Kohustuslikud majandamisnõuded (KM) Lisa II
KM 4 Nitraadireostuse vältimine nitraaditundlikul alal

KM 4 NÕUE 5:

Põllumajandustootja peab hoidma loomapidamishoonetes tekkivat sõnnikut
sõnnikuhoidlates ja/või aunades,
sõnnikuaun paikneb veeobjektide suhtes nõutud kaugusel ning aunades hoidmise
tingimustest peetakse kinni.
Nõudele kehtivad järgmised normid:
Veeseadus 26 2 lg 5 :
(5) Haritaval maal on aunas lubatud hoida vaid tahesõnnikut ning mahus, mis ei ületa ühe
vegetatsiooniperioodi kasutuskogust. Sõnnikuaun on käesoleva seaduse § 261 lõike 1 alusel kehtestatud
nõuete kohaselt põllul hoitav sõnnikukogum.

Vabariigi Valitsuse 28. aug. 2001 määrus nr 288 „ Veekaitsenõuded väetise- ja sõnnikuhoidlatele ning
siloladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude väetiste kasutamise ja hoidmise nõuded“ §
6:
§ 6. Sõnniku hoidmine põllul
(1) Sõnnikuaunana käsitatakse «Veeseaduse» tähenduses käesolevas määruses kehtestatud nõuete
kohaselt hoitavat sõnnikut.
(2) Sõnnikuaun peab olema kaetud vettpidava materjaliga või vähemalt 20 cm paksuse turba-, põhu-, mulla-,
saepuru- või puitlaastukihiga.
(3) Sõnnikuauna ei tohi kahel teineteisele järgneval aastal paigutada samasse kohta.

Veeseadus § 26 3 lg 6 :
(6) Allikate ja karstilehtrite ümbruses on kuni 50 meetri ulatuses veepiirist või karstilehtri servast keelatud
väetamine, taimekaitsevahendite kasutamine ja sõnniku hoidmine sõnnikuaunas, kui kaitse-eeskiri teisiti ei
sätesta, ja muud kaitse-eeskirjas sätestatud vee kvaliteeti ohustavad toimingud. Kaitse-eeskirjaga võib 50meetrise piirangutega ala ulatust vähendada.

Vabariigi Valitsuse 21. jaan. 2003 a määrus nr 17 „ Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku
ala kaitse-eeskiri“ § 6 lg 1, 2:
§6. Tegevuspiirangud allikate ja karstilehtrite ümbruses
(1) Allikate ja karstilehtrite ümbruses on 10 meetri ulatuses veepiirist või karstilehtri servast keelatud:
1) väetamine;
2) taimekaitsevahendite kasutamine;
3) sõnniku hoidmine sõnnikuaunas.
(2) Oluliste allikate ja karstilehtrite ümbruses on kuni 50 meetri ulatuses veepiirist või karstilehtri servast
lisaks lõikes 1 kirjeldatud tegevustele keelatud:
1) maa kasutuse sihtotstarbe muutmine;
Kõige lõpuks tulevad üldnõuded teistele veekogudele välja arvatud allikad ja karstilehtrid, millele kehtib
tuginedes eelpooltoodule nitraaditundlikul alal vastavalt
kuni 50 m keeluvöönd oluliste allikate ja karsitlehtrite ümbruses ning
10 m tavaallikate ja karstilehtrite ümbruses

Kõigile teistele veekogudele laieneb üldine piirang Veeseaduse § 29 lõigetest 1 - 4:
§ 29. Veekaitsevöönd
(1) Vee kaitsmiseks hajureostuse eest ja veekogu kallaste uhtumise vältimiseks moodustatakse veekogu
kaldaalal veekaitsevöönd.
(2) Veekaitsevööndi ulatus tavalisest veepiirist on:
1) Läänemerel, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning Võrtsjärvel – 20 m;
2) teistel järvedel, veehoidlatel, jõgedel, ojadel, allikatel, peakraavidel ja kanalitel ning
maaparandussüsteemide eesvooludel – 10 m;
3) maaparandussüsteemide eesvooludel valgalaga alla 10 km2 – 1 m.
(3) Tavaline veepiir on käesoleva seaduse tähenduses põhikaardil märgitud veekogu piir.
(4) Veekaitsevööndis on keelatud:
1) maavarade ja maa-ainese kaevandamine ning geoloogilise uuringu teostamine;
2) puu- ja põõsarinde raie ilma maakonna keskkonnateenistuse nõusolekuta, välja arvatud raie
maaparandussüsteemi eesvoolul maaparandushoiutööde tegemisel;
3) majandustegevus, välja arvatud heina niitmine ja roo lõikamine;
4) väetise, keemilise taimekaitsevahendi ja reoveesette kasutamine ning sõnnikuhoidla või -auna
paigaldamine. Lubatud on taimekaitsevahendi kasutamine taimehaiguste korral ja kahjurite puhanguliste
kollete likvideerimisel keskkonnateenistuse igakordsel loal.

