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ÜPP osa kogueelarvest (EK ettepanek)

ÜPP eelarve 365 mld eurot

➢ Otsetoetused ja turukorraldus (EAGF) – 286,2 

mld eurot

➢ Maaelu toetused (EAFRD) – 78,8 mld eurot



Maaelu toetuste elemendid

Keskkonna-, kliima- ja 

muud halduskohustused

(Vähemalt 30%, s.o 184,5 

miljonit eurot)

Teadmiste vahetamine ja 

teave

Koostöö 

(sh LEADER vähemalt 5%, 

s.o 30,8 miljonit eurot) 

Looduslikud ja muud 

pindalapõhised piirangud

Teatavatest kohustuslikest 

nõuetest tulenevad 

piirkondlikud ebasoodsad 

tegurid

Risikijuhtimismeetmed

Noorte 

põllumajandustootjate 

tegevuse alustamine ja 

põllumajandusettevõtluse 

stardiabi

Investeeringud

EAFRD
615 miljonit eurot

Kuni 4% (24,6 miljonit eurot) TA 



ÜPP eesmärgid

Tõhustada arukat, 

vastupidavat ja mitmekesist 

põllumajandus-sektorit, mis 

tagab toiduga kindlustatuse

Edendada keskkonnahoidu 

ja kliimameetmeid ning 

panustada liidu keskkonna-

ja kliimaeesmärkidesse

Parandada maapiirkondade 

sotsiaal-majanduslikku

olukorda



Probleemid tulenevad metsanduse arengukava
aastateks 2021- 2030 koostamise ettepanekust

• Probleemikaardistus – tehtud
• Looduskaitseliste aladel olevate piirangute hüvitamine

• hea tagasiside, kuid mitte piisav 
• piiranguvöönd väljaspool Naturat?
• Hüvitamise vorm

• Metsaala arendamine
• Taimehaigused endiselt päevakorral
• Looduskahjude ennetus ja korvamine metsaomanikele
• Metsahooldus 

• Noorendike hooldust tehti Euroopa Liidu rahastatava toetuse abil aastatel 2007–2015 kokku 24 620 hektaril, mis moodustab väljaspool riigimetsamaad 
asuvate noorendike pindalast vaid 13%. Ulukikahjustuste tõttu hävivad rajatud kultuurid ning seetõttu metsaomanik ei soovi uuendada piisavalt 
okaspuudega. Seetõttu uuendatakse või uueneb mets kasvukohale tihti majanduslikult sobimatu puuliigiga. 

• Metsataristu
• Metsandusega seotud taristute (teede) korrashoid ja areng pole piisavalt tagatud

• Teavitamine
• Lisandväärtus ja innovatsioonikoostöö
• Taimlainvesteeringud

• Stsenaariumid – koostatud, kuid veel on välja valimata



Sekkumine ja kuidas see on seotud meetmega

• „sekkumine“ – liikmesriikide poolt ÜPP strateegiakavades kindlaks 
määratud tingimustel kohaldatav toetusvahend, mis põhineb 
sekkumisliigil;

• Sekkumisliik: kategooria (nt investeering, koostöö, riskijuhtimine)

• Meede 
• Tegevus i) projekt, leping, meede või projektide rühm, mis on valitud välja 

asjaomaste programmide raames;

• ii) rahastamisvahendite puhul programmi osalus rahastamisvahendis ja 
seejärel kõnealusest rahastamisvahendist lõppsaajatele antav rahaline toetus;



Konkurentsivõime

• Põhiline sissetulekutoetus jätkusuutlikkuseks

• Täiendav ümberjaotav sissetulekutoetus 

• Tootmiskohustusega seotud sissetulekutoetus

• Saagi, loomade ja taimede kindlustamine

• Põllumajanduspotentsiaali taastamine

• Investeeringud põllumajandustaristusse

• Põllumajandustootjate investeeringud 

• Toiduainetööstuste investeeringud

• Müügivõimekuse tõstmine 

• Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine

• Mesindusprogramm 

• Tootjaorganisatsioonid

• Ühistulised investeeringud

• Ühistute koondumine ja areng

• Kvaliteedikavad

• Teadmussiire ja nõuanne

• Innovatsioonikoostöö toetamine 



• Turvas- ja turvastunud muldade orgaanilise süsiniku varude 
säilitamine

• Kliimamuutusi leevendavad maaharimispraktikad

• Investeeringud (GHG vähendavad tehnoloogiad, 
sõnnikumajandus)

• Muldade neutraliseerimine

• Metsa majandusliku väärtuse parandamine

• Keskkonnakaitselised maaparandusrajatised

• Pinna- ja põhjavett säästvad põllumajanduspraktikad

• Keskkonnahoidlik aiandus

• Mullaressursi tõhus majandamine

• Mahepõllumajanduse toetamine

• Majandamispraktikad põllulindude kaitseks

• Majandamispraktikad kasurite soodustamiseks põllumajanduses

• Liigirikaste ja looduslike rohumaade majandamine

• Elurikkuse soodustamine Natura 2000 erametsades

• Mitmekesine maakasutus ja maastikuelemendid 

• Kohalikku ohustatud tõugu loomade pidamine

• Kohalikku sorti taimede kasvatamine

• Innovatsioonikoostöö toetamine

• Teadmussiire ja nõuanne 

Keskkond ja kliima



Maapiirkonnad

• Täiendav sissetulekutoetus noortele 
põllumajandustootjatele

• Põllumajandusliku tegevusega alustamise toetus

• Investeeringud maapiirkonna ettevõtete arendamiseks

• Maapiirkonna ettevõtluskeskkonna arendamine

• Kohaliku arengustrateegiate koostamine

• LEADER – kogukonna juhitud kohalik areng

• Ringbiomajanduse arendamine 

• Metsataristu korrashoid ja arendamine

• Loomade tervis

• Loomade heaolu 

• Investeeringud (bioturvalisus, hügieen)

• Säästev taimekaitse

• Investeeringud (tervist toetavad toidu- ja 
söödatehnoloogiad, pakendid, toidumärgistus, 
toidukadude vähendamine)

• Tarbija ootustele vastav mahepõllumajanduslik tootmine

• Kvaliteedikavad 

• Innovatsioonikoostöö

• Teadmussiire ja nõuandeteenused



Metsade majandusliku väärtuse parandamine

• Vajadus/vajadused: metsakahjustuste ennetamisele ja tagajärgedega 
toimetulemisele suunatud tegevuste läbiviimine ning metsahooldus

• Sihtgrupp/toetusesaaja: metsaühistud, füüsilisest isikust 
erametsaomanikud (sh FIE-d) ning mikroettevõtjad

• Toetatav tegevus: hooldusraiete tegemine, kasvavate puude laasimine, 
ulukikahjustuse ennetamiseks tarvikute soetamine ja nende kasutamine või 
paigaldamine ning keskkonnasõbraliku, hooldusraieks spetsiaalselt 
toodetud seadmete ja tarvikute soetamine; metsakahjustuse kõrvaldamine 
ja kahjustatud alal metsauuenduse (sh loodusliku metsauuenduse) tekkele 
kaasaaitamine; metsakahjustuste ennetamiseks tõrjevahendite soetamine 
ja kasutamine, tuletõkestusriba või -vööndi rajamine ja korrashoidmine



Elurikkuse soodustamine Natura 2000 erametsades 

• Vajadus/vajadused: erametsades elurikkuse säilitamine

• Sekkumisliik: teatavatest kohustuslikest nõuetest tulenevad piirkondlikud 
ebasoodsad tegurid 

• Sihtgrupp/toetusesaaja: füüsilisest või juriidilisest isikust 
erametsaomanikud

• Toetatav tegevus: toetatakse Natura 2000 võrgustiku alal ja 
Looduskaitseseaduse § 4 lõike 1 punktides 1, 2 ja 4 nimetatud kaitstava 
loodusobjekti sihtkaitsevööndis asuval erametsamaal piirangute järgimist



Biomajanduse arendamine maapiirkonna ettevõtete 
koostöö edendamiseks

• Vajadus: biomajanduse võimalused on alakasutatud (ennekõike jäätmed, 
taaskasutus), vajadus uudsete väärtusahelate tekkeks

• Sekkumisliik: investeeringud Sihtgrupp/toetusesaaja: maapiirkonnas 
tegutsevad väikese ja keskmise suurusega ettevõtjad, metsaühistud

• Toetatav tegevus: investeeringud nii metsanduse kui põllumajanduse 
bioväärindamise üksuste toetamiseks, mis muuhulgas panevad rõhku seni 
kasutamata bioressursside ning jääkide ja kaassaaduste väärindamisele; 
investeeringuid kodumaise metsataimlamajanduse arendamiseks



Metsataristu korrashoid ja arendamine

• Vajadus: Eesti erametsad paiknevad enamasti liigniisketel maadel ja 
nendele juurdepääs on puudulik. Kuivendussüsteemid on valdavalt 
vananenud ja teede kandevõime ega teede võrgustik ei ole piisav

• Sekkumisliik: investeeringud

• Sihtgrupp/toetusesaaja: erametsaomanikust ettevõtjad, metsaühistud, 
maaparandusühistud ja muud ühistegevuse vormid

• Toetatav tegevus: investeeringud metsa taristusse (kuivendussüsteemid 
ja teed) metsamaal paiknevate kuivendussüsteemide toimimisvõime 
arendamine ja parandamine ning erametsmaadele juurdepääsu tagamine 
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Metsanduse töögrupp

Töögrupi läbiviimise eesmärk

arvamuste kaardistamine ja ettepanekute saamine plaanitava sekkumise 
detailide kohta. 

Metsanduse töögrupi eesmärk

Töögrupp vaatab üle ja täiendab strateegiakava metsandust puudutavad 
sekkumised ning järjestab need olulisuse põhjal. Lisaks küsib töögrupp 
arvamust toetusõiguslikkuse tingimuste kohta sekkumisliikide kaupa.

Planeeritud 3 kohtumist



Liikmed nimetanud

Erametsaliit, 

Erametsakeskus, 

Eesti Maaülikool, 

Tartu Ülikool, 

Tallinna Tehnikaülikool, 

Maaelu Edendamise Sihtasutus, Keskühistu Eramets TÜ, Eesti Põllumajandus-
kaubanduskoda, Keskkonnaministeerium, Eesti Keskkonnaühenduste Koda, 
Eestimaa Talupidajata Keskliit, ELLE OÜ, Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium, Põllumajandusuuringute Keskus, 
Põllumajandusamet, Mesinduse Koostöökogu, Mahepõllumajanduse 
Koostöökogu, PRIA, Keskkonnaamet



Tänan!


