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Heidame pilgu:
• Eesmärkidele
• Siseriiklikele tegevustele
• Rahvusvahelistele tegevustele
• Tulevikule – räägi kaasa!

vetika ja karbikasvatuse ning nende biomassi kasutamise
ja töötlemise vaatenurgast.

Eesmärgid
Väljavõtteid EMKF (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ) rakenduskavast
2014 – 2020:
• Bioloogiliste ressursside innovaatiline ja efektiivne kasutamine;
• Vesiviljelustoodangu mitmekesistamine uute liikide kasvatamise kaudu;
• Innovatsioon toodete arendamiseks, turuleviimiseks ja koostöö teadus- ja
arendusasutustega kõrgema lisandväärtusega toodete arendamisel;
• Tähelepanu pööramine innovaatilistele tootmislahendustele, millega
vähenda negatiivset mõju keskkonnale, parandada loomade heaolu,
soodustada ressursside säästvat kasutamist;
• Sektoris hõivatute teadlikkuse tõstmine läbi koolituste, uuringute ja
teadlastega koostöö, fookusega innovatsioonile tootearenduse ja
tehnoloogiate vallas.

Siseriiklikud tegevused 1
Innovatsioon
vesiviljeluses ja
innovatsioon
kalanduses

Teadlaste ja kalurite ning
teadlaste
vesiviljelusettevõtjate
koostöötoetus

IMP - Merekeskkonna
alaste teadmiste
parendamise toetus

Eesmärk on ressursisäästlike lahenduste
väljatöötamine; uute ja
perspektiivsete liikide
kasvatamise tehnoloogiate
väljaarendamine; uute
tehnoloogiate ja toodete
välja-töötamine lisandväärtuse andmiseks kogu
tarneahela ulatuses ja
vesiviljeluse koostoime
võimaluste suurendamine
teiste majandusvaldkondadega.

Eesmärk on soodustada teadusja arendusasutuste, vesiviljelusja kalandussektori ettevõtjate
ning riigiasutuste vahelist
koostööd, läbi oskusteabe,
nõuande ja heade tavade
levitamise, elukestva õppe ning
ettevõtjate majandustegevusega seonduvate
uuringute ja katseprojektide
korraldamise.

Eesmärk on
rannikuressursside säästev
kasutamine ning
merekeskkonda mõjutava
inimtegevuse säästlikkuse
piiride täiendav
kindlaksmääramine.

Projekte – 4 - 1 639 931,95
eurot; projekte 6 - 1 813
072,5 eurot

Projekte - 1 - Kalanduse
Teabekeskus - 5 833 013 eurot +
1 121 880 eurot

Projekte – 8 summas 1 813
072,50 eurot

Siseriiklikud tegevused 2
Vetikatega seotud vesiviljeluse innovatsiooniprojektid:
1) Intensiivse kultiveerimistehnoloogia välja töötamine, katsetamine ja
evalveerimine agariku Furcellaria lumbricalis kinnitumata vormi
kasvatamiseks (TÜ). Agariku töönduslikuks kasvatamiseks spetsiaalse
kultiveerimistehnoloogia väljatöötamine, mis tagab optimaalsed
kasvutingimused agariku Furcellaria lumbricalis lahtise vormi biomassi
juurdekasvuks maismaal paiknevates loodusliku merevee läbivooluga ja
kunstliku (kontrollitud) valgusega mahutites. Projekti lõpp 31.12.2019;
2) Mereveel põhineva kalakasvatuse heitvee puhastamine suurvetikate
kultiveerimise kaudu (TÜ). Läänemere tingimustesse sobiva
makrovetikatel põhineva veest toitainete eemaldamise tehnoloogia
väljatöötamine. Läänemere rohevetikaliigid on katsetuse aluseks, mille
biomassi võib omakorda kasutada väetiseks, loomasöödaks, biokütuseks,
tselluloosi tootmiseks, erinevate orgaaniliste ühendite allikana. Projekti
lõpp 31.12.2020.
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IMP - Merekeskkonna alaste teadmiste parendamise toetuse raames
oleme toetanud järgmisi teemaga potentsiaalselt seotud projekte:
1.

Vesiviljeluse piirkondlike kavade koostamine võimaliku
keskkonnasurve ohjamiseks. Taotlejaks Keskkonnaministeerium.
Tegevuse üldiseks eesmärgiks on luua piirkondlikud vesiviljeluse
kavad Eesti rannikumere jaoks, mis sisaldaks vesiviljeluse liikide ja
vormide piirkondlikest eripäradest lähtuvaid soovitusi ja piiranguid
arvestades merekeskkonna seisundi parandamise võimalusi.
Projekti lõpp 31.12. 2019.
2. Mikroorganismide roll Eesti rannikumere ökoloogilise seisundi,
aineringe tüübi ning isepuhastusvõime määratlemisel . Taotlejaks
Keskkonnaministeerium.
Eesmärgiks mere-vesiviljeluseks (kalakasvatus) potentsiaalselt
sobilike merealade mikroobikoosluste ja aineringluse eripärade
kindlakstegemine mikroorganismide arvukuse, mitmekesisuse ja
funktsionaalse (fototroofid, heterotroofid, kemotroofid; aeroobid,
anaeroobid) jaotuse ning ajalis-ruumilise muutlikkuse alusel.
Projekti lõpp 30.06.2020.

Siseriiklikud tegevused 4
Kalanduse Teabekeskus – projekti lõpp 2022. Koostöötoetuse
raames vetikatega seotud käimasolevad uuringud ja
katseprojektid:
1. Punavetika Furcellaria lumbricalis biomassi vääristamine:
pigmentide eraldamine ja omadused (TLÜ) - 31.07.2019;
2. Tööstusjäätmetest - vetikaekstrakti filterkoogist ja rannalt
korjatud vetikate tormiheitest, granuleeritud väetise
valmistamise protsessi ning retseptuuri väljatöötamine
(KBFI) – 31.12.2018;
3. Eesti vetika- ja karbikasvatuse potentsiaali uuring
(SakiConsult OÜ) – 31.04.2018.

Rahvusvahelised tegevused
BONUS programm (vaatleja liige); JPI Oceans (juhatuse
asendusliige); SCAR-Fish SWG (hetkel MEM juhtida); ERA-NET
COFASP (1 projekt käimas); Interreg projektid (taotlemisel,
assotsieerunud liige) ja
„Blue bioeconomy“ ERA-NET Cofund (taotlemisel H2020 - BG02-2018 - lk 74)
• Partneriteks/rahastajateks MEM ja ETAg
• Esimene projektivoor võib avaneda selle aasta lõpus
• Oodatavad tulemid:
– create, test, upscale and bring to the market new knowledge-intensive
products and services derived from aquatic biomass, fostering job
creation and economic growth in Europe.
– Increase the efficient and sustainable use of by-products generated
from blue bioeconomy sectors

Tulevik – räägi kaasa!
Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani
2030 (PõKa)
https://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/pollumajanduseja-kalanduse-valdkonna-arengukava-aastani-2030/tooruhmad

Tulevik – räägi kaasa!
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