, nagu puu, allikas,
rändrahn, juga, kärestik, pank, astang, paljand, koobas, karst või nende
rühm.
Kohaliku omavalitsuse tasandil võib kaitstavaks loodusobjektiks olla maastik,
väärtuslik põllumaa, väärtuslik looduskooslus, maastiku üksikelement,
park, haljasala või haljastuse üksikelement.

2015. aasta 1. jaanuari seisuga oli Eestis kokku
3895 kaitstavat loodusobjekti, nendest:
looduskaitsealasid 148;
maastikukaitsealasid 152;
rahvusparke 5;
vana ehk uuendamata kaitsekorraga alasid 96;
parke ja puistuid 538;
hoiualasid 343;
püsielupaiku 1357;
kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavaid loodusobjekte 20;
kaitstavaid looduse üksikobjekte 1228;
kaitsealuseid liike (3 kaitsekategoorias) 569.

Prangli loodusala
(Prangli ja Aksi saar koos merealaga)
I kat liigid põhja-raunjalg, merikotkas - maastikukaitsealal

Elupaigapõhised inventuurid 1990-ndatel:
●

●
●

Pool-looduslike koosluste (ranna-, luha- ja
puisniidud ning loopealsed)
Metsakoosluste inventuurid (vanametsad, VEP-d)
Märgalade inventuurid

Pärandkooslused on loodusliku elustikuga kooslused,
mis on arenenud pikaaegse mõõduka karjatamise ja
niitmise tulemusel.

Pärandkoosluste inventuuri tulemusena teadvustati
pool-looduslike koosluste hävimine nende
majandamise (niitmise ja karjatamise) lakkamise tõttu,
kui suurim oht Eesti elurikkusele.

Looduskaitse:
Looduslik areng
ehk protsessi kaitse

Pärandkoosluste säilitamine
ehk seisundi kaitse

loopealne

rannaniit

puisniit

lamminiit

Pärandmaastike säilitamine
2001 rakendus pool-looduslike koosluste
hooldustoetuste süsteem. (17,000 ha)
2001-2006 maksti toetusi riigi eelarvest.
Aastast 2007 makstakse looduskaitsetoetusi
Maaelu arengukava raames PRIA vahendusel.
Täna hooldatakse rohkem kui 24 000 ha poollooduslikke kooslusi.
.



Poollooduslike koosluste tegevuskava aastateks 2014-2020
Eesmärgid:
•

Hooldatavate niidualade jätkuv hooldus, paranenud hoolduskvaliteet

•

Hooldatavate alade pindala suurenemine 45 000 ha-ni tüpoloogilist esinduslikkust
arvestataval moel

•

Suurenenud teadlikkus

Eesmärgi saavutamiseks:
• Teadlikud maaomanikud, maahooldajad
• Toetused (taastamistoetus, hooldustoetus)
• Hooldamiseks vajaminev tehnika ja kariloomad
• Juurdepääsud niidualadele

Riiklikud toetused
Maamaksusoodustus
50 % või 100% sõltuvalt piirangute rangusest.
Maade riigile omandamine
Riik võib osta maaüksuse kui selle kasutamine on
looduskaitsepiirangute tõttu oluliselt takistatud
Loodushoiutoetus
2001-2006
- Algas 2001 (1.3 MEUR aastas). Pool-looduslike koosluste
taastamine ja hooldamine (karjatamine ja niitmine)
2007- loodushoiutoetust kasutatakse (~ 0.5 MEUR aastas) poollooduslike koosluste taastamiseks (ka Natura 2000 aladel)
Pool-looduslike koosluste hooldamiseks kaitsealadel, mis ei
kuulu Natura 2000 võrgustikku

EL toetused

* Euroopa Maaelu Arengu
Põllumajandusfond (EAFRD)
* Euroopa Regionaalarengufond (ERF)
* Life+

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond
Kolm looduskaitse eesmärke toetavat toetust:
Natura 2000 toetus erametsaomanikele
Natura 2000 toetus põllumaade kasutajatele
Pool-looduslike koosluste hooldamise toetus
Taotluste esitamine e-PRIA vahendusel, mis asub aadressil
http://www.pria.ee/et/ePRIA.
PLK taotluse digitaalselt allkirjastatuna aadressil info@pria.ee või
posti teel: PRIA, Narva mnt 3, Tartu 51009.
Metsatoetuse taotluse e-post: natura@eramets.ee
Posti teel: Erametsakeskus, Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn

Pool-looduslike koosluste hooldamise toetus
•Parandada poollooduslike koosluste hooldamise kvaliteeti, sealjuures suurendada
põllumajandusloomade abil hooldatavate poollooduslike koosluste osa.
•Parandada poollooduslike kooslustega seotud liikide seisundit.

•Suurendada hooldatavate alade pindala.
•Säilitada ja suurendada elurikkust ja maastikulist mitmekesisust.

Toetust saab taotleda keskkonnaregistrisse kantud vähemalt 0,10 ha suuruse
poolloodusliku koosluse või selle osa kohta, mis asub Natura 2000 alal.
Toetuse määr ühe hektari puisniidu kohta on 238,07 € aastas. Toetuse määr muu
poolloodusliku koosluse ühe hektari kohta on 185,98 € aastas.

Natura 2000 toetus erametsaomanikele
Toetuse eesmärk on kompenseerida erametsaomanikule looduskaitseliste piirangute
tõttu saamata jäävat tulu Natura 2000 erametsamaal.
Toetuse määr on sihtkaitsevööndis 110 eurot hektari kohta aastas.
Piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal on toetuse määr 60 eurot hektari kohta
aastas. Seda võidakse vähendada, kui eelarvest ei jätku kõikide nõuetele vastavate
taotluste rahuldamiseks.
Natura 2000 toetust erametsamaale rahastatakse 75% ulatuses Euroopa Maaelu Arengu
Põllumajandusfondist ning 25% ulatuses Eesti riigi eelarvest. Toetuse kogueelarveks on
Eesti maaelu arengukava 2014–2020 kohaselt 28 000 000 eurot, sihttase 58 000 ha. .
2014. aastal oli toetusõiguslik metsamaa pindala 81 257 ha, sellest sihtkaitsevööndis
13 109 ha. Toetust saadi 56 507 ha ulatuses. Toetuse saajate arv oli 4736
erametsaomanikku, summana maksti välja pea 3 870 000 eurot.
2015. a on toetuse eelarve 4,012 miljonit eurot. Erametsakeskus teeb toetuse otsused
hiljemalt 30. aprilliks 2016. a. PRIA maksab toetuse välja hiljemalt 30. juuniks 2016. a.

Väljaspool Natura2000 ala piirangud samad,
aga saamata jäävat tulu ei kompenseerita
KeM hinnangul on väljaspool Natura 2000 võrgustikku
sihtkaitsevööndite erametsamaid alla 5% (ca 4000 ha) võrreldes
Natura toetusõigusliku maaga.
Euroopa Liidu EAFRD (European Agricultural Fund for Rural
Development) määruse (1305/2013) artikkel 30 lõike 6 punkti b
kohaselt võib peale Natura võrgustiku alasid toetada ka muid
piiritletud looduskaitsealasid, mille puhul põllumajandusele või
metsadele kohaldatakse keskkonnapiiranguid seoses direktiivi
92/43/EMÜ artikli 10 rakendamisega. Tingimus on, et kõnealused
alad ei ületa ühe maaelu arengu programmi kohta 5% Natura 2000
territoriaalsesse kohaldamisalasse kuuluvatest aladest.

Füüsiliste isikutele makstavate toetuste tulumaksustamine
1.jaanuaril 2015.a jõustus Eestis tulumaksuseaduse muudatus, mille alusel
maksustatakse tulumaksuga füüsilistele isikutele makstavad põllumajandus- ja
maaelutoetused, so Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse
alusel füüsilistele isikutele makstavad toetused.
Seadus on pannud PRIAle kohustuse füüsilistele isikutele makstavatelt toetustelt
tulumaks kinni pidada. Seaduse järgi peab tulumaksu kinni pidama juba toetuse
väljamaksmisel.
Tulumaksuga maksustatakse kõik toetused, mille väljamakse kuupäev on alates
1.jaanuarist 2015.a.
2015. aastal on tulumaksu määr 20 % ja maksuvaba tulu 154 eurot kuus. Toetust
saavatel eraisikutel on võimalus esitada PRIAle avaldus selle kohta, et toetuselt
tulumaksu kinnipidamisel arvestataks maksustatavalt summalt eelnevalt maha
tulumaksuvaba määr. (Kui tulu saadakse mitmest allikast, siis tuleb arvestada, et
maksuvaba tulu määr ei rakendu iga tulu puhul eraldi, vaid 154 eurot kuus kokku).
Arvestuste õigsust kontrollib Maksu-ja Tolliamet.

METSAMAA PINDALA KAITSEREŽIIMI JÄRGI

Kokku

tuhat ha

RMK

%

Teised valdajad

tuhat ha

tuhat ha

Hoiumets

217,0

9,7

164,3

52,7

Kaitsemets

339,9

15,2

148,1

191,9

8,9

0,4

4,6

4,3

565,8

25,3

317,0

248,9

1 668,1

74,7

531,9

1 136,2

225,7

10,1

170,6

55,1

848,8

1 385,1

Vääriselupaigad (VEP)
Hoiu- ja kaitsemets + VEP
Majanduspiiranguteta mets
Range kaitse
Metsamaa kokku

2 233,9

Vääriselupaigad (VEP)
Vääriselupaik on kuni seitsme hektari suuruse pindalaga kaitset vajav ala
väljaspool kaitstavat loodusobjekti, kus kitsalt kohastunud, ohustatud,
ohualdiste või haruldaste liikide esinemise tõenäosus on suur”
Tegemist on vabatahtliku kaitsega, kus riik lepingu vahendusel kompenseerib omanikule
saamatajäänud puidutulu.
Lepingute sõlmimist reguleerib praegu metsaseaduse §23 ja keskkonnaministri
04.01.2007 a määruse nr 2 „Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga
kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud
alused“ 4. peatükk. Lepinguid sõlmitakse keskkonnaregistrisse kantud VEPide kaitseks.
Aprilli 2015 seisuga on Eestis VEPe ja VEP tunnustega alasid kokku 12164 tk, pindalaga
21344 ha; VEPe metsaseaduse tähenduses 6553 tk pindalaga 8224 ha.
2582 eramaal olevast VEPist on jaanuari 2015 seisuga lepingutega hõlmatud 220
pindalaga 372 ha vääriselupaika. Kokku on alates 1999.a sõlmitud 311 lepingut.
Riigieelarves on VEPi lepinguteks ca 160 000 eurot aastas. Viimase viie aasta põhjal
arvutatud keskmine lepingu hind hektari kohta on 5495,9 eurot ehk 274,8 eurot hektari
kohta aastas.

Maade ostmine riigile
Vastavalt LKS § 20 „Kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja omandamine
ostab riik looduskaitseliste piirangutega maid.
Kaitstavat looduse üksikobjekti sisaldava või kogu ulatuses kaitsealal, hoiualal või
püsielupaigas asuva kinnisasja, mille sihtotstarbelist kasutamist ala kaitsekord oluliselt
piirab, omandab riik kokkuleppel kinnisasja omanikuga kinnisasja väärtusele vastava
tasu eest.
Kinnisasja väärtus määratakse tehingute võrdlemise meetodil.
Riigile maade ostmiseks on eelarve vahendeid ca 5 milj eurot aastas.

Riik ei omanda kinnisasja käesolevas paragrahvis sätestatud korras, kui isik on
kinnisasja omandanud pärast selle kaitse alla võtmist ning võõrandamistehing sisaldas
informatsiooni kaitstava loodusobjekti kohta.
Kinnisasja omandamine otsustatakse omandamiseks tehtud avalduste laekumise
järjekorras. Andmed omandamise avalduste laekumise järjekorra kohta avaldatakse
Keskkonnaministeeriumi veebilehel.
http://www.envir.ee/sites/default/files/avaldamise_nimekiri_loplik_01_07-15.pdf

Maade ostmine riigile
VV määrus 242
Kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja riigi poolt omandamise ja
ettepanekute menetlemise kord ning kriteeriumid, mille alusel loetakse ala
kaitsekord kinnisasja sihtotstarbelist kasutamist oluliselt piiravaks, ning
kinnisasja väärtuse määramise kord ja alused.
https://www.riigiteataja.ee/akt/103092013006

Maade ostmine riigile
Looduskaitseliste piirangutega maid on riik omandanud
perioodil 1999–2014 aasta 10 045 ha, mis moodustab ca 1,25%
kõigist kaitstavatest aladest. Sellest:
• 1999- 2007 vahetamise teel 317 kinnistut pindalaga 4902 ha
• 2005-2014 raha eest 208 kinnistut pindalaga 2215 ha
• 2009-2013 tasaarvestamise teel 276 kinnistut pindalaga
2928 ha
Kinnisasja omandamiseks tehtud ettepanekute nimekirjas on
1.06.2015 seisuga 258 avaldust, millest 15 osas on omandamise
algatamise otsus veel langetamata .
Viimastel aastatel on maade omandamiseks riigil olnud
kasutada neli kuni viis miljonit eurot ning meie prioriteet on, et
rahastamine jätkuks vähemalt sellises mahus.

Kaitsealadel tuleb ka väikeehitiste rajamine
kooskõlastada Keskkonnaametiga
Uus ehitusseadus sätestab, et kuni 20-ruutmeetriseid ja kuni viis meetrit kõrgeid
elamuid ning nende teenindamiseks vajalikke hooneid ei pea rajatise ehitaja enam
kooskõlastama kohaliku omavalitsusega.
Olenemata püstitatava ehitise suurusest, tuleb kaitstavatel aladel järgida neile
aladele kehtivaid ehitusreegleid, mis on kirjas looduskaitseseaduses. Samuti on
ehitusega seotud eritingimused esitatud kaitsealade kaitse-eeskirjades.
Seetõttu tuleb kaitstavatel aladel kooskõlastada iga kuni 20-ruutmeetrise
ehitisealuse pinnaga püstitatav, laiendatav või lammutatav objekt Keskkonnaametiga
enne ehitustöödega alustamist. Selleks tuleb saata vastava hoone ehitusteatis
Keskkonnaameti vastava regiooni spetsialistile, erinevate regioonide kontaktandmed
on kättesaadavad http://www.keskkonnaamet.ee/organistatsioon/
Suuremate hoonete ning rajatiste puhul toimub ehitusteatise või ehitusloa menetlus
jätkuvalt kohaliku omavalitsuse kaudu, mis on sätestatud ka ehitusseadustikus.

Kasulikud lingid
Loopealsete projekti info
http://www.keskkonnaamet.ee/elualvaritel/elu-alvaritele/
Toetusõiguslikud Natura metsaalad
http://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/Kaardirakendused/Natura-metsatoetustekaardirakendus-p162.html
Infopäringud Teie kinnistu kohta
http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmete-tellimine/Katastriandmetega-tutvumine-javaljavotete-saamine-p253.html
või Keskkonnaagentuur:
kaur@envir.ee

Aitäh!
Riina Martverk
riina@envir.ee

