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EPKK SOOVIB PÕLLU- JA METSAMAA MAKSUSTAMISE MÄÄRA LANGETAMIST 

EPKK hinnangul tuleb maa korralise hindamise läbiviimisel ja maamaksu määrade ülevaatamisel silmas 

pidada põllu- ja metsamajandussektori konkurentsivõimet ning jätkuvat üldist tootmiskulude kasvu. Põllu- ja 

metsamaa maksumäär peaks pigem langema 0,5 protsendile – samale tasemele elamumaa ja õuemaa 

kavandatud maksumääraga. Põllumaa on peamine tootmisvahend toidu tootmiseks, mistõttu hakkab kõrgem 

maamaks kajastuma tulevikus toidu hinnas. 

Tunnustame valitsust, et maa korralise hindamise kavandamisel mõeldakse paralleelselt ka maamaksu tõusu 

piiramisele ja maa maksustamise maksimaalsete määrade langetamisele. Arvestades aga maatulundusmaa 

väärtuse rohkem kui kümnekordset suurenemist viimase paarikümne aasta jooksul, tuleb põllu- ja metsamaa 

maksustamise maksimaalset määra võrreldes rahandusministeeriumi praeguste kavadega langetada oluliselt 

enam. 

EPKK hinnangul tuleb põllumajandusmaa maksustamisel arvestada mitme olulise faktoriga. Põllumaa on 

põllumajandustootjate jaoks peamine tootmisvahend, mis eristab põllumajandust suurel määral teistest 

majandusharudest. Enamikke tootmissektoreid sarnaselt kasutatavate sisendite osas ei maksustata. 

Samas on Eesti põllumajandustootjatele makstavad hüvitised Euroopa Liidus kõige madalamad ning näiteks 

põllumajanduskütust maksustatakse nõutust kordades kõrgemalt, mis paneb kodumaise toidutootmise niigi 

suure surve alla. Murelikuks teeb ka viimaste aastate trend, kus tootmiskulud on kiiresti kasvanud, aga 

toodangu eest saadav tulu on tammunud paigal või isegi langenud. 

Metsamaade maksustamisel tuleb silmas pidada, et metsa raieküpseks kasvamine on väga pikaajaline ja 

mitmeid inimpõlvi kestev protsess. Maamaksu oluline tõus võib viia selleni, et niigi avaliku surve all olevad 

väikemetsaomanikud müüvad oma maad maha, loobuvad metsade majandamisest ja ühiskonna jaoks satub 

ohtu väärtuslike ökosüsteemi teenuste pakkumine. Loe pikemalt EPKK kodulehelt. 

ÜPP STRATEEGIAKAVA 2021-27: ÜHISTEGEVUSE JA KOOSTÖÖ RÜHM 

13. veebruaril toimus ÜPP strateegiakava töörühm „Ühistegevus ja koostöö“, kus keskenduti järgmistele 

teemadele: finantsinstrument, käesoleva perioodi ühistulist tegevust toetavad meetmed, biomajanduse projekt. 

Järgmisel kohtumisel, 25. märtsil soovib MeM tulla välja sekkumiste meetmelehtede eelnõudega ning soovib 

sisendit järgmise suurprojekti(de) idee(de)le. Uuel perioodil on kavas taas suurprojekte toetada. Arutlusel 

pakuti välja tingimused, mida suurprojekti meetme väljatöötamisel silmas pidada. Kindlasti tuleb arvestada 

ahelapõhisusest, st ühistu peaks omama ka tööstust; sektorite erisusi, st aiandus, piimandus või teraviljasektori 

suurprojektile ei saa seada samu tingimusi; ning määratleda maht, kui suur osa liikmete toodangust tuleb 

turundada läbi ühistu. Sekkumine, mille eesmärk on juba olemasolevaid ühistuid liituma ärgitada, olid 

peamiseks küsimuseks, kas on vajalik määrata turujõu suurus, mis liitumisega tuleks saavutada ning kuidas 

vältida olukorda, et meedet ei kasutataks üksikute ühistuste liitmiseks. Nt täna 40 teraviljaühistut võivad iga 

aasta kellegati liituda ja selleks toetust saada. Eesmärk peaks olema, et korraga liituks võimalikult palju 

ühistuid. Lisaks tutvustas MeM kohtumisel ÜPP sekkumisliiki, mis mõeldud nö pehmemate tegevuste läbi 

viimiseks. Sektorid on eelnõu kohaselt sõnastatud järgmiselt: puu ja juurvilja programm ning muu. 25. 

http://epkk.ee/pollu-ja-metsamaade-umberhindamisel-peab-tegelik-maksumaar-oluliselt-langema/


märtsiks soovitakse teada, millistes sektorites sekkumisi vajatakse. Rahastamise mudel on 3% otsetoetustest, 

50% EL fond ja 50% tulundusühistu. Algne koostöövorm ei pea olema tootjaorganisatsioon, kuid 4 a pärast 

peaks olema see vorminud ühistu. Kui ühistu pole perioodi lõpuks moodustunud, tuleb toetus tagasi maksta.  

13. veebruaril arutati mh uue perioodi mesinduse programmi. Mesindussektori sekkumisliik on 

reguleeritud ÜPP strateegikava määruses ühe sektoripõhise sekkumisliigina. Kuna tänane mesindusprogramm 

jätkub kuni aastabu 2022, ja vahele jääb ülemineku aasta, siis programmide-vahelist katkemise perioodi 

oodata ei ole. Ministeerium tõstataks küsimuse, kas uude ÜPP-sse oleks vaja loomade heaolu peatükis 

kajastada ka mesilaste heaolu. Peaasjalikult arutleti Kohtumisel ÜPP strateegia määruse eelnõus välja pakutud 

sekkumiste võimalusi ning mida neist oleks mõttekas rakendada Eestis.  

TOIDUOHUTUSE NÕUKOJA KOHTUMISELT 

11. veebruaril toimus Maaeluministeeriumis Toiduohutuse nõukoja kohtumine, kus tutvustati VTA 

mitmeaastase kontrollikava 2020. a rakendamist. Neljaks aastaks planeeritav kava sätestab järelevalve 

toimumise alused ja valdkonnad. Igal aastal tehakse kava rakendamise kohta aruanne. Kava tegevused 

jaotuvad vastavalt: 1. kohustuslikud, seaduslikult kindla arvuga määratud kontrolltegevused; 2. riskipõhised, 

samuti kohustuslikud tegevused, kuid pole täpsustatud kontrollide arvu, siia kuuluvad nt söödaproovid, 

loomapidajate kontrollid; 3. täiendavad tegevused – riiklikul tasandil kokkulepitud kontrollid ja tegevused. 

2020. a on täiendavateks tegevusteks e-kaubandus, antibiootikumide kasutamine, must liha, laadad-turud 

ning eksportturgude avamine. Praegune kava on VTA-põhine pilootprojekt, tulevase ühendameti tegevusi pole 

veel planeerima hakatud. Teise teemana käsitleti kohtumisel mikroobide resistentsuse (AMR) seisu Eestis. 

Maaeluministeerium väitis, et eelmisel aastal kasutati antibiootikume 60% piimaveistel. Päeva lõpetuseks anti 

nõukoja liikmetele ülevaade Eesti koostööst Euroopa Toiduohutusametiga (EFSA). Eesti teadlaste osalemine 

rahvusvahelistes projektides aitab kaasa riskihindamise võimekuse tõusule Eestis ning annab väärtuslikke 

teaduskoostöö kogemusi ja uusi kontakte.  

ÜLESKUTSE PÕLLUMEESTELE: OSALE HANELISTE HEIDUTUSE UURINGUS 

Haneliste kaitse ja ohjamise kava ette valmistamisel on vaja täpsemalt hinnata erinevate tegevuste mõju 

haneliste arvukusele. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda kutsub põllumehi üles uuringus osalema ja 

panustab erinevate heidutusmeetmete uuringusse kaasatavate põllumeeste andmebaasi loomisesse. Palume 

uuringus osalemisest huvitatud põllumeestel ennast kirja panna 26. veebruarini siin.  

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Eestimaa Talupidajate Keskliit on juba paljude aastate jooksul 

juhtinud avalikkuse ja seotud ametiasutuste tähelepanu haneliste arvukuse olulisele tõusule, mis kasvab 

aastast aastasse. Põllumajanduskoja hinnangul ulatuvad haneliste iga-aastaselt tekitatavad kahjud 

põllumajandussektorile juba kümnetesse miljonitesse eurodesse.  

Eelmisel aastal käivitatud haneliste heidutusjahi pilootuuringu laiendamisel mõjude täpsemaks hindamiseks 

on vaja leida põllumehed, kes oleksid huvitatud sel aastal uuringus osalema. Põllumajandusettevõtteid üle 

Eesti, kes soovivad uuringus osaleda, oodatakse registreerima oma andmeid EPKK andmebaasi. 

Hetkel on kokku lepitud, et uuringupiirkondi ei laiendata looduskaitse aladele ja looduslikele rohumaadele, 

mis oleksid kevadisel rändel olevatele lindudele rahulikud puhke ja toitumisalad. Täpsema uuringu metoodika 

ja osalevate põllumeeste ülesanded edastab põllumajanduskoda pärast huviliste selgumist ja uuringu läbi 

viijate poolt metoodika lõplikku kinnitamist. Küll aga oodatakse uuringus osalevatelt põllumeestelt näiteks 

kokkulepete sõlmimist jahimeestega ja heidutusega seotud info edastamist uuringu läbiviijatele. 

Selle aasta uuringu juures on oluline osa letaalsel heidutusel st võimalusel teostada piiratud tingimustel 

heidutusjahti. Täpsemad piirarvud ja tingimused selguvad uuringu metoodika kokku leppimise käigus. Kui 

tingimused tunduvad sobimatud, on kindlasti võimalus projektis osalemisest loobuda, kuid hilisem liitumine ei 

ole enam võimalik. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdG0tYGBmjTTptKqsAet0v9zxJRaAF23eX-EDCzLW1nD6fQCg/viewform


Taust: 

Viimase aastakümne jooksul on oluliselt suurenenud rändel Eestit läbivate haneliste arvukus, mis on oluliselt 

suurendanud ka nende poolt tekitatavaid kahjusid põllumajanduslikele kõlvikutele (põllud ja rohumaad). Seda 

on tunnistanud nii ametkonnad kui ornitoloogid. 

Kevadiste rändlindude poolt tekitatud kahju ärahoidmiseks ja saagi kaitsmiseks on põllumehed teinud 

ettepaneku lubada kevadist heidutusjahti. Taolise heidutusjahi lubamine Eestis ei oleks Euroopas pretsedent, 

seda lubab meie lähiümbruse riikidest näiteks Rootsi. Põllumeeste eesmärk ei ole rändlindude küttimine, vaid 

reaalsete lahenduste leidmine lindude heidutamiseks ja erinevate heidutusmeetmete mõju tõhustamine.  

Eesmärgiga välja selgitada, kas kevadrändel olevate haneliste heidutusjaht on põllumajanduskahjude ära 

hoidmise seisukohalt tõhusam, kui seni lubatud heidutusviisid, algatas riik 2019. aastal hanede heidutusjahi 

uuringu. Uuringu raames viidi eelmise aasta kevadel kolmes maakonnas 36 põllul läbi hanede heidutusjahi 

pilootprojekt. Nimetatud uuringu tutvustamisel 15. novembril 2019 Tartus järeldasid uuringu teostajad, et 

letaalne heidutus oli mõnevõrra mõjusam. Seda kinnitavad ka teiste riikide vastavad kogemused ja praktika. 

JÄTKUB ETTEVÕTETE REGISTREERIMINE AVATUD TALUDE PÄEVALE 

8. maini saavad põllumajandusettevõtted ja talud registreerida 19. juulil toimuvale avatud talude päevale. 

Registreerimine toimub veebilehel https://www.avatudtalud.ee/et/talule. Avatud talude päeval osaleda 

soovivad ettevõtjad on oodatud osalema ka infopäevadel: 25. märtsil Pärnumaal (koht täpsustamisel) ja 1. 

aprillil Jänedal Lääne-Virumaal (PMK saal; otseülekandega). 

 

EPA2020: PAREMA PINNA SAAMISEKS TASUB RUTATA! 

Eesti Põllumajanduse Aastanäitus EPA2020 toimub 14.-15. oktoobrini 2020 Tartus Eesti Rahva 

Muuseumis. Näitus keskendub ärikülastajatele ning hõlmab endas nii messi, seminariprogrammi kui 

konverentse. Lisainfo ja registreerimine www.epamess.ee. 

http://www.rewild.ee/portfolio/reWiLD_2019-Hanede_heidutusjahi_uuring-aruanne.pdf
http://www.rewild.ee/portfolio/reWiLD_2019-Hanede_heidutusjahi_uuring-aruanne.pdf
https://www.avatudtalud.ee/et/talule
http://www.epamess.ee/


EPKK SEMINAR BIOMASSI VÄÄRINDAMISE VÕIMALUSTEST 

11. veebruaril korraldas EPKK Viljandimaal Kõos biomassi väärindamist käsitleva seminari, millel räägiti 

biokütuste tootmise võimalustest, sh biogaasi tootmisest. Ettekannetega esinesid Eesti Maaülikooli, 

Maaeluministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Biokütuse Ühingu ja OÜ 

Biomeetani esindajad. Kõik ettekanded on üles laetud EPKK kodulehele ning need leiab järgnevalt 

veebilingilt. Seminar toimus koostöös Eesti Maaülikooliga Interreg Balic Sea Region projekti 

„BalticBiomass4Value“  raames. 

KUTSUME LIITUMA EESTI KINDLUSTUSÜHISTUGA ÜKS 

Eestis alustab pärast 80 aastast vaheaega taaskord tegevust kindlustusühistu. Kindlustusühistu eripäraks on 

asjaolu, et kõik ühistu liikmed on võrdselt ühe häälega ka ühistu omanikud ning peaeesmärgiks on liikmetele 

õiglase hinnaga vajalike kindlustusteenuste osutamine. Kapitali kogumine kestab kuni märtsi lõpuni ning 

panustama on oodatud kõik Eestimaa eraisikud ja ettevõtjad, kelle jaoks on oluline rohkem rikkust Eestisse 

jätta ning saada osa soodsamatest kindlustuslahendustest. Kogu vajaliku info liikmeks astumise ning 

kõige muu olulise osas leiab Eesti Kindlustusühistu ÜKS kodulehelt www.eky.ee. 

 

 

Kontakt 

EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 

Pärnu mnt 141 Tallinn 11314 

Tel 600 9349; e-post: info@epkk.ee 

www.epkk.ee 

 

Nädala kokkuvõtte väljaandmist toetab Euroopa Liit.  
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