Kliima- ja keskkonnakava:
Ökoalad
Fond

EAGF

Sekkumisliik1

Kliima- ja keskkonnakavad (art. 28)
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Riiklik

Asjaomased erieesmärgid ning Erieesmärk
4:
Panustada
kliimamuutuste
kui vajalik, sektoripõhised leevendamisse ja nendega kohanemisse ning säästvasse
eesmärgid3
energiasse
Erieesmärk 5: Edendada säästvat arengut ja selliste
loodusvarade nagu vesi ja muld tõhusat majandamist
Erieesmärk 6: Panustada elurikkuse kaitsesse,
edendada ökosüsteemi teenuseid ning säilitada
elupaiku ja maastikke
Tulemusindikaator(-id)

R.14. Süsiniku säilitamine mullas ja biomassis:
heitkoguste vähendamise ning süsiniku sidumisvõime
säilitamise ja/või suurendamise kohustustega hõlmatud
põllumajandusmaa osakaal
R.18. Mulla kvaliteedi parandamine
R.20. Vee kvaliteedi kaitse: vee kvaliteediga seotud
halduskohustustega hõlmatud põllumajandusmaa
osakaal
R.21. Toitainete säästlik haldamine: toitainete parema
haldamise kohustustega hõlmatud põllumajandusmaa
osakaal
R.27. Elupaikade ja liikide säilitamine: bioloogilise
mitmekesisuse säilitamist või taastamist toetavate
majandamiskohustustega hõlmatud põllumajandusmaa
osakaal
R.29. Maastikule iseloomulike vormide säilitamine:
maastikule
iseloomulike
vormide
haldamise
kohustustega seotud põllumajandusmaa osakaal
R.37. Pestitsiidide säästlik kasutamine: pestitsiidide
kasutamisega
kaasnevate
ohtude
ja
mõju
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Art. 99(a)
Art. 99(b)

Toetuskõlblikud taotlejad3

vähendamiseks pestitsiidide säästva kasutamiseni
viivate
toetatud
erimeetmetega
seotud
põllumajandusmaa osakaal
Toetuse saajateks on põllumajandustootjad, kes on
õigustatud saama põhisissetulekutoetust

Vastavus WTO põllumajandusleppele
Sekkumine kuulub artikli 5 WTO lepingu lisa 2 paragrahvi 5 alla.
Sekkumiste olemuse/nõuete kirjeldus, mis tagab efektiivse panuse erieesmärgi
saavutamisse5
Nimetatud sekkumist rakendatakse sekkumisliigi „Kliima- ja keskkonnakavad“ abil. Sekkumine
on tegevuspõhine, millega põllumajandustootja võtab üheaastase kohustuse. Sekkumine on
seotud EE 4, 5 ja 6 nimetatud vajadusega toetada ja säilitada elurikkust soodustavate
majandamispraktikate kasutuselevõttu ning edendada ökosüsteemi teenuseid ja säilitada
elupaiku ja maastikke. Tegemist on praeguse perioodi sarnase rohestamise toetuse raames
rakendatava ökoalade tavade täitmisega, mis on üheaastane nõue ning millega soodustatakse
kliimat ja keskkonnda säästvate põllumajandustavade kasutamist. Kuna senine ökoalade tava
saab osaks tingimuslikkuse süsteemist (HPK 9 nõue) ja muutub kohustuslikuks kõikidele
tootjatele baasnõude näol ning selleks, et tõhustada EE 4, 5 ja 6 eesmärgipärast täitmist
elurikkuse ja bioloogilise mitmekesisuse seisukohast, on oluline selliste alade (nt sööti jäetud
maa, rohumaaribad) määratlemine, kus ei toimu tootmist ega kasutata ka
taimekaitsevahendeid, ja lävendi tõstmine.
Ökoalade sekkumise puhul on tegemist nii harimispraktikate kui ka maastikuelementidega,
mis on keskkonnaväärtuslikud ning aitavad kaasa elurikkuse ja bioloogilise mitmekesisuse
säilimisele. Ökoalade sekkumise rakendamise aluseks on tingimuslikkuse HPK 9 nõue ning
lisaks rakendatakse seda sekkumist sekkumisliigi kliima- ja keskkonnakavade s.o artikkel 28
kaudu. Ökoalade sekkumise puhul on taotlejal võimalik valida üks või mitu järgnevalt esitatud
ökoalade sekkumisest, millele kehtib ühtne lävend (nt 10%), mida arvestatakse
põllumaapõhiselt. Sekkumistele kohaldatakse erinevaid ühikumäärasid vastavalt saamata
jäänud tulu ja lisakulu arvesse võtmisele ning lisaks on sellistele aladele seatud
tootmispiirangud, v.a liblikõieliste kultuuride kasvatamisel. Lisaks võib vajadusel kehtestatada
täiendavaid tingimusi, mis tulenevad kas tingimuslikkuse HPK 9 sätestatud baasnõuetest või
täiendavatest vajadustest.
Ökoalade sekkumised on järgmised:
1) taotleja peab määratlema oma majapidamise toetusõiguslikust põllumaast x% (nt
10%) sööti jäetud maana (v.a mustkesa), millel ei toimu tootmist (niitmine,
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hekseldamine, loomade karjatamine) ning kus on keelatud kasutada keemilisi
taimekaitsevahendeid;
2) taotleja peab määratlema oma majapidamise toetusõiguslikust põllumaast x% (nt
10%) tingimuslikkuse HPK 9 raames säilitatavaid maastikuelemente, millel ei toimu
tootmist ning kus on keelatud kasutatada keemilisi taimekaitsevahendeid;
3) taotleja peab määratlema oma majapidamise toetusõiguslikust põllumaast x% (nt
10%) olemasolevaid rohumaaribasid või rajama mitmeliigilisi rohumaaribasid (nt
kõrreliste-heintaimede segu), millel ei toimu tootmist ning kus on keelatud kasutada
keemilisi taimekaitsevahendeid. Rohumaaribadele kehtestatakse minimaalne laius, nt
vähemalt 6 meetrit;
4) taotleja peab määratlema oma majapidamise toetusõiguslikust põllumaast x% (nt
10%) lämmastikku siduvate kultuuride kasvualana. Lämmastikku siduvat
põllumajanduskultuuri kasvatatakse ökoalana määratletud põllumaal puhaskultuurina
või tingimusel, et lämmastikku siduva põllumajanduskultuuri osakaal taimikus on üle
50 protsendi, segus teiste põllumajanduskultuuridega (sh haljasväetiseks kasvatatavad
kultuurid). Nimetatud aladel on keelatud kasutada keemilisi taimekaitsevahendeid,
kuid lubatud on saagikoristus.
Toetuskõlblikkuse tingimused7


Potentsiaalsete toetusesaajate hulka on kaasatud põllumajandusega tegelevad isikud,
kes on õigustatud saama põhisissetulekutoetust.



Toetusega hõlmatud maa peab asuma PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide
registris ning vastama toetusõigusliku põllumajandusmaa põhitingimustele.



Taotleja peab kasutama vähemalt 1 ha põllumajandusmaad ning vastama lisaks
põhisissetulekutoetuse saamise minimaalsetele tingimustele.



Taotlejale kohalduvad baasnõudena tingimuslikkuse süsteemi nõuded.

