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Püsirohumaa säilitamine 
• Püsirohumaa kohustust jälgitakse riigi põhiselt. 

• Püsirohumaa (edaspidi PR) suhtarv ei tohi võrreldes 2015. 

aasta võrdlusarvuga väheneda üle 5 %. 

• Kui suhtarv väheneb võrdlusarvuga võrreldes üle 5 %, 

järgneb taotlejapõhine tagasirajamise kohustuse määramine. 

• PR säilitamise kohustus on nn rohestamise (ROH) toetuse 

nõue, millest on vabastatud vaid väiketootjate (VPT) 

skeemiga liitunud ja mahetaotlejad mahetunnustatud maa 

osas (juhul kui nad pole valinud taotlemisel võimalust täita 

ROH nõudeid kogu põllumajanduslikul maal). 

 

 



Tagasirajatava püsirohumaa määramine 

• Tagasirajatava püsirohumaa (edaspidi TAR) pind riigi lõikes 

arvutati, et TAR kataks PR suhtarvu vähenemise mitte üle 5 

%. 

• Tagasirajamise kohustus määrati eelmise aasta lõpus 

taotlejatele, kes kasutasid 2016. a maad, millel olnud PR 

kasutusotstarvet oli viimase kahe aasta jooksul muudetud. 

Sellest tulenevalt oli võimalik saada TAR kohustus ka siis 

kui PR oli üles haritud 2015. a eelmise taotleja poolt. 

• TAR kohustuse said ca 1700 taotlejat, keda teavitati 2016. 

a lõpus TAR pinna suurusest ja põllumassiividest, mille 

pealt TAR määrati. 

 



Näide rohumaa tagasirajamise arvutusest – 5% 
vähenemise saavutamiseks 

Tagasi rajada PR-i kokku (ha) 8202,40 

Üles haritud PR-i kokku (ha) 24412,65 

% 33,6 8202,40/24412,65=0,336 

Taotlejad Üles haritud PR taotlejate 

lõikes (ha) 

Tagasirajamise kohustus 

taotleja lõikes (ha) 

a 1000 0,336*1000=336 

b 200 0,336*200=67,2 

c 100 0,336*100=33,6 

d 700 0,336*700=235,2 

 

Keskmine TAR ha/taotleja kohta 4,76 ha 

Suurim TAR ha/taotleja kohta 125,88 ha  



TAR jaotus 

TAR 

vahemik 

Taotlejate 

arv 

TAR pind 

kokku (ha) 

Sh sellest 2015 

ülesharimisest 

tulenev TAR (ha) 

Taotlejate 

pind 

kokku (ha) 

>100 ha  2  229,82 171,37 5088,52 

10-100 ha  207  4712,66 2860,45 153559,67 

1-10 ha  824  3012,8 1635,69 216755,58 

<1 ha  689  247,12 114,2 58667,17 



PR tagasirajamine ja säilitamine 2017 
• PR tuleb teatises määratud ulatuses tagasi rajada hiljemalt 2017 

taotlemise ajaks (hilj 15.juuni). 

• Tagasirajatavaks PR-ks võib olla pindalatoetuste taotlusel olnud maa 

– kas rajatakse uus heintaimede segudest rohumaa või kasutatakse 

selleks 2016 taotlusel olnud 1-5 aastast lühiajalist heintaimede segust 

koosnevat rohumaad või sööti jäetud maad. Tagasirajatav PR 

tähistatakse taotlusel maakasutustüübiga TAR. 

• Tagasirajatavat PR peab hoidma samal kohal vähemalt 6nda a-ni. 

• PR-i ei pea tagasi rajama täpselt samale kohale, kus see üles 

hariti. 

• 2017 pole lubatud olemasolevaid PR üles harida, sh pole lubatud 

PR asendamine mujal PR-ks muutuva maa arvelt. 



Püsirohumaa tagasirajamine ja MAK 

• KSM kohustuse alusele maale TAR-i rajades pole see 

maa enam KSM toetusõiguslik ja sellelt maalt saadud 

KSM toetus nõutakse tagasi. 

• KSM võimalik asendada MULD – sel juhul KSM tagasi ei 

nõuta ja saab rajada TAR. 

• MULD toetuse alusele maale TAR-i rajades rohumaa 

vanuse lugemise peatumine katkeb. 

• MULD puhul on PR säilitamine baasnõudeks ehk TAR 

nõude rikkumisel järgneb MULD toetuse vähendus. 



Püsirohumaa üleandmine 
- PR üleandmisel läheb üle ka PR säilitamise kohustus. Info 

kättesaadav PRIA kodulehel. 

- Kui PR üles haritud ja selle pealt määratud TAR, läheb koos 

maaga üle ka TAR kohustus ja üleandja TAR kohustus selle 

arvelt väheneb. 

- Kui PR või TAR kohustusega maa läheb mahetootjale või VPT 

taotlejale, siis neile PR säilitamine ega TAR ei rakendu. 

- Kui mahetootja või VPT taotleja on PR üles harinud ja annab 

maa üle, siis nende poolt eelnevalt üles haritud PR-i ülevõtja 

tagasi rajama ei pea. Kuid ülevõtja peab säilitama 

olemasoleva PR-i. 

 

 



Mis juhtub kui PR ei rajata tagasi nõutud 
ulatuses 
• Tagasirajatava PR-na arvestatakse ainult need 

rohumaad, mida taotleja tähistab PIN taotlusel 

maakasutustüübiga TAR. 

• Tagasirajamisnõude täitmata jätmisel või PR 

ülesharimisel vähendatakse ROH toetust alates 

2017. 

• TAR-i peab hoidma samal kohal vähemalt rohumaa 6nda aastani – 

nõude rikkumisel vähendus kuni 6nda aastani. 

• Uusi PR-e ei tohi rohkem üles harida kuni üle-Eestilise loa 

saamiseni. 



ROH toetuse vähendus  

• ROH summa vähendus tagasi rajamata jäetud ha 

ulatuses. 

• Alates 2017 ROH nõuete rikkumise eest täiendav 

halduskaristus, kui ROH rikkumise alune pind 

kokku on >2 ha või >3% ÜPT kindlaksmääratud 

pinnast, millest on eelnevalt maha arvatud ROH 

nõuete rikkumise alune pind. 



Rohumaade vanuse info 

• 2017 taotlemisel abiks rohumaade vanuse kiht, 

kus andmed 2016 rohumaa vanuse kohta. 

• Olemasolevate PR-de info andmed toodud 

põllumassiivi andmetes – eraldi põllumassiivid. 

• Massiivide andmetes info TAR kohta – massiivid, 

mille alusel TAR määratud. 



Täiendav info PRIA kodulehel:   

 

http://www.pria.ee/et/Registrid/Pusirohumaade_sailitamine 

 

Pindalatoetuste infotelefon 7377 679 

http://www.pria.ee/et/Registrid/Pusirohumaade_sailitamine
http://www.pria.ee/et/Registrid/Pusirohumaade_sailitamine
http://www.pria.ee/et/Registrid/Pusirohumaade_sailitamine


Aitäh! 
 
Kadri Pärnpuu 
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