
EESTIMAA LOODUSE FONDI STRATEEGIA 2018–2023

ELF tegeleb sellega, mis on oluline. Et teha seda, millel on päriselt 
mõju, kaalume juba tegevusi plaanides läbi, kuidas kõige suuremat mõju 
saavutada. ELF ei võta ette tegevusi, mida keegi teine teeb paremini.

ELF tugineb teaduslikele andmetele – ELF on hea teaduse kasutaja, 
võttes oma tegemistes võimalikult palju aluseks teaduslikku teadmist. 
Oluline on parima võimaliku teadmise koondamine. ELF viib ise ellu 
rakendusteaduslikke projekte, kui see on parim lahendus teadusandmete 
saamiseks.

ELFi fondiline tegevus seisneb looduskaitseliste ettevõtmiste jaoks 
täiendava rahastuse leidmises. ELF toob looduskaitsesse raha juurde, 
kasutades seda enda looduskaitseliste tegevuste jaoks või suunates 
kellelegi teisele, kui seeläbi saavutatakse paremaid tulemusi.

ELF on innovatiivne – ELF tegeleb aktiivselt uue info jälgimisega 
oluliste keskkonnaprobleemide kohta. Vabaühendusena on ELFil 
võimalik katsetada uusi paindlikke lahendusi, testida mudeleid, 
püüeldes tõhusama looduskaitse poole.

Huvikaitsjana võtab ELF sõna olulistes küsimustes, mis on seotud 
ELFi eesmärkidega. Oma seisukohtades tugineb ELF teaduslikele ja 
usaldusväärsetele andmetele. ELFi töös on olulisel kohal professionaalne 
kommunikatsioon ning koostöö erinevate huvigruppidega. Vajadusel 
on ELF kriitiline, ent ei kasuta oma tegevustes konflikte õhutavaid ega 
vägivaldseid meetodeid.

ELF on oma tegevuses avatud ja läbipaistev ega poolda suletud 
uste taga tehtavaid kokkuleppeid. Info on avalik.

ELFi missioon on olla sõltumatu vabaühendus, kes kaitseb loodust, kasutades parimat 
ekspertteadmist, uuenduslikke lahendusi ja igaühe kaasabi.

ELFi ROLL JA VÄÄRTUSED
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Eesti põlised 

loodusväärtused - Eestile 
omased liigid, elupaigad, 

maastikud ja kooslused - on hästi 
kaitstud. Iga inimene panustab 

looduse kaitsmisesse ning toimetab 
selliselt, et looduskeskkond ei 

kannata. Ühiskond kasutab 
loodusvarasid säästlikult ning 

tulevastele põlvedele jääb 
maha parem keskkond 

kui täna.

Loodusmetsad on tõhusalt kaitstud ja ka majandusmetsas
säilib elurikkus.  Metsasüsiniku hulk peab kasvama.

Allesolevad väärtuslikud sood säilivad

ning nende kuivendusest rikutud osad taastatakse.M
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Eestist lähtuv süsiniku hulk atmosfääris

ei suurene, väljume saastavast
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ELFi sisulised eesmärgid, visioon ning strateegia



SUUNDADE SEADMINE
Tegemiste valikul lähtub ELF tegevusvaldkondadest ja suundadest, mis on määratletud ELFi strateegias. 
Strateegiat vaadatakse perioodiliselt üle ning hinnatakse selle täitmist ja muutmise vajadust. Iga 5 aasta 
järel võetakse ette põhjalikum suundade sõnastamine.

Täpsemad tegevusplaanid ja eesmärgid konkreetsetes teemavaldkondades pannakse paika 
programmimeeskondades.

Ü L D I S E D  E E S M Ä R G I D E E S M Ä R G I D  L Ä H E M A  5  A A S T A  P E R S P E K T I I V I S

EESTI RIIGI OLULISED OTSUSED ARVESTAVAD KESKKONNA JA LOODUSE KAITSE VAJADUSTEGA

Avalik meelsus on 
looduskaitse suhtes 
positiivne – Eesti elanikes 
on ootus, et keskkonda 
puudutavad otsused oleksid 
kvaliteetsed

• Looduskaitset nähakse ühiskonnas normaalse
väärtusena teiste kõrval
• Inimestel on baasteadmised looduskeskkonnast
• Eraettevõtjad mõistavad looduskaitse olulisust ja toetavad seda
• Nii materiaalne kui moraalne toetus looduskaitsele suureneb

Eesti loodust oluliselt 
mõjutavaid otsuseid 
tehakse läbipaistvalt, 
tõenduspõhiselt ja 
keskkonnaühendusi 
kaasavalt

• Ametnikud ja ettevõtjad mõistavad paremini kaasamise vajadust ja 
oskavad seda teha
• Otsuseid tehakse tõenduspõhiselt - poliitilised otsused põhinevad 
parimal saadaoleval (loodus)teaduslikul teadmisel
• Otsuseid tehakse läbipaistvalt ning tegelikult kaasavalt – avalikkus saab 
olulise mõjuga otsuste tegemises osaleda, otsuste protsess on selge 
ning avalikkust kaasatakse varases etapis, kui kõik lahendusvariandid on 
lahtised
• Keskkonnaühendused on riigile ja ettevõtjatele arvestatavad partnerid, 
nende ekspertiise võetakse ka tegelikult arvesse

Eesti keskkonnaühendused 
on piisavalt võimekad, et 
otsuste tegemises sisukalt 
osaleda

• Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) toimib keskkonnaühenduste 
koostöövõrgustikuna hästi ning on mõjukas
• ELF teeb koostööd ja vahetab infot teiste keskkonnaühenduste ja 
kodanikuliikumistega, et tagada ühine infoväli ning vältida üksteise 
eesmärkidele vastutöötamist
• ELFi panus kodanikuühenduste võrgustikesse ja aruteludesse aitab 
laiemalt kaasa kodanikuühenduste suutlikkuse tõstmisele

EESTI METS, MERI JA MÄRGALAD NING EESTILE OMASTE LIIKIDE ASURKONNAD ON TÕHUSALT KAITSTUD

METS: Loodusmetsad 
on tõhusalt kaitstud ja ka 
majandusmetsas säilib 
elurikkus.  Metsasüsiniku 
hulk peab kasvama.

• Loodusmetsade pindala vähenemine on aastaks 2020 peatunud
• Metsas elurikkuse säilitamiseks on rakendunud meetmepakett 
õigusaktide, standardite või ettevõtete ja metsaomanike enda 
tegevuspõhimõtete näol
• Metsaomanikud rakendavad loodussõbraliku metsamajandamise 
võtteid
• Uusi metsakuivendussüsteeme ei rajata ning vanu rekonstrueeritakse 
ainult juhul, kui negatiivne keskkonnamõju on ära hoitud
• Metsade süsinikutagavara on kasvanud
• Metsa väärtusi ja neid ohustavaid tegevusi teadvustatakse ühiskonnas 
ning otsustajate ja metsakasutajate hulgas senisest enam
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ELFi strateegia on kinnitatud heaks ELFi nõukogu 05.06.18 koosolekul. Strateegia sõnastamine 
toimus projekti „ELFi strateegia väljakujundamine“ raames, mida rahastas siseministeerium ja 
Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

IGAÜKS SAAB ELURIKKUST SUURENDADA JA TUNNEB END OSANA LOODUSKAITSEST

Igaüks saab elurikkust 
suurendada ja tunneb end 
osana looduskaitsest

• Igal huvilisel on piisavad praktilised teadmised ja oskused, et oma 
elukeskkonda rohkem elurikkust tuua
• ELFi talgutel osaleb igal aastal 1500 inimest, teaberingi on kaasatud 
3000 inimest
• Riiklikku looduskaitset täiendab ja toetab eraomandil ja erainitsiatiivil 
põhinev looduskaitse
• ELFil on 1000 püsiannetajat, annetustest kogutakse 150 000 eurot 
aastas ning ettevõtete toetustest 150 000 eurot aastas

MERI: Meri on puhas, 
terve, ökoloogiliselt 
mitmekesine ning seda 
kasutatakse jätkusuutlikul 
tasemel. Merekaitset ja 
kasutust kavandatakse 
ja korraldatakse 
tervikliku ökosüsteemi 
põhise lähenemise 
abil. Inimtekkeline 
eutrofeerumine on 
ohjeldatud.

• Läänemerre voolav lämmastik ja fosfor saab kärbitud: 2021. aastaks 
vähendatakse aastast äravoolu lämmastikul vähemalt 1800 tonni ja fosforil 
vähemalt 320 tonni
• Toimib sidus merekaitsealade võrgustik, mis kaitseb mereelupaiku 
ulatuses ja asukohtades, mis on muuhulgas tarvilikud ja piisavad kalastiku, 
mereimetajate ning lindude jaoks kogu nende elutsükli vältel, sh rändel
• Eesti mereala kasutamist kavandatakse ruumiliselt. Hiljemalt aastaks 
2021 võetakse vastu mereala planeering, mis rakendab ökosüsteemset 
lähenemist, kaitseb elurikkust ja võimaldab säästvat merekasutust
• Meretuulepargid rajatakse merekaitse seisukohalt sobivasse kohta. 
Merre ei rajata keskkonda oluliselt kahjustavaid taristuobjekte
• Keskkonnakatastroofide tõttu kannatanud mereelustiku jaoks on 
olemas toimiv pääste ja rehabiliteerimise süsteem

MÄRGALAD: Allesolevad 
väärtuslikud sood säilivad 
ning nende kuivendusest 
rikutud osad taastatakse.

• Taastatud on 7500 ha soid
• Õigusaktidest ei tulene põhjendamatuid takistusi soode taastamiseks
• Eesti sood pakuvad võimalikult palju erinevaid hüvesid ja toimib kõiki 
osapooli rahuldav inventeerimise ning hindamise süsteem
• Avalikkuse teadlikkus soode olulisusest on tõusnud ja mitmekesistunud 
(st arvestatakse nii sotsiaalsete kui kultuurilooliste aspektidega)

LIIGIKAITSE: Eesti 
loodusele omaste 
ja ohustatud liikide 
asurkonnad on elujõulised

• ELF on heaks tugistruktuuriks liigikaitseprojektide elluviimisel, kui 
konkreetse ohustatud liigi kaitsmiseks on olemas pädevad teadmised ja 
vahendid ning senine kaitse ei ole piisav
• ELFi jaoks ajalooliselt prioriteetsed liigid – lendorav, nahkhiired, hülged 
ning kahepaiksed – on hästi kaitstud 
• Kriitilisesse olukorda sattunud ohustatud liikide kaitseks võtab riik 
õigeaegselt tõhusaid samme

KLIIMA: Eestist 
lähtuv süsiniku hulk 
atmosfääris ei suurene. 
Eesti väljub saastavast 
põlevkivienergeetikast.

• Ökosüsteemi süsinikubilanss on Eestis adekvaatselt hinnatud ning 
maastikes ja kooslustes seotud süsiniku hulka kasvatatakse
• Riik algatab lähiaastatel tegevuskava põlevkivienergeetikast väljumiseks 
hiljemalt aastaks 2030 ning hakkab seda rakendama
• Eestis ja Euroopas ei tehta suurinvesteeringuid, mis  süvendaksid 
sõltuvust fossiilenergeetikast
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