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Rohestamine

Toetuse rakendamise aluseks on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 

määrus (EL) nr 1307/2013

Eesmärk on keskkonnahoidlikkuse suurendamine otsetoetuste 

keskkonnasäästlikumaks muutmise kohustusliku komponendiga, 

millega toetatakse kogu Euroopa liidus kohaldatavaid kliimat ja 

keskkonda säästvaid põllumajandustavasid:

• põllumajanduskultuuride mitmekesistamine (art. 44);

• olemasoleva püsirohumaa säilitamine (art. 45); 

• põllumajandusmaal ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala 

olemasolu (art.46 ).

Kohustuslik kõigile ÜPT taotlejatele



Ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
maa-alad

• Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-

alade  (edaspidi ökoala) loomise eesmärk 

on eelkõige kaitsta ja parandada elurikkust 

põllumajanduslikes majapidamistes. 

• Ökoalad peaksid seetõttu koosnema 

elurikkust otseselt mõjutavatest maa-

aladest, nagu kesa ja 

maastikuelemendid.



• Taotleja saab ökoaladeks oma 

pindalatoetuse taotlusel märkida PRIA 

kaardistatud säilitatavaid 

maastikuelemente, mis asuvad 

maakasutusega P põldudel.

• Taotleja, kes ei ole vabastatud ökoalade 

nõudest, peab enda põllumaaga 

kattuvate maastikuelementide või 

harimispraktikate hulgast valima 5 % 

pindalast ökoaladeks.



Harimispraktikad

• Kesa – arvestusse lähevad nii mustkesa kui ka haljaskesa. 

Ökoalana määratud kesa all oleval maal on põllumajanduslik 

tootmine keelatud.

• Lühikese raieringiga madalmetsa alad- arvestusse lähevad 

vaid need alad, kus kasvatakse paju (Salix) ja kus ei kasutata 

mineraalväetisi ja/või taimekaitsevahendeid.

• Lämmastikku siduva kultuuridega alad- lämmastikku 

siduvateks kultuurideks loetakse järgmisi kultuure:

liblikõieliste sugukond (Fabaceae)- ristikud, lutsernid, mesikas, idakitsehernes, 

lupiin, nõiahammas, vikk (Vicia sativa), esparsett, herned, oad (sh sojauba);

kõrvitsaliste sugukond (Cucurbitaceae);

hõbepuuliste sugukond (Elaeagnaceae)- astelpaju.



Säilitatavad maastikuelemendid

• Tulenevad nõuetele vastavuse süsteemist. 

• Kohustus elemente säilitada kehtib ka praegu.

• Elemente peavad säilitama kõik, kelle kasutuses oleval 

maal elemendid asuvad.

• Loetelu laieneb alates 2015. aastast.

• Elemendid arvatakse toetusõigusliku pinna sisse.

• Kui toetusesaaja ei tunnista meie poolt 

maastikuelemendiks määratletud objekti oma 

põllumajandusmaaga seonduvaks, siis teki säilitamise 

kohustust. Sel juhul ei ole ka toetusõiguslik.



Säilitatavad maastikuelemendid

• Looduskaitseseaduse §4 lg 1 alusel kaitse all olev 

looduse üksikobjekt.

• Muinsuskaitseseaduse §3 lg 2 sätestatud 

kinnismälestised matusepaik, muistne põld, lohukivi, 

kultusekoht, tee ja sild.

• Pärandkultuuriobjektina (Maa-ameti 

kaardirakenduses) kaardistatud mälestuskivi, 

pärimustega allikas, puu, kivisild, kivitruup, munakivitee 

ja karjatanum.

• PRIA poolt kaardistatavad elemendid – põllusaar, 

puude rida, hekk, metsasiil, maaparanduskraav ja 

kiviaed.



Põllusaar

Pilt pärit lehelt: www.aerofotod.ee

Mõõdud: min 0,01 ha, max 0,5 ha

http://www.aerofotod.ee/


Metsasiil

Pilt pärit lehelt: www.aerofotod.ee

Mõõdud: min pikkus 20 m, max laius 30 m

Erandina tohib olla 1 kokkupuutekoht põllumassiivi piiriga

http://www.aerofotod.ee/


Puude rida

Mõõdud: min pikkus 20 m, iga 10 m peal vähemalt 3 puud



Hekk

Pilt pärit lehelt: www.aerofotod.ee

Mõõdud: min pikkus 20 m, max laius 10 m

http://www.aerofotod.ee/


Maaparanduskraav

Mõõdud: max laius 12 m



Kiviaed

Mõõdud: laius - min 0,5 m ja max 2,8 m; kõrgus – min 0,3 m ja max 1,7 m



Maastikuelementide deklareerimine

• Peamiselt läbi teenuse „Põllumassiivi või 

maastikuelemendi piiri ettepanek“. 

• Ametlikust deklareerimisest antakse 

täiendavalt teada – eeldatavalt novembrikuu 

jooksul, seotud määruste valmimisega.

• Kirja tuleb anda enda kasutuses oleval maal 

asuvad maastikuelemendid, mitte ökoalad.

• Ökoalad esitab taotleja igal aastal 

toetustaotlusel.



• Koos maastikuelementide esitamisega 

tuleks taotlejatel anda PRIA-le teada ka 

maadest, mida kavatsevad 2015 

taotlusperioodist kasutusele võtta (sh PLK-

del olevad ÜPT-õiguslikud alad, millele 

soovitakse uue perioodi PLK kohustuse 

võtmisel ÜPT-d taotleda).

• Deklareerimisega saab PRIA infot 

kaardistamata elementide kohta ning 

peamiselt seda, kas element on taotleja 

kasutuses – selle alusel saame suurendada 

massiivi piiri.



Teenus: „Põllumassiivi või 
maastikuelemendi piiri ettepanek“



Aitäh!
Signe Pruul

signe.pruul@pria.ee


