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Kõrge loodusväärtusega põllumajandus 

1.1. KLV põllumajandusmaa  

Kõrge loodusväärtusega põllumajanduse puhul on tegemist n-ö üldmõistega, mis 

sisaldab nii konkreetseid väärtuslikke alasid kui ka neid väärtusi säilitavaid 

majandustegevusi. 

Kõige enam levinud definitsiooni kohaselt (Andersen, 2003) moodustavad KLV 

põllumajandusmaa need alad Euroopas, kus põllumajandustegevus on domineerivaks 

maakasutuseks ja kus põllumajandustegevus toetab või on seotud kas kõrge liigi- ja 

elupaigarikkusega või leidub neil aladel Euroopa ja/või riikliku, ja/või piirkondliku 

kaitseväärtusega liike. Antud definitsiooni järgi eristatakse kolme KLV 

põllumajandusmaa põhitüüpi: 

Tüüp 1:  põllumajandusmaa, millel on kõrge poollooduslike koosluste 

osatähtsus; 

Tüüp 2: põllumajandusmaa, millel on madal põllumajandusintensiivsus ja suur maastikuline mosaiiksus (sh suur 

maastikuelementide osatähtsus); 

Tüüp 3:  põllumajandusmaa, mis toetab Euroopa või maailma tähtsusega haruldaste liikide populatsiooni. 

Kõik kolm tüüpi ei ole praktikas selgelt piiritletud ja võivad üksteisega kattuda, kuid kõikide tüüpide ühisnäitajaks on 

nende alade suur tähtsus Euroopa tasandil elurikkuse säilitajana ja suurendajana (Paracchini M.L., 2008).  

Lisaks KLV põllumajandusmaa määratlusele on tehtud edasisi analüüse KLV põllumajanduse kontseptsiooni praktikasse 

rakendamise osas ning antud soovitusi KLV põllumajanduse (sh nii alade kui ka majandamisviiside) täpsemaks 

määratlemiseks ja iseloomustamiseks (sh muutuste hindamiseks). Ühe peamise analüüsi kohaselt (Beaufoy G. C., 2009) 

tuleks KLV põllumajanduse iseloomustamisel aluseks võtta kolme põhitüüpi näitajaid, mis on seotud:  

 maakasutuse ja tootmise madala intensiivsusega;  
 poolloodusliku taimestiku/maastikuelementide olemasoluga;  
 mosaiikse maastiku olemasoluga.  

KLV põllumajandusmaa määratlemisel on väga oluline arvestada ka põllumajandusmaad ümbritsevat n-ö tugistruktuuri, 

sest paljud põllumajandusmaal olevad väärtused on seotud just nendega (nt pesitsevad paljud põllulinnud puistus ja 

käivad põllul toitumas). Vahelduv mitmekesine maastik ja Eesti geograafiline asend on aluseks siinsele elupaikade suurele 

mitmekesisusele ja kõrgele loodusväärtusele, seega on põhitüüpi näitajate arvestamisel võimalik rõhutada ja analüüsida 

elurikkust ja loodusväärtusi toetava mitmekesise maastiku osatähtsust, mis on ka aluseks võetud käesolevas metoodikas 

Eesti KLV põllumajandusalade määratlemisel.  

1.1.1. KLV põllumajandusalade määratlemise metoodika ja indikaatorite lähteandmed  

Sisuliselt erinevate nähtuste samaaegseks ruumiliseks analüüsiks on vaja leida kindel territoorium, mille sees andmed 

esinevad ja mille kaudu analüüsitud andmete koondväärtust väljendatakse. Universaalsed territooriumid, mida üle 

maailma laialdaselt sarnaste analüüside puhul kasutatakse, on erineva suurusega ruutvõrgustikud. 

Eesti KLV põllumajandusalade määratlemise metoodika väljatöötamisel kasutati olemasolevat, Euroopa 

Keskkonnaagentuuri poolt kõikidele liikmesriikidele koostatud 1×1 km ruutvõrgustiku kaardikihti. 

  

2018. aasta KLV arvutuses 

osales 35 615 

põllumajandusmaad 

sisaldavat ruutu. Kõrgeima 

väärtusega ruute on kokku 

3924 ja KLV ruudupiiridega 

lõigatud PRIA 

põllumassiivide pindala on 

139 032 ha. 
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Kõrge loodusväärtusega põllumajandus 

Toetudes erinevatele KLV põllumajandusega seotud teoreetilistele alustele ja Eesti andmestikku analüüsides, otsustati 

arvesse võtta kolme eri tüüpi indikaatoreid, millele 2015. aastal lisati lõpliku väljavaliku tegemiseks veel üks grupp, kokku 

kasutati 4 gruppi indikaatoreid:  

 maakasutuse ja tootmise intensiivsust iseloomustavad indikaatorid;  

 looduskaitselised indikaatorid; 

 maastiku mosaiiksusega seotud indikaatorid;  

 looduslike eeldustega seotud indikaatorid. 

Peamisteks indikaatorite valiku kriteeriumiteks olid ruumiliste andmete üle-eestiline olemasolu, esinduslikkus, kvaliteet 

ja töötlemise lihtsus.  

KLV indikaatorite väärtused arvutati 1×1 km suuruste ruutude põhiselt ainult põllumajandusmaad sisaldavatele 

ruutudele. Siinjuures võeti lisaks PRIA põllumassiividele ja PLK-dele maastiku mitmekesisuse arvutamisel arvesse ka ETAK 

põllumajandusmaa, kuna maastikuelemendid PRIA põllumassiividel lausaliselt ei kajastu. 

Ruutude lõppväärtuste arvutamisel arvestati iga indikaatori puhul ainult nende ruutudega, mille andmed olid nullist 

suuremad. Ekspertgrupi soovitusel jagati indikaatorite andmed üldjuhul kolmeks väärtusvahemikuks ning väärtuste 

selgemaks eristamiseks anti indikaatorite väärtusvahemikesse jaotunud ruutudele hindepunktid 1, 3 või 5 (erandiks olid 

põllumajandusmaa loomkoormusega seotud indikaator ning kõik maastikugruppi ja loodusliku eelduste gruppi kuuluvad 

näitajad, mille puhul anti hindepunktina ka väärtus 0). Lõpptulemusena summeeriti ruudus kõikide indikaatorite 

hindepunktide väärtused. 

Kuna tegemist on ekspertsüsteemiga, siis on ka mitmete indikaatorite väärtusvahemikud ja neile hindepunktide 

omistamine ekspertide ettepanekutest lähtuv, mitte alati statistiliste arvutuste tulemus. Näiteks ei võimalda statistiline 

arvutus tulemusi alati peegeldada adekvaatsete väärtusvahemikena, mis looduses reaalselt ka tegelikkusele vastab 

(näiteks annab statistiline arvutus kõrgema väärtusklassi piiriks loomkoormuse alates 2 LÜ/ha, samas on teada, et 

keskkonnale suureneb surve juba 1,5 LÜ/ha juures). Lisaks ei kehti alati ka reegel, et mida suurem on mingi indikaatori 

arvutatud numbriline väärtus, seda suurem on ka väärtus KLV määratlemise kontekstis. Näiteks põllumajandusmaa 

loomkoormuse puhul on loodusväärtuse jaoks negatiivse mõjuga nii liiga väike kui ka liiga kõrge loomkoormus.  

Maastiku mosaiiksusega seotud indikaatorite väärtusvahemikke ei ole ekspertarvamuste põhjal võimalik määratleda, 

mistõttu kasutati nende näitajate puhul väärtusklassidesse jagamisel kirjeldava statistika näitajaid – vastavalt 25%, 50%, 

75% kvartiile (PMK, KLV, 2015). 
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Kõrge loodusväärtusega põllumajandus 

Tabel 1. KLV põllumajandusalade määratlemisel kasutatavad indikaatorid 

Indikaatorgrupi 

nimetus 

Indikaatori 

number 
Indikaatori nimetus Ühik 

Grupp 1 – GR1: 

 

Maakasutuse ja 

põllumajandustootmise 

intensiivsust 

iseloomustavad 

indikaatorid 

 

 

GR1-1 Püsirohumaade osatähtsus põllumajandusmaast  % 

GR1-2 Lühiajaliste rohumaade osatähtsus põllumaast  % 

GR1-3 Põllumajandusmaa loomkoormus LÜ/ha 

GR1-4 
Mahepõllumajandusliku toetuse aluse maa osatähtsus 

põllumajandusmaast (%) 
% 

GR1-5 Turvasmuldade osatähtsus põllumajandusmaast (%) % 

 

Grupp 2 – GR2: 

 

Looduskaitselised 

indikaatorid 

 

GR2-1 PLK-de osatähtsus põllumajandusmaast % 

GR2-2 Hooldatud PLK-de osatähtsus PLK-de kogupinnast % 

GR2-3 Põllumajandusega seotud kuue linnuliigi esinemine 
arvutatud 

väärtus 

GR2-4 Kaitsealade ja Natura 2000 alade pindalaline osatähtsus % 

GR2-5 I, II ja III kaitsekategooria aluste liikide esinemine 
esineb/ei 

esine 

Grupp 3 – GR3: 

 

Maastiku 

mosaiiksusega seotud 

indikaatorid 

GR3-1 Simpsoni mitmekesisusindeks 
arvutatud 

väärtus 

GR3-2 Valitud joonobjektide kogupikkus ETAK põllumajandusmaal m 

GR3-3 Valitud punktobjektide arv ETAK põllumajandusmaal tk 

GR3-4 PRIA põllumassiivide arv tk 

GR3-5: PRIA põllumassiivide servade summaarne pikkus m 

 

Grupp 4 – GR4: 

Looduslike eeldustega 

seotud indikaatorid 

(kasutatakse alade 

väljavalikul) 

GR4-1 ETAK samakõrgusjoonte kogupikkus ruudus m 

GR4-2 Allikasoode arv ruudus tk 

GR4-3 
Mullastiku mitmekesisuse indeks (Simpsoni indeksil 

põhinev) 

arvutatud 

väärtus 

GR4-4 Looduslike vooluveekogude (jõed, ojad) kogupikkus ruudus m 

GR4-5: Põllumajandusmaa kaalutud keskmine reaalboniteet  
arvutatud 

väärtus 
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Kõrge loodusväärtusega põllumajandus 

KLV põllumajanduse määratlemise metoodika koostamiseks on kasutatud kaheksat erinevat andmekogu:  

 Eesti topograafiline andmekogu (ETAK);  

 PRIA põllumassiivide register;  

 PRIA põllumajandusloomade register;  

 PRIA põllumajandustoetuste register;  

 Digitaalne mullastiku kaart;  

 Eesti Looduse Infosüsteem - EELIS;  

 Eesti haudelindude levikuatlas;  

 Pärandkoosluste Kaitse Ühingu poollooduslike koosluste andmebaas. 

2018. aasta arvutuste aluseks on 2017. aasta vastavate andmekogude väljavõtted. 

1.1.2. KLV indikaatorite lõppväärtuse leidmine  

Lähtuvalt metoodikast arvutati kõigi 20 indikaatori andmestik kogu riigi territooriumil kõikides ruutudes, kus esines 

põllumajandusmaad. Põllumajandusmaad sisaldavaid 1×1 km ruute oli kasutatud andmete põhiselt kokku 35 615 

(esimesel arvutusel oli vastav ruutude arv 35 314). Põllumajandusmaad sisaldavate ruutude koguarvu tõus on eelkõige 

tingitud PLK-de, sealhulgas majandatavate PLK-de pindalade muutustest. 

Kui vaadelda muutuseid, kuidas indikaatorid on mõjutanud lõpptulemust, siis näeme, et Eesti KLV indikaatorite 

hindepunktide koguvalimist on suurima osatähtsusega põllumajandusega seotud linnuliikide näitajad ja maastikku ning 

mullastikku kirjeldavad indikaatorid (Joonis 1). Võrreldes esimese arvutusringiga on majandamisega seotud 

indikaatoritest kasvanud mahepõllumajandusliku toetuse aluse maa ja majandatavate PLK-de osatähtsused. Samuti on 

kasvanud kaitsealuste liikide ja kaitsealade kogupindalade osatähtsused. Maastikulise mitmekesisuse näitajate mõju 

lõpptulemusele on pigem vähenenud. Looduslike eelduste grupis on kasvanud mullastiku mitmekesisusnäitaja mõju. 

 
Joonis 1. KLV indikaatorite osatähtsus kogu Eesti KLV andmestikust 2014 ja 2018 

Metoodika koostamisel, peale esimest arvutusringi jõuti järeldusele, et kõrge loodusväärtuse piiri 

põllumajandustegevusega seotud ruutudes määratletakse statistiliselt ja piiriks on 90% protsentiil väärtuste 

kogusummast. 2018. aasta ümberarvutuse kohaselt moodustavad KLV ruudud, mille summaarne väärtus on ≥44 

hindepunkti, selliseid ruute oli kokku 3924 (11% kõikidest põllumajandusmaad sisaldavatest ruutudest). Kui võrrelda 

esimese ja teise ringi kõrgeimate väärtustega ruutude indikaatorite osatähtsuseid lõpptulemusest, on suurimad 

muutused just maakasutusega seotud indikaatorite hulgas. Sarnaselt koguandmestikuga on oluliselt vähenenud 
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Kõrge loodusväärtusega põllumajandus 

loomkoormusega seotud indikaatori mõju ja samas kasvanud mahemaa osatähtsusega ning PLK-de hooldamisega seotud 

indikaatori mõju lõpptulemusele. Samuti on kasvanud kaitsealuste liikide ja kaitsealuste territooriumitega seotud 

indikaatorite mõju. Maastikulise mitmekesisuse indikaatorite mõju on seevastu kahanenud või püsinud samal tasemel. 

Eelpool nimetatud indikaatorite muutused on seletatavad ka PRIA pindalatoetuste statistika kaudu, kus mahetoetuste 

alune pindala on võrreldes eelmise perioodiga kasvanud. Samas vähendavad rohumaade pindala kasvud nende 

indikaatorite mõju lõpptulemusele, kuna väga suur osatähtsus kogu ruudu maakasutusest vähendab nende positiivset 

mõju. PLK-de mõju vähenemist võib seletada pindalaliselt suurte PLK aladega rannikul ja luhtadel, kus ülejäänud 

indikaatorite mõju enamasti puudub (Joonis 2). 

 
Joonis 2. KLV indikaatorite osatähtsus kõrge väärtusega KLV ruutude valimist 2014 ja 2018 

Kõrgeima, ≥44 hindepunkti väärtusega KLV ruudupiiridega lõigatud PRIA põllumassiivide pindala on 139 032 ha, (KLV 

ruuduga lõikamata massiivide kogupindala on 254 208 ha), millest 12 481 ha on hooldatud PLK-d.  

Kahe ringi KLV ruutude ruumiline paiknemine on valdavas osas sama, üksikute ruutude väärtuste kõikumine on eelkõige 

seotud majandamise muutustega. Lähemal võrdlusel on muutused väärtuste lõppsummas enamasti väikesed, 

mõnepunktilised. Suuremad ühe ruudu kaupa muutused on toimunud aktiivsemalt majandatavates piirkondades nii 

saartel, kui ka mandri Eestis. Väiksemad on muutused nendes piirkondades kus PLK-de osatähtsus ja maastikuline 

mitmekesisus on suurem (Joonis 3) ja (Joonis 4). 
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Kõrge loodusväärtusega põllumajandus 

 
Joonis 3. KLV kõrgeima, 90% protsentiil, väärtusega ruutude paiknemine 2014 ja 2018 

 
Joonis 4. Eesti KLV põllumajandusalade ruutude hindepunktide jagunemine 2018 
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Kõrge loodusväärtusega põllumajandus 

1.1.3. Kokkuvõte  

2018. aasta KLV arvutuses osales 35 615 põllumajandusmaad sisaldavat ruutu, esimesel arvutusel oli vastav 

ruutude arv 35 314. Kõrgeima väärtusega ruutude lõpptulemust mõjutasid eelkõige majandamises toimunud 

muutused, sealhulgas majandatavate PLK-de pindalade suurenemine. Kokkuleppeliselt on kõrgeima väärtusega KLV 

piiriks 90% protsentiil, mis viimase avutuse kohaselt on ≥44 hindepunkti. Kõrgeima väärtusega ruute on kokku 3924 ja 

KLV ruudupiiridega lõigatud PRIA põllumassiivide pindala on 139 032 ha. 

 


