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Sihtasutus Loodushoiu Fond

2021. AASTA TEGEVUSARUANNE
Sihtasutus on mittetulunduslik apoliitiline keskkonna- ja looduskaitse ühendus. Põhitegevuseks ei
ole ettevõtlus, ja teenitavat tulu kasutatakse põhikirjalistel eesmärkidel.
Loodushoiu Fond on tasakaalukas ja koostööle suunatud ühendus, mis soovib turgutada
eraalgatuslikke loodushoiu tegevusi Eestis. Meie eesmärk on looduse kestlikkuse toetamine ja
kliimamuutustega kohanemisele kaasa aitamine.
Asutajaõiguste teostajaks on MTÜ Eesti Erametsaliit (edaspidi EEML), kelle üldkoosolek otsustas
02.02.2021 volitada juhatust Fondi asutama. Sihtasutus Loodushoiu Fond asutati 07.04.2021 ja
registreeriti äriregistrisse 16.04.2021.
Fondi tegevustesse kaasatakse maaomanikud, sotsiaalsete eesmärkidega vastutustundlikud
mittemaaomanikest eraettevõtted ning kogukond laiemalt. Meie tegevus- ja mõjuväli ulatub Eestis
pea poolele miljonile hektarile ja 8500 maaomanikuni.

Juhtimine ja töötajad
Fondi strateegilist juhtimist ja järelevalvet teostab EEMLi nimetatud kuueliikmeline nõukogu, mille
kohustused ja õigused on määratud fondi põhikirjas. Fondi tööd juhib ja tegevuse eest vastutab
nõukogu poolt kinnitatud juhatus. .
Fondi põhikirjaline ülesanne on tegevuste teel loodushoiu ja kliimaga seotud tegevuste
planeerimine, teostamine ning toetamine Fondi ja teiste maaomanike kinnistutel, millel asuvad
ühiskonna poolt olulised või avalikkusele tasuta pakutavad loodushüved.
Fondi 2021. aasta tegevuskava lähtus põhikirjas püstitatud strateegilisest eesmärgist,
tegevusplaanis sõnastatud põhikirjalistest ülesannetest mis põhinevad Euroopa Roheleppe
strateegia, Eesmärk55 kliimapaketi ning ÜRO Säästva Arengu kriteeriumites sätestatud
prioriteetidel.
Fondil töötajate arv majandusaasta lõpu seisuga on 1, aasta keskmine taandatuna täiskohale on 1.
2021. aastal moodustasid tööjõukulud 11 183. Tööjõukuludele lisandub sotsiaalmaks 3 691. Fondi
nõukogu liikmed tasu ei saa.

Tegevuseesmärgid 2021

2021. a tegevused olid suunatud tegevusplaanis püstitatud nelja eesmärgi saavutamiseks:
1.
2.
3.
4.

Edukate loodushoiu meetodite, ideede ja uuenduslike tegevuste rakendamine loodushoiu
heaks.
Läbipaistva teabe andmine roheliste eesmärkide saavutamiseks ökosüsteemi väärtuste
hoidmisel ja kliimaneutraalsuseni jõudmiseks.
Koostööalgatuste, partnerite ja maaomanike kokkukutsumine keskkonnaväärtuste
edendamine.
SA Loodushoiu Fondi organisatsiooniline arengu toetamine.

Eesmärkide täitmisel olid 2021. a. prioriteedid:
I.

Maaomanike vabatahtliku loodushoiu süsteemi arendamine. Vabatahtliku loodushoiu
kontseptsiooni loomine, maaomanike kaasamine ning hoiumeetmete pakettide loomine.
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II.
III.

Riikliku ja rahvusvahelise eramaaomanike vabatahtliku loodushoiu koostöö saadik Eestis
printsiibi rakendamine.
Fondi tuleviku kavandamine. Strateegia aastani 2025 koostamine ja eesmärkide ning
tegevusvaldkondade seadmine.

1. Edukate loodushoiu meetodite, ideede ja uuenduslike tegevuste rakendamine loodushoiu
heaks.
Maaomanike kaasamine loodushoiu praktikate läbiviimisesse on saanud hea hoo tänu
teaduspõhisele lähenemisele ja eeltingimuste täitmisele: (a) maaomanike poolt usaldusväärse
keskkonnakaitseorganisatsiooni, see on Fondi, loomine; (b) kaitsemeetmete paketi analüüsimine
kompensatsioonimehhanismide leidmiseks; (c) maaomanike looduskaitselise iseseisvuse
põhimõtte Eestisse toomine.
Valmistati ette uut „Planting4Future“ (Life+) projekti koostöös rahvusvaheliste partneritega. Tuleviku
istutamise kontseptsiooni peamine eesmärk on toetada funktsionaalsete rohealade
tagasipöördumist asulatesse ja avatud maastikku, kus seda vajatakse, eriti kohtades, kus roheline
infrastruktuur puudub või on häiritud. Oluline osa projekti lähenemisviisist on toetada kohalike
kogukondade algatusvõimet ja tegevust.
Uuenduslike tegevustena on tulnud maaomanike lauale mittepuidulise väärtuse loomine – see on
kasvuhoonegaaside eemaldamise kiirendamiseks loodav nn süsinikuturg Euroopas. Fondi töö
vabatahtliku süsinikuturu ettevalmistustega keskendus raamistiku loomise küsimustele ja toimus
Riigikantselei Innosprint raames. Vabatahtliku süsinikuturu loomisel on maaomanikele tarvis leida
vastus, kuidas tagatakse süsinikuturul osalevate asutuste panustamine jalajälje vähendamisesse,
selle asemel et maaomanikelt ostetakse nö indulgentse.
Teiseks sama oluliseks teemavaldkonnaks, millele Fond keskendub koos maaomanikega, on
bioloogilise mitmekesisuse hoidmine maaomanike maal, olukorras kus keegi teine kusagil mujal
muudab maakasutusotstarvet kinnisvara, taristu või mõnel muu ala loomiseks (toimub kusagil mujal
„deforestation“ ehk raadamine).

2. Läbipaistva teabe andmine roheliste eesmärkide saavutamiseks ökosüsteemi väärtuste
hoidmisel ja kliimaneutraalsuseni jõudmiseks.
Lõime kanali www.loodushoiufond.ee maaomanikele ja ESG eesmärkidega organisatsioonidele
metsa mittepuiduliste väärtuste info ja loodushoiu tegevustesse kaasatuse suurendamiseks.
Kasutame veebikaardi rakendust, mis võimaldab kuvada projekti piirkondi.
Glasgow konverentsi eel oli väga suur surve maaomanikele süsinikukrediitide hangeldajate poolt
minna kiiresti ja väga pikaajalisse lepingusse. Selleks, et maaomanikud mõistaksid oma rolli
kliimamuutuste ja süsiniku vabatahtliku turu juures, lõime infomaterjali, mis aitab maaomanikel
orienteeruda kasvuhoonegaaside keerulises teemas.
Valiti välja tõlkimisele ja publitseerimisele minevad teosed, et suurendada maaomanike inforuumi
looduskaitse teaduse teemal.

3. Koostööalgatuste,
edendamiseks.

partnerite

ja

maaomanike

kokkukutsumine

keskkonnaväärtuste

Fond valmistas ette loodushoiu kampaaniaid 2022. aastaks maaomanike kaasamiseks – Eesti
aasta puu Euroopasse viimine, Põlispuude hoidja kampaania ja põlispuude registri loomine. Tegu ei
ole kommunikatsioonikampaaniatega vaid eelkõige maaomanike kaasamise kampaaniaga.
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KULKA sihtfinantseeris meie taotlust põlispuude juttude kogumiseks koostöös Hendrik Relvega
3000€ ulatuses.
Erasmus+ Elu enklaavide projektis oleme kaasas kui teavitus- ja levituspartner. Projekti käigus
loome maaomanikele infomaterjali metsade mittepuidulise kasutuseesmärgi jaoks.
Maakasutussektorist väljaspool tegutsevate ESG eesmärkidega ettevõtetega lõime
eeltingimused loodushoiu tegevuste jaoks kevadeks. Ettevalmistused partneritega kevadiste,
sügiseste istutustalgute, pesakastide paigaldamiseks ja loodusõpperadade valmistamiseks käivad
ning Fond on võimeline võõrustama istutamist 180 inimesele korraga ja Baltikumis.
Fondi koostöö tulemusena tugevnes teadmine nii Ameerika Ühendriikides, Soomes kui Austraalias
kasutuses olevate vabatahtlike loodushoiu süsteemide kohta. Avaliku sektor sõlmib neis riikides
looduskaitselised lepingud maaomanikega eesmärgiga ennetada loodusrikkuste kadu.
Väga headeks partneriteks on kujunenud European Land Conservation Network kolleegid, kelle
kutsel osalesime ettekandega Maailma Kongressil.

4. Loodushoiu Fondi organisatsiooniline tegevus
Piiranguteaasta tõttu lõime esialgu 5-aastase strateegia koos pikaajaliste eesmärkidega, brändi ja
identiteedi.
Esimene tegevusaasta tõi kaasa ka mitmete põhimõtete sisseseadmised – raamatupidamine ja
audit, kodukord, vara kasutamine ja käsutamine, rahastus ja annetusmeetodite väljatöötamine ja
erinevad alusdokumentide vormid.
Lõime Teadusfondi ja kirjeldasime tegevuspõhimõtted statuudis.

Tegevuskeskkond
Ühiskonnas on ootus maaomanike looduskaitseliste tegevuste järele, nii maailmas, Euroopa Liidus,
riiklikul tasemel kui ka ESG eesmärkidega ettevõtete poolt. Seega tegevuskeskkond, mis 10 aastat
tagasi veel ei olnud valmis erakaitsealadeks ja loodushoiutegevusteks, on nüüd selleks küps.

Tsüklilisus
Loodus ja loodushoid käib teatavas rütmis, kus näiteks sügisel 2021 teeme ettevalmistusi kevadeks
2022. Seega on mitme tegevuse puhul (tööjõu)kulud tehtud sügisel kuid tulemust saab raporteerida
kevadel. Üldjuhul võimaldab see tsüklilisus aga ajatada ka oma tegevuskava ning liialt midagi ei
piira.

Olulised keskkonna- ja sotsiaalsed mõjud
Olles oma tegevuspiirkonnas suurim eramaadel looduskaitse- ja hoiu tegevusi teha suutev
organisatsioon,
on
meie
keskkonnamõjud
pigem
positiivsed
ning
panustavad
kliimaneutraalsusesse väga otseselt (istutamine, süsiniku korvamine) ja samuti liigirikkuse
hoidmisesse (erakaitsealad, vabatahtlikult seatavad piirangud, aktiivsed tegevused liigirikkuse
taastamiseks). Samuti on organisatsioon lükkamas tagant erinevaid vabatahtlikke loodushoiu
tegevusi. Alustame väiksemast, lokaalsemast mõjutusest (nt põlispuud) ja liigume suuremateni
(erakaitsealad).
Sotsiaalsed mõjud on näha tulevikus, kus maapiirkonna elanike ja kohaliku kogukonna kaasatus
looduskaitselistesse tegevustesse suurendab tööhõivet, leevendades selliselt erinevaid ühiskonna
suundumusi kasutada vähem ressursse.
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Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks
Järgmisel majandusaastal keskendutakse elurikkuse hoidmise kaitsepakettide loomisele,
süsinikujalajälje kompenseerimise rahastus mudeli loomisele, lahendusettepanekutele ja
kaasamisele, ökoloogiateaduse erinevate aspektide tutvustamisele..

Pille Ligi
Juhatuse liige
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2021

16.04.2021

Raha

44 502

1 000

Kokku käibevarad

44 502

1 000

44 502

1 000

Lisa nr

Varad
Käibevarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed

942

0

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

3 000

0

Kokku lühiajalised kohustised

3 942

0

3 942

0

1 000

1 000

Aruandeaasta tulem

39 560

0

Kokku netovara

40 560

1 000

44 502

1 000

Kokku kohustised

2

Netovara
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses

Kokku kohustised ja netovara
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2021. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

16.04.2021 31.12.2021

Lisa nr

Annetused ja toetused

66 585

3

Kokku tulud

66 585

Tulud

Kulud
Mitmesugused tegevuskulud

-10 053

4

Tööjõukulud

-15 741

5

Muud kulud

-1 231

Kokku kulud

-27 025

Põhitegevuse tulem

39 560

Aruandeaasta tulem

39 560
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2021. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

16.04.2021 31.12.2021

16.04.2021 16.04.2021

Lisa nr

66 585

0

3

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest

-10 007

0

Väljamaksed töötajatele

-14 874

0

3 000

0

Muud rahavood põhitegevusest

-1 202

0

Kokku rahavood põhitegevusest

43 502

0

Laekunud osakapital

0

1 000

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

0

1 000

43 502

1 000

1 000

0

Raha ja raha ekvivalentide muutus

43 502

1 000

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

44 502

1 000

Rahavood põhitegevusest
Laekunud annetused ja toetused

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

Rahavood finantseerimistegevusest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
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2021. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

Asutajate ja liikmete
sissemaksed

1 000

1 000

16.04.2021

1 000

1 000

Aruandeaasta tulem
31.12.2021

1 000

39 560

39 560

39 560

40 560
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Sihtasutus Loodushoiu Fond 2021.a.raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis
on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev finantsaruandluse nõuete kogum mille põhinõuded on
kehtestatud raamatupidamise seadustega ning mida täpsustavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid, mis kehtestatud rahandusministri
määrusega.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse pangas arveldusarvel olevat jääki. Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.
Annetused ja toetused
Sihtfinantseerimise vahendeid tegevuskuludeks kajastatakse lähtudes RTJ 12 põhimõtetest. Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna siis,
kui sihtfinantseerimise laekumine on praktiliselt kindel ja sihtfinantseerimisega seotud võimalikud sisulised tingimused on täidetud.
Saadud sihtfinantseerimine, mille kajastamine ei vasta tuluna kajastamise kriteeriumitele kajastatakse bilansis kohustisena
kirjel "Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused".
Sihtasutus Loodushoiu Fond sai 2021 aastal toetust Eesti Kultuurkapitalilt, mille kasutamise tähtaeg on 01.11.2021 - 31.08.2022.
31.12.2021 seisuga toetust kasutatud ei ole.
Saadud annetuste ja toetuse (sihtotstarbelised ja mittesihtotstarbelised) kajastamisel lähtutakse RTJ 14 põhimõtetest.
Kulud
Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt
Seotud osapooled
Seotud osapoolteks loetakse juhatuse liikmeid ja nende lähedasi pereliikmeid ning ühingu asutajad.

Lisa 2 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2021

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele
Võlad töövõtjatele
Võlad seotud osapooltele
Muud võlad
Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

Lisa nr

67

67

500

500

8

8

367

367

367

367

942

942
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Lisa 3 Annetused ja toetused
(eurodes)

16.04.2021 31.12.2021
Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused

66 585

Kokku annetused ja toetused

66 585
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real mittesihtotsatarbelised annetused ja toetuse on kajastatud klubiliikmed (ettevõtjad) annetused - 65585 ja eraisikud - 1000

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

16.04.2021 31.12.2021
Koolituskulud
Reklaamikulud

200
8 314

IT teenused, arvutitarvikud

980

Tellitud teenustööd

320

Raamatupidamisteenus

229

Muud

10

Kokku mitmesugused tegevuskulud

10 053

Lisa 5 Tööjõukulud
(eurodes)

16.04.2021 31.12.2021
Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

11 831
3 910
15 741
1

Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
LÜHIAJALISED

31.12.2021

16.04.2021

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega
eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad

8

0

Kokku võlad ja ettemaksed

8

0

Võlad ja ettemaksed

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud
olulised soodustused

Arvestatud tasu

16.04.2021 31.12.2021

16.04.2021 16.04.2021

11 785

0
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Sihtasutus Loodushoiu Fondi asutajaks on Eesti Erametsaliit.
SA Loodushoiu fond sai 2021 aastal nõukogu liikmetelt 2650 eurot ja nendega seotud ettevõtetelt 2500 eurot toetust kogusummas 5150 eurot.
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