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Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) liikmed on end taandanud MAK protsessi 
juhtivast komisjonist, sest MAK eelnõu tänasel kujul ei vasta põllumajanduse keskkonna 
väljakutsetele selliselt, et aitaks keskkonnaprobleeme vajalikul minimaalsel tasemel 
lahendada. Oma varasemates kirjades (17.05.2013, 18.06.2014, 04.09.2013, 16.12.2013) 
oleme korduvalt ka alltoodud punktidele tähelepanu juhtinud. 

Samas leiame, et keskkonnaühenduste kaasamine on ülivajalik kogu protsessi ja poliitika 
tasakaalus hoidmiseks. Samuti on säilinud meiepoolne soov kaasa rääkida ja MAK 
protsessi panustada nii juhtrühmas kui seirekomisjonis osaledes, et Eesti riik ja ühiskond 
saaksid Euroopa Liidu ühisest põllumajanduspoliitikast maksimaalset jätkusuutliku kasu. 

Käesolevas kirjas toome lühidalt uuesti välja olulisimad MAK puudujäägid. Loodame 
nende osas leida põllumajandusministeeriumi ja Euroopa Komisjoniga üksmeele, et 
saaksime tulevikus koostööd jätkata. 

Suurima probleemina tänases eelnõus näeme keskkonnasõbraliku majandamise 
meetme nõuete nõrkust. Teeme ettepaneku, et nõuete hulka lisatakse üle 5 m laiused 
püsitaimestikuga väetise- ja mürgivabad puhverribad küntava maa ja veekogu vahel. 
Vastav nõue oli välja töötatud põllumajandusministeeriumi poolt juhitava KSM 
töörühma poolt ning nõude mitte sisaldumine MAK eelnõus on arusaamatu ja otseselt 
vastuolus Läänemere strateegia ja teiste veekogude keskkonnaprobleeme 
(eutrofeerumist) käsitlevate poliitikasuundadega. Sama eesmärgi täitmiseks tuleks KSM 
meetmes ühe (valitava) nõudena lisada toitainete bilansi arvutamine. 
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Üheks olulisimaks MAK eelnõu keskkonnaprobleemiks on nii metsa- kui põllumaal 
võimalik maaparandussüsteemide uuendamine ilma kohustuslike keskkonna-
meetmeteta. Selline tegevus toob endaga kaasa vältimatut keskkonnakahju, kui 
settimiseks kasutatavad keskkonnameetmed: settetiikide või sadedrenaaži kasutamine 
vms.  
 
Üheks oluliseks teemaks on ka pool-looduslike koosluste hooldamine. EKO näeb 
võimalusi PLKde taastamiseks riigimaadel. Pikemas perspektiivis leiame, et hooldatavate 
PLKde piirmäär võiks suureneda 60000 ha, sest see aitaks oluliselt kaasa elurikkuse 
püsimisele.  
 
Loomade heaolu toetuse puhul leiame, et oleks vaja suurendada toetatud loomühikute 
arvu, et tagada suuremat karjatavat ala. EKO leiab, et pikemas perspektiivis on vaja 
suuremat pindala karjamaasid, et oma elurikkust säilitada. 
 
Kuigi need pole ainukesed probleemid MAK keskkonnavaldkonnas, on need hetkel 
olulisimad, et saavutada minimaalne põllumajandusliku veereostuse vähendamiseks. 
Loodame põllumajandusministeeriumi koostööle nende teemade lahendamiseks, oleme 
valmis nii neid kui teisi MAKi puudutavaid teemasid arutama ka eraldi kohtumise raames 
 
 
 
Lugupidamisega, 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Kai Klein 
EKO koordinaator 
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Eesti Keskkonnaühenduste Koda ühendab kümmet keskkonnaorganisatsiooni: Eestimaa Looduse Fond, 
Eesti Ornitoloogiaühing, Eesti Roheline Liikumine, Balti Keskkonnafoorum, Eesti Üliõpilaste 
Keskkonnakaitse Ühing "Sorex", Läänerannik, Nõmme Tee Selts, Säästva Eesti Instituut, Pärandkoosluste 
Kaitse Ühing, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering.  
EKO eesistuja 2014. a on Balti Keskkonnafoorum. 


