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1. KLV põllumajandusmaa
Kõrge loodusväärtusega (KLV) põllumajanduse puhul on tegemist nö üldmõistega, mis käsitleb endas nii konkreetseid
väärtuslikke alasid kui ka neid väärtusi säilitavaid majandustegevusi. Kõige enam levinud definitsiooni kohaselt
(Andersen, E., Baldock, D. et al., 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:
Tüüp 2:
Tüüp 3:

põllumajandusmaa, millel on kõrge poollooduslike koosluste osatähtsus;
põllumajandusmaa, millel on madal põllumajandusintensiivsus ja suur maastiku mosaiiksus (sh suur
maastikuelementide osatähtsus);
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., Petersen, J.-E.
et al., 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., Cooper,
T., 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.
Eestis arvati MAK 2007-2013 perioodil KLV põllumajandusalade hulka Natura 2000 aladel asuvad poollooduslikud
kooslused, mida 2009. a seisuga oli 74 330 ha. Arvestades aga eespool välja toodud võimalikke KLV tüüpe, oli selge, et
KLV põllumajandusalad tähendavad palju rohkemat kui ainult poollooduslikke kooslusi. Seega oli vajadus KLV
põllumajandusmaad üle Eesti palju laiemalt ja detailsemalt määratleda. Selleks moodustati 2009. a PMK juhtimisel kõrge
loodusväärtusega põllumajanduse määratlemise töögrupp (KLV töögrupp), mille kaasabil töötati 2015. aastaks välja KLV
põllumajandusalade määratlemise metoodika (PMK, 2015). Käesoleva KLV põllumajandusmaa analüüsi raames täpsustati
2015. aastal valminud metoodikat ning sellest koostati uus täiendatud versioon (PMK, 2021).
1.1. KLV põllumajandusalade määratlemise metoodika ja indikaatorite lähteandmed

KLV põllumajandusalade määratlemiseks oli plaanis kasutada mitmeid erinevaid indikaatoreid. Sisuliselt erinevate
nähtuste samaaegseks ruumiliseks analüüsiks on aga 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
määratlemiseks otsustati kasutada olemasolevat, Euroopa Keskkonnaagentuuri poolt kõikidele liikmesriikidele koostatud
1×1 km ruutvõrgustiku kaardikihti.
Toetudes erinevatele KLV põllumajandusega seotud teoreetilistele alustele ja analüüsides Eesti andmestikku, otsustati
arvesse võtta nelja tüüpi indikaatoreid:
maakasutuse ja tootmise intensiivsust iseloomustavad indikaatorid (G_I),
looduskaitselised indikaatorid (G_II),
maastiku mosaiiksusega seotud indikaatorid (G_III),
looduslike eeldustega seotud indikaatorid (G_IV).
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Kõigisse nelja tüüpi indikaatorite gruppi valiti ekspertgrupi töö tulemusel viis indikaatorit – kokku seega 20 (Tabel 1).
Indikaatorite valiku kriteeriumiteks olid ruumiliste andmete üle-eestiline olemasolu, esinduslikkus, kvaliteet ja töötlemise
lihtsus. Indikaatorite arvutamiseks on kasutatud kaheksat andmekogu (Lisa 1; Lisa 2):
Eesti topograafiline andmekogu (ETAK),
PRIA põllumassiivide register,
PRIA põllumajandustoetuste register,
PRIA põllumajandusloomade register,
digitaalne mullastiku kaart,
Eesti Looduse Infosüsteem – EELIS,
Eesti haudelindude levikuatlas,
pärandkoosluste tervikkiht. 2015. a metoodika järgi kasutati poollooduslike koosluste osas lisaks
keskkonnaregistri PLK-dele (kiht KR_PLK) PKÜ PLK-de andmebaasi. Kuna 2020. aastal moodustati nelja PLK-de
andmebaasi põhjal (sh PKÜ PLK-d) pärandkoosluste terviklik kaardikiht (Helm, A., Toussaint, A., 2020), otsustati
edaspidi seda kasutada.
KLV indikaatorite väärtused arvutati 1×1 km suuruste ruutude põhiselt ainult põllumajandusmaad sisaldavatele
ruutudele. Seejuures on käesolevas analüüsis kogu põllumajandusmaa määratlemist võrreldes varasemaga muudetud:




2015. a metoodika järgi moodustasid selle:
o PRIA põllumassiivide tervikkiht – kõikide deklareeritud põllumassiivide maksimaalsed piirid 2005. aasta
lõpu seisuga, mida jooksvalt muudeti dokumenteeritud tõestusmaterjali alusel ning lisaks analüüsiaasta
pindalatoetustega kaetud PRIA põllumassiivide andmestik;
o PLK-de tervikkiht – liidetuna EELIS-e keskkonnaregistri PLK-de ja PKÜ PLK-de ruumiandmestik, millest on
ülekatted eemaldatud;
2021. a täpsustatud metoodika järgi moodustasid selle:
o PRIA põllumassiivide tervikkiht:
 PRIA viimase nelja aasta taotletud põllumassiivide tervikkiht – põllumassiivid, millele on viimase
nelja aasta jooksul taotletud pindalatoetusi (2014. a kohta aastate 2010-2013 ning 2018. a kohta
aastate 2014-2017 kihid);
 PRIA viimase aasta taotlemata põllumassiivide kiht – põllumassiivid, millele ei ole vähemalt
viimasel neljal aastal pindalatoetusi taotletud;
o PLK-de tervikkiht – pärandkoosluste 2020. aastal moodustatud kaardikiht + viimase aasta EELIS
keskkonnaregistri PLK-de kiht (kuna 01.03.2021 seisuga keskkonnaregistri PLK-de kihil leidus alasid, mida
ei oldud pärandkoosluste tervikkihile kantud), millest on ülekatted eemaldatud.

Kõigile ruutudele indikaatorite väärtuste arvutamise põhimõtetega saab tutvuda KLV 2015. a aruande täiendatud
versioonis (PMK, 2021). Kui kõigile ruutudele olid leitud kõigi indikaatorite väärtused, töötati KLV töögrupis välja nende
põhjal hindepunktide andmise süsteem. 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 vastavad (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 reegel, et mida suurem on mingi indikaatori arvutatud numbriline väärtus, seda suurem on väärtus KLV
määratlemise kontekstis. Näiteks põllumajandusmaa loomkoormuse puhul on loodusväärtuse jaoks negatiivse mõjuga
nii liiga väike kui ka liiga kõrge loomkoormus.
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Tabel 1. KLV põllumajandusalade määratlemisel kasutatavad indikaatorid
Indikaatorgrupi
nimetus

Indikaatori
number

Grupp 1 – G_I:

G_I_1

Püsirohumaade osatähtsus aktiivsest põllumajandusmaast

%

G_I_2

Lühiajaliste rohumaade osatähtsus põllumaast

%

G_I_3

Põllumajandusmaa loomkoormus

G_I_4

Mahepõllumajandusliku toetuse aluse maa osatähtsus
aktiivsest põllumajandusmaast

%

G_I_5

Turvasmuldade osatähtsus põllumajandusmaast

%

G_II_1

PLK-de osatähtsus põllumajandusmaast

%

G_II_2

Hooldatud PLK-de osatähtsus PLK-de kogupinnast

%

G_II_3

Põllumajandusega seotud kuue linnuliigi esinemine

arvutatud
väärtus

G_II_4

Kaitsealade ja Natura 2000 alade pindalaline osatähtsus

G_II_5

I, II ja III kaitsekategooria aluste liikide esinemine

esineb/ei
esine

G_III_1

Simpsoni mitmekesisusindeks

arvutatud
väärtus

Grupp 3 – G_III:

G_III_2

Valitud joonobjektide kogupikkus ETAK põllumajandusmaal

m

Maastiku
mosaiiksusega seotud
indikaatorid

G_III_3

Valitud punktobjektide arv ETAK põllumajandusmaal

tk

G_III_4

PRIA põllumassiivide arv

tk

G_III_5

PRIA taotletud põllumassiivide servaindeks

m/ha

G_IV_1

ETAK samakõrgusjoonte kogupikkus ruudus

m

G_IV_2

Allikasoode arv ruudus

tk

G_IV_3

Mullastiku
põhinev)

G_IV_4

Looduslike vooluveekogude (jõed, ojad) kogupikkus ruudus

G_IV_5:

Põllumajandusmaa kaalutud keskmine reaalboniteet

Maakasutuse ja
põllumajandustootmise
intensiivsust
iseloomustavad
indikaatorid

Indikaatori nimetus

Ühik

LÜ/ha

Grupp 2 – G_II:
Looduskaitselised
indikaatorid

Grupp 4 – G_IV:
Looduslike eeldustega
seotud indikaatorid

mitmekesisuse

indeks

(Simpsoni

indeksil

%

arvutatud
väärtus
m
arvutatud
väärtus

Ekspertgrupi soovitusel jagati I ja II grupi indikaatorite andmed enamasti kolmeks väärtusvahemikuks ning väärtuste
selgemaks eristamiseks anti indikaatorite väärtusvahemikesse jaotunud ruutudele hindepunktid 1, 3 või 5 (erandiks oli
põllumajandusmaa loomkoormusega seotud indikaator, mille puhul anti hindepunktina ka väärtus 0). Kõigi III ja enamuse
IV grupi indikaatorite väärtusvahemikke ei ole ekspertarvamuse põhjal võimalik määratleda, mistõttu kasutati nende
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näitajate puhul väärtusklassidesse jagamisel kirjeldava statistika näitajaid, vastavalt 25%, 50%, 75% protsentiile1, ning
anti hindepunktid 0, 1, 3 ja 5 (Lisa 3). Protsentiilide arvutamisel arvestati ainult nende ruutude väärtustega, kus vastav
näitaja esines. Oluline on märkida, et järgnevatel KLV arvutusringidel (nt 2018. a) kasutatakse kõigile indikaatoritele
hindepunktide omistamisel 2014. a paika pandud väärtusvahemikke (sh 2014. a andmestiku põhjal leitud protsentiilide
väärtusvahemikke). Lõpptulemuse saamiseks summeeritakse kõigis ruutudes kõikidele indikaatoritele omistatud
hindepunktid.
Iga ruudu summeeritud hindepunktide põhjal on võimalik hinnata kui loodusväärtuslik selles ruudus olev
põllumajandusmaa on – mida kõrgem väärtus, seda suurema loodusväärtusega ala on ning maksimaalne võimalik
hindepunktide summa on 100. Selleks, et määratleda kõrge loodusväärtusega põllumajandusalad, on aga vaja
hindepunktides kuskile piir tõmmata. Kokkuleppeliselt on kõrge loodusväärtusega põllumajandusalade piiriks seatud
hindepunktide väärtuste 90% protsentiil (tunnuse väärtuste variatsioonireal jääb sellest allapoole 90% ja ülespoole 10%
tunnuse väärtustest), mis 2014. a oli 43. Seega arvatakse kõrge loodusväärtusega põllumajandusmaa hulka alad, mis
asuvad ruutudes, mille hindepunktide summa on ≥ 43. Sama piiri (≥ 43) kasutatakse ka edasistel KLV arvutusringidel.
Kui kõrgesse KLV klassi kuuluvad ruudud on kindlaks tehtud, tõstatub küsimus, millise definitsiooniga põllumajandusmaa
pind neis summeerida. KLV metoodika väljatöötamisel arvestati vaid kasutuses oleva põllumajandusmaaga, kuna EL ühise
põllumajanduspoliitika hindamisel on liikmesriikidele ühise seire ja hindamise raamistikuga (European Commission,
2021) seatud ühiseks kontekst- ja mõjuindikaatoriks kõrge loodusväärtusega põllumajandusmaa osakaal kasutuses
olevast põllumajandusmaast. Hiljem on ka Eesti põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 (MEM,
2021) üheks mõõdikuks seatud „kõrge loodusväärtusega põllumajandusmaa osakaal kasutuses olevast
põllumajandusmaast“2.
Käesolevas aruandes käsitletakse 2014.
põllumajandusmaa osas kolmel eri viisil:




ja

2018. a

KLV

põllumajandusalade

määratlemise andmestikke

kogu põllumajandusmaa, mille moodustavad:
o PRIA põllumassiivide tervikkiht:
 PRIA viimase nelja aasta taotletud põllumassiivide tervikkiht – põllumassiivid, millele on viimase
nelja aasta jooksul taotletud pindalatoetusi (2014. a kohta aastate 2010-2013 ning 2018. a kohta
aastate 2014-2017 kihid);
 PRIA viimase aasta taotlemata põllumassiivide kiht – põllumassiivid, millele ei ole vähemalt
viimasel neljal aastal pindalatoetusi taotletud;
o PLK-de tervikkiht – pärandkoosluste 2020. aastal moodustatud kaardikiht + viimase aasta EELIS
keskkonnaregistri PLK-de kiht (kuna 01.03.2021 seisuga keskkonnaregistri PLK-de kihil leidus alasid, mida
ei oldud pärandkoosluste tervikkihile kantud), millest on ülekatted eemaldatud.
aktiivses kasutuses olev põllumajandusmaa, mille moodustavad:
o PRIA viimase nelja aasta taotletud põllumassiivide tervikkiht – põllumassiivid, millele on viimase neljal
aasta jooksul taotletud pindalatoetusi (2014. a kohta aastate 2010-2013 ning 2018. a kohta aastate 20142017 kihid);
o EELIS-e viimase nelja aasta PLK toetuse raames hooldatavate PLK-de tervikkiht – PLK-d, mis on viimase
nelja aasta jooksul Keskkonnaametis PLK toetuse taotlemiseks kooskõlastatud (2014. a kohta aastate
2010-2013 ning 2018. a kohta aastate 2014-2017 kihid);

1

25%, 50% ja 75% protsentiilid aitavad jagada tunnuse väärtused variatsioonireal neljaks ligikaudu võrdseks osaks
Kuna 2021. aastal KLV põllumajandusalade määratlemise metoodikat korrigeeriti, on ilmselt muutunud ka PõKa-s väljatoodud KLV
indikaatori väärtus
2

7

Kõrge loodusväärtusega põllumajandus



viljavahelduses olev ehk haritav põllumajandusmaa:
o PRIA pindalatoetuse taotlusel viimasel aastal märgitud viljavahelduses olev maa (maakasutus märkega
põllukultuurid ja mustkesa; 2014. a kohta 2013. a ning 2018. a kohta 2017. a pindalataotluse andmetel)

Kõrge loodusväärtusega põllumajandusmaa pinna leidmiseks on kõik põllumajandusalad lõigatud KLV määratlemiseks
kasutatud 1x1 km ruudupiiridega ning pärast kõrgesse klassi kuuluvate ruutude tuvastamist neis asuvad
põllumajandusmaa pinnad liidetud.
1.2. Tulemused ja arutelu

KLV üldnäitajad
Kogu Eestit katvatest 1x1 km ruutudest leidus põllumajandusmaad 2014. aastal 35 790 ning 2018. aastal 35 839 ruudus.
Seejuures oli 2014. a 46 põllumajandusmaad sisaldavat ruutu, milles 2018. a põllumajandusmaad ei esinenud ning
2018. a 95 põllumajandusmaad sisaldavat ruutu, milles 2014. a põllumajandusmaad ei esinenud. Ruutudel, mis sisaldasid
põllumajandusmaad vaid 2014. a (46 ruutu), oli 2018. aastaks peamine põllumajandusmaa kadumise põhjus põldude
väljalangemine keskkonnaregistri PLK-de kihilt (samas ei esinenud need ka 2020. a moodustatud pärandkoosluste
tervikkihil) ning aktiivsete põllumassiivide kihilt, vähemal määral ka taotlemata põllumassiivide kihilt. Ruutudel, mis
sisaldasid põllumajandusmaad vaid 2018. a (95 ruutu), oli peamine põllumajandusmaa juurdetulemise põhjus massiivide
lisandumine aktiivsete põllumassiivide kihile (kusjuures enne ei esinenud need massiivid ka taotlemata põllumassiivide
kihil). Ruute, kus põllumajandusmaa mõlemal aastal esines, oli 35 744 – analüüsidesse on mõlema aasta kohta kaasatud
siiski kõik ruudud, mitte ainult sellised, kus mõlemal aastal põllumajandusmaad esines.
Kogu põllumajandusmaa pind Eestis oli 2014. aastal 1 249 760 ha, millest kõrge
KLV väärtusega ruutudes asus 171 788 ha ehk 13,7%. 2018. aastaks oli kogu
põllumajandusmaa pind ~3200 ha võrra vähenenud – põhjus on selles, et kuigi
aktiivsete põllumassiivide pind on kasvanud, on pind taotlemata põllumassiivide
kihil päris palju vähenenud. 2018. aastaks olid kõrge KLV väärtusega ruutudes
oleva kogu Eesti põllumajandusmaa pind ja osakaal, vastavalt 177 950 ha ja
14,3%, võrreldes 2014. aastaga kasvanud (Joonis 1; Lisa 4). 2018. aastaks oli
võrreldes 2014. aastaga ~21 400 ha võrra kasvanud aktiivses kasutuses oleva
põllumajandusmaa
pind
ning
~52 250 ha
viljavahelduses
oleva
põllumajandusmaa pind. Seejuures kasvas ka kõrge KLV väärtusega ruutudes
oleva aktiivses kasutuses oleva põllumajandusmaa osakaal 11,7%-lt 12,2%-ni ning
viljavahelduses oleva põllumajandusmaa osakaal 7,4%-lt 7,7%-ni. Seega on kõigi kolme põllumajandusmaa tüübi puhul
kõrge KLV väärtusega ruutudesse kuuluva pinna osakaal suurenenud, mis on positiivne suundumus.
Kõrge KLV väärtusega kogu
Eesti põllumajandusmaa,
aktiivses kasutuses oleva
põllumajandusmaa ja
viljavahelduses oleva
põllumajandusmaa pind ja
osakaal olid 2018. aastaks
võrreldes 2014. aastaga
kasvanud.
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Joonis 1. Eri tüüpi põllumajandusmaa pind Eestis, pind kõrge KLV väärtusega ruutudes ja viimase osakaal esimesest 2014. ja
2018. aastal

Maakonniti oli kõrge KLV väärtusega ruutudes oleva pinna osakaal kõigi kolme
põllumajandusmaa tüübi puhul kõrgeim Võru, Valga ja Hiiu maakonnas ning
väikseim Järva ja Jõgeva maakonnas (Joonis 2; Joonis 3; Joonis 4). Üldiselt olid
maakondade ja aastate vahelised erinevused kõigi põllumajandusmaa tüüpide
puhul sarnased ning seetõttu on edasised analüüsid tehtud kõik ainult kogu
põllumajandusmaaga.
Kõige
rohkem
kõrge
loodusväärtusega
põllumajandusmaad leidub Lõuna-Eestis ja kõige vähem Mandri-Eesti keskosas
(Joonis 5; Joonis 6).

Kõige rohkem kõrge KLV
väärutsega põllumajandusmaad
leidub Lõuna-Eestis (eriti
Võrumaal) ja kõige vähem
Mandri-Eesti keskosas.
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Joonis 2. Kogu põllumajandusmaa pind Eestis, pind kõrge KLV väärtusega ruutudes ja viimase osakaal esimesest 2014. ja 2018. aastal maakonniti
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Joonis 3. Aktiivses kasutuses oleva põllumajandusmaa pind Eestis, pind kõrge KLV väärtusega ruutudes ja viimase osakaal esimesest 2014. ja 2018. aastal maakonniti
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Joonis 4. Viljavahelduses oleva põllumajandusmaa pind Eestis, pind kõrge KLV väärtusega ruutudes ja viimase osakaal esimesest 2014. ja 2018. aastal maakonniti
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Joonis 5. KLV hindepunktide koondsumma jagunemine kogu Eesti põllumajandusmaal 2014. aastal

Joonis 6. KLV hindepunktide koondsumma jagunemine kogu Eesti põllumajandusmaal 2018. aastal
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Järgnevalt analüüsiti muutust kõrgesse KLV väärtuse klassi kuulumises või
Mõlemal aastal
mittekuulumises ruutude kohta, mis olid mõlemal aastal esindatud – selliseid ruute oli
esinenud ruutudest
35 744. Selgus, et mõlemal aastal kuulusid neist 9,0% kõrge ning 85,9% madala KLV
kuulus kõrge KLV
väärtusega ruutude hulka. Lisaks kuulusid 2,3% ruutudest 2014. aastal kõrge, aga
väärtusega ruutude
2018. aastal madala KLV väärtusega ruutude hulka ning 2,7% rutuude hulka, millel
hulka 9% nii 2014. kui ka
2014. a oli madal, 2018. a aga kõrge KLV väärtus. Ruutude puhul, mis 2014. a kuulusid
2018. a, 5% ruutudest
kõrgesse ja 2018. a madalasse KLV väärtuse klassi, oli hindepunktide koondsumma
aga vaid ühel aastal.
langenud 1-18 hindepunkti – enamikel juhtudel jäi muutus siiski alla 10 hindepunkti.
Ruutude puhul, mis 2014. a kuulusid madalasse ja 2018. a kõrgesse KLV klassi, oli
hindepunktide koondsumma kasvanud samuti vahemikus 1-18 hindepunkti – enamasti jäi alla 10 hindepunkti. Joonis 7
illustreerib kõrgesse KLV väärtuse klassi kuuluvate ruutude paiknemist Eestis 2014. ja 2018. aastal (siin on arvestatud
kõigi ruutudega, kus esines põllumajandusmaad, mitte ainult sellistega, mis esinesid mõlemal aastal).

Joonis 7. Kogu Eesti põllumajandusmaa arvestuses kõrgesse KLV klassi kuuluvate ruutude paiknemine 2014. ja 2018. aastal

Eri hindepunktidega ruutude osakaal
Järgnevalt analüüsiti kui suure osa kõigist põllumajandusmaad sisaldavatest ruutudest eri hindepunktidega ruudud iga
20 indikaatori puhul kummalgi aastal moodustasid ning leiti, et aastatevahelised muutused olid enamasti väga väikesed
(Joonis 8). Negatiivse suundumusena võib välja tuua, et ruutude osakaal, kus püsirohumaad (G_I_1) ja lühiajalist
rohumaad (G_I_2) ei esinenud, kasvas vastavalt 2% ja 5% võrra, mis viitab, et neid on vähemaks jäänud. Kuna
püsirohumaad ja lühiajalised rohumaad on enamasti ekstensiivsemalt majandatud ja iseloomustavad väiksemat
maakasutuse intensiivsust, võiks nende levik hoopis laieneda. Negatiivse suundumusena on 6% võrra suurenenud
14
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ruutude osakaal, milles põllumajandusmaa loomkoormusele (G_I_3) on omistatud kõige madalam hindepunkti väärtus 0,
samas kui hindepunktiga 5 ehk KLV mõttes parima skooriga ruutude arv on 2% võrra vähenenud. Põllumajandusmaa
loomkoormuse osas anti hindepunkt 0 nii liiga kõrge kui ka liiga madala
loomkoormuse eest – hindepunktiga 0 ruutude osas on aga eelkõige
Negatiivse suundumusena on
suurenenud nende ruutude osakaal, kus loomkoormus on liiga madal. Lisaks
Eestis vähenenud ruutude osakaal,
on negatiivse suundumusena 6% võrra vähenenud ruutude osakaal, millele
kus esineb püsi- ja lühiajalisi
valitud joonobjektide kogupikkuse eest ETAK põllumajandusmaal (G_III_2)
rohumaid ning kasvanud ruutude
omistati kõrgeimad hindepunktid 3 ja 5 ning ruutude osakaal, kus neid
osakaal, kus loomkoormus on liiga
joonobjekte üldse enam ei esinenud suurenes 3% võrra. ETAK joonobjektide
madal. Lisaks on vähenenud ETAK
hulka on arvatud vooluveekogud (kraavid, peakraavid, ojad, jõed, kanalid),
joonobjektide pikkus ja taotletud
puistaimede ribad ja kiviaiad, mis on olulised maastikuelemendid, mille
põllumassiivide servaindeks.
olemasolu ja säilimist põllumajandusmaastikul on vaja soodustada ning
vältida nende kõrvaldamist. Kolmanda grupi ehk maastiku mosaiiksusega
seotud indikaatoritest on negatiivses suunas liikunud ka taotletud põllumassiivide servaindeks (G_III_5): KLV mõttes on
parima skooriga ehk hindepunktidega 3 ja 5 ruutude osakaal kokku vähenenud 4% võrra. Põllumajandusmaastiku
elurikkuse ja ökosüsteemiteenuste soodustamiseks on vajalik servaindeksit suurendada.
Välja saab tuua ka mõned positiivsed suundumused. Ruutude osakaal, kus esines
Positiivse
mahepõllumajandusliku toetusega maad (G_I_4) suurenes 8% võrra. Mahepõllumajanduses
suundumusena on
on keelatud kasutata sünteetilisi taimekaitsevahendeid ja enamust mineraalväetisi, mis on
Eestis kasvanud
üldiselt elurikkust ja keskkonda toetav. 5% võrra suurenes ruutude osakaal, kus esines
ruutude osakaal,
kõrgeima kaitsekategooriana II kaitsekategooria liike (G_II_5; HP3), mis tulenes peamiselt
kus esineb
ilmselt EELIS-e andmebaasi pidevast täiendamisest. 2% võrra oli suurenenud ka ruutude
mahetoetusega
osakaal, mis said PRIA põllumassiivide arvu (G_III_4) eest kõrgeima hindepunkti 5, mis tuleneb
maad.
ilmselt rohkem muutustest põllumassiivide piiride märkimise põhimõtetes ning massiivide
piiride täpsustumises kui sellest, et need ka tegelikult varasemast väiksemaks on muutunud.
Näiteks võis 2014. a põllumassiivide kihil olla suur põllumassiiv, millel asus ka mõni joonelement (nt kraav), mis oli
massiivi pinna sisse jäetud, 2018. aastaks oli joonelement välja lõigatud ning põllumassiiv kaheks eraldi objektiks
muudetud.
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Joonis 8. Erinevate hindepunktidega (HP) ruutude osakaal (%) kõigist põllumajandusmaad sisaldavatest ruutudest indikaatorite kaupa
2014. ja 2018. aastal

Järgnevalt analüüsiti eri hindepunktidega ruutude osakaalu kõigist
Negatiivse suundumusena on
ruutudest vaid ruutude osas, mis olid hindepunktide koondsumma põhjal
kõrge KLV väärtusega ruutude
arvatud kõrgesse KLV klassi. Enamus kõrge KLV väärtusega ruutude
hulgas vähenenud ruutude
näitajate muutused sarnanesid muutustega kogu Eesti põllumajandusmaad
osakaal, kus esineb lühiajalisi
sisaldavates ruutudes (Joonis 9): ruutude osakaal, kus esines lühiajaline
rohumaid ning kasvanud ruutude
rohumaa (G_I_2) vähenes 4% võrra; ruutude osakaal, kus
osakaal, kus loomkoormus on liiga
põllumajandusmaa loomkoormus (G_I_3) sai madalaima hindepunkti 0
madal. Lisaks on vähenenud ETAK
suurenes 5% võrra; ruutude osakaal, kus esines mahepõllumajanduse
joonobjektide pikkus ja taotletud
toetusega alasid (G_I_4) suurenes 11% võrra; ruutude osakaal, kus esines
põllumassiivide servaindeks.
kõrgeima kaitsekategooriana II kaitsekategooria liike (G_II_5; HP3)
suurenes 6% võrra; ning ruutude osakaal, mis said ETAK põllumajandusmaal
asuvate joonobjektide eest (G_III_2) kõrgeima hindepunkti 5 vähenes 5% võrra. Sarnaselt kogu Eestit katvatele ruutudele
käitus ka taotletud põllumassiivide servaindeks (G_III_5), kuid kõrge KLV väärtusega ruutudes oli negatiivne muutus
16
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suurem: kõrgeimad hindepunktid 3 ja 5 saanud ruutude osakaal vähenes 5% võrra (kogu Eesti ruutude puhul oli langus
4%). Lisaks suurenes kõrge KLV väärtusega ruutude puhul 2% võrra ruutude osakaal, mis said hooldatud PLK-de (G_II_2)
eest kõrgeima hindepunkti 5. Kogu Eesti ruutudest erinevalt käitus kõrge KLV väärtusega ruutudes püsirohumaade
osakaal aktiivsest põllumajandusmaast (G_I_1): kui kogu Eesti puhul vähenes ruutude osakaal, kus püsirohumaa esines
2% võrra, siis kõrge KLV väärtusega ruutude puhul hoopis suurenes 2% võrra.
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Joonis 9. Erinevate hindepunktidega (HP) kõrge KLV väärtusega ruutude osakaal (%) kõigist põllumajandusmaad sisaldavatest kõrge
KLV väärtusega ruutudest indikaatorite kaupa 2014. ja 2018. aastal
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Eri hindepunktidega ruutude osakaalude jälgimisel nii kogu Eesti kui ka kõrge
KLV väärtusega ruutude kohta ilmneb, et viimastes on kõrgemad hindepunktid
(ehk need on KLV mõistes väärtuslikumad) saanud ruutude osakaal palju
kõrgem kui kogu Eesti ruutudes (Joonis 8; Joonis 9). Selline tulemus on ka täiesti
loogiline, sest tänu väljatöötatud KLV hindamissüsteemile saavadki KLV mõistes
paremate näitajatega ruudud kõrgemad hinded, mille tulemusena jõuavadki
sellise hindepunktide koondsummani, et need arvatakse kõrge KLV väärtusega
ruutude hulka.

Positiivse suundumusena on
kõrge KLV väärtusega ruutude
hulgas suurenenud
mahetoetusega maa, hooldatud
PLK-dega ja püsirohumaadega
ruutude osakaal.

KLV indikaatorite hindepunktide osakaal hindepunktide koondsummast ehk indikaatorite panus
Kõigil 20 indikaatoril on oma panus hindepunktide koondsumma kujunemisel. Mõlemal aastal oli suurima panusega
põllumajandusega seotud kuue linnuliigi esinemine (G_II_3; Joonis 10). Linnuliikidena võeti arvesse põldlõoke,
kadakatäks, kiivitaja, rukkirääk, suurkoovitaja ja nurmkana (hindepunktide andmisel kasutati olenevalt esinenud liigist
ekspertide soovitusel koefitsiente) ning see oli ainuke näitaja, mis kõigis ruutudes esines – sellest ilmselt ka selle suurim
panus hindepunkti koondsummasse. Järgnevalt panustasid hindepunktide koondsummasse kõige rohkem kõik maastiku
mosaiiksusega seotud indikaatorid (G_III) ning looduslike eeldustega seotud indikaatorite grupist (G_IV) ETAK
samakõrgusjoonte kogupikkus ruudus (G_IV_1), mullastiku mitmekesisuse indeks (G_IV_3) ja põllumajandusmaa
kaalutud keskmine reaalboniteet (G_IV_5) – nende näitajate panus jäi vahemikku 6-8%. Nende suurema panuse üheks
põhjuseks on jällegi ka see, et nende puhul on ruute, kus neid näitajaid ei esinenud, palju vähem kui teiste indikaatorite
puhul (kui näitaja ruudus puudub, siis selle eest ju hindepunkte ei saa). Kõige väiksema panusega hindepunktide
koondsummasse olid hooldatud PLK-de osatähtsus PLK-de kogupinnast (G_II_2) ja allikasoode arv ruudus (G_IV_2).
Aastatevahelised muutused olid maakasutuse intensiivsusega seotud indikaatorite (G_I) puhul suurimad
mahepõllumajandusliku toetuse aluse maa (G_I_4) osas, mille panus suurenes 1% võrra. Suurem muutus toimus veel
ETAK põllumajandusmaal asuvate valitud joonobjektide kogupikkuse panuses (G_III_2) – see vähenes 1% võrra. Teiste
indikaatorite aastatevahelised muutused olid väiksemad kui 1% ja sageli peaaegu olematud.
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Joonis 10. KLV indikaatorite hindepunktide osakaal (%) hindepunktide koondsummast 2014. ja 2018. a

Kõrge KLV väärtusega ruutudes oli erinevate indikaatorite panus hindepunktide koondsummasse küllaltki sarnase
mustriga nagu kogu Eesti põllumajandusmaad sisaldavates ruutudes. Peamise erinevusena võib välja tuua, et
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põllumajandusega seotud kuue linnuliigi esinemise (G_II_3) panus oli siin samal tasemel maastikuga seotud
indikaatoritega (G_III) ning paari looduslike eeldustega seotud indikaatoriga (G_IV) (Joonis 11). Kõrge KLV väärtusega
ruutudes oli võrreldes kogu Eestiga panus ligi 2% võrra väiksem põllumajandusmaa kaalutud keskmisel reaalboniteedil
(G_IV_5) ning vähemalt 1% võrra suurem ETAK põllumajandusmaal asuvate punktobjektide (G_III_3), PRIA
põllumassiivide arvu (G_III_4), taotletud põllumassiivide servaindeksi (G_III_5) ja looduslike vooluveekogude
kogupikkuse (G_IV_4) puhul. Aastatevahelised muutused indikaatorite panuses hindepunktide koondsummasse kõrge
KLV väärtusega ruutudes olid väikesed – maksimaalne muutus kuni 0,5%, v.a. mahepõllumajandusliku toetuse aluse maa
(G_I_4) puhul, mille panus suurenes 2018. aastal võrreldes 2014. aastaga 0,8% võrra.
Indikaatorite panust hindepunktide koondsummasse analüüsiti ka
indikaatorite grupi tasemel. Nii kogu Eesti põllumajandusmaad sisaldavate
ruutude kui ka vaid kõrge KLV väärtusega ruutude hindepunktide
koondsummasse panustasid enim maastiku mosaiiksusega seotud
indikaatorid (G_III), seejärel nii looduskaitselised (G_II) kui ka looduslike
eeldustega seotud indikaatorid (G_IV) (Joonis 12; Joonis 13). Väikseima
panusega olid maakasutuse intensiivsusega seotud indikaatorid (G_I). Suurim
muutus oli mõlema puhul maastiku mosaiiksusega seotud indikaatorite
panuse vähenemine, samas kui looduskaitseliste indikaatorite ja natuke ka
maakasutuse intensiivsusega seotud näitajate panus hindepunktide
koondsummasse kasvas.

KLV hindepunktide
koondsummase panustasid nii
kogu Eesti kui ka kõrge KLV
väärtusega ruutudes kõige enam
maastiku mosaiiksusega seoutd
näitajad ja kõige vähem
maakasutuse intensiivsusega
seotud näitajad.
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Joonis 11. KLV indikaatorite hindepunktide osakaal (%) hindepunktide koondsummast kõrge KLV väärtusega ruutudes 2014. ja 2018. a
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Joonis 12. KLV indikaatorite gruppide hindepunktide osakaal (%) hindepunktide koondsummast 2014. ja 2018. a
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
G_I

G_II

G_III
2014

G_IV

2018

Joonis 13. KLV indikaatorite hindepunktide osakaal (%) hindepunktide koondsummast kõrge KLV väärtusega ruutudes 2014. ja 2018. a
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KLV indikaatorite hindepunktide keskmised väärtused
Kõigi põllumajandusmaad sisaldavate ruutude puhul olid kõrgeima
Negatiivse suundumusena langes nii kogu
keskmise hindepunktiga kõik looduskaitselised indikaatorid (G_II) ja
Eesti kui ka vaid kõrge KLV väärtusega
mahepõllumajandusliku toetuse aluse maa osatähtsus aktiivsest
ruutudes 2018. aastaks võrreldes
põllumajandusmaast (G_I_4) (Joonis 14). Madalaima keskmise
2014. aastaga keskmine hindepunkt
hindepunktiga oli põllumajandusmaa loomkoormus (G_I_3).
põllumajandusmaa loomkoormusel,
2018. aastal oli keskmine hindepunkt võrreldes 2014. aastaga
ETAK joonobjektide pikkusel ja taotletud
oluliselt3 langenud ehk KLV mõttes halvemuse suunas liikunud nelja
põllumassiivide servaindeksil. Kogu Eestis
indikaatori puhul: põllumajandusmaa loomkoormus (G_I_3),
langes oluliselt ka ETAK punktobjektide
joonobjektide kogupikkus ETAK põllumajandusmaal (G_III_2),
eest saadud keskmine hindepunkt.
punktobjektide arv ETAK põllumajandusmaal (G_III_3) ja PRIA
taotletud põllumassiivide servaindeks (G_III_5). Nelja indikaatori puhul keskmine hindepunkt 2018. aastal võrreldes
2014. aastaga kasvas oluliselt ehk liikus KLV mõttes paremuse poole: mahepõllumajandusliku toetuse aluse maa
osatähtsus aktiivsest põllumajandusmaast (G_I_4), hooldatud PLKde osatähtsus PLK-de kogupinnast (G_II_2), I, II ja III
Positiivse suundumusena kasvas nii kogu
kaitsekategooria aluste liikide esinemine (G_II_5) ja PRIA
Eesti kui ka vaid kõrge KLV väärtusega
põllumassiivide
arv
(G_III_4).
Põllumajandusmaa
ruutudes 2018. aastaks võrreldes
loodusväärtuslikkuse mõttes on seda parem, mida kõrgem on
2014. aastaga keskmine hindepunkt
keskmine hindepunkt – maksimaalne võimalik on 5, aga sel juhul
mahetoetusega maa ja hooldatud PLK-de
peaks enamus ruute saama maksimaalse hindepunkti, mis ei ole
osatähtsusel ja kaitsekategooriaga liikide
tegelikkuses võimalik. Hetkel viitavad aga indikaatorid, kus toimus
esinemisel. Kogu Eestis kasvas oluliselt ka
oluline langus, negatiivsetele suundumustele, mis vajavad
põllumassiivide arvu eest saadud
tähelepanu, et edasist langust ära hoida ja võimalusel olukorda
keskmine hindepunkt.
parandada.
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Joonis 14. KLV indikaatorite keskmised hindepunktid 2014. ja 2018. a kogu Eesti põllumajandusmaa ruutudes. * - aastatevaheline
erinevus on statistiliselt oluline

3

Aasatatevahelisi olulisi erinevusi analüüsiti Mann-Whitney U testiga, mis ei eelda andmete normaaljaotust ning on mõeldud kahe
omavahel sõltumatu (kuna kõik ruudud ei esinenud mõlemal aastal) grupi analüüsiks
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Kõrge KLV väärtusega ruutudes on erinevate indikaatorite vahelised erinevused keskmistes hindepunktides väiksemad
kui kogu Eesti põllumajandusmaad sisaldavate ruutude puhul. Lisaks on kõrge KLV väärtusega ruutudes keskmised
hindepunktid enamus indikaatorite puhul kõrgemad kui kogu Eesti ruutude puhul – see on jällegi täiesti oodatav tulemus,
sest tegemist on kõrge KLV väärtuse klassi arvatud ruutudega. Aastatevahelised olulised muutused olid paari erandiga
samad, mis kogu Eesti ruutude puhul (Joonis 15). Erandid olid punktobjektide arv ETAK põllumajandusmaal (G_III_3) ja
PRIA põllumassiivide arv (G_III_4), mille puhul kõrge KLV väärtusega ruutudes aastatevahelist olulist muutust ei
tuvastatud.
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Joonis 15. KLV indikaatorite keskmised hindepunktid kõrge KLV väärtusega ruutudes 2014. ja 2018. a. * - aastatevaheline erinevus on
statistiliselt oluline

Indikaatorite gruppide keskmine hindepunkt (maksimaalne võimalik
väärtus on 25) nii kogu Eesti põllumajandusmaad sisaldavates ruutudes
kui ka vaid kõrge KLV väärtusega ruutudes oli kõrgeim maastiku
mosaiiksusega seotud indikaatorite grupil (G_III) ning madalaim
maakasutusega seotud indikaatorite grupil (G_I) (Joonis 16; Joonis 17).
Mõlema puhul oli 2018. aastaks võrreldes 2014. aastaga
looduskaitseliste indikaatorite grupi (G_II) keskmine hindepunkt
oluliselt kasvanud ja maastiku mosaiiksusega seotud (G_III) keskmine
hindepunkt oluliselt langenud. Lisaks toimus kõrge loodusväärtusega
ruutudes oluline kasv maakasutuse intensiivsusega seotud
indikaatorite grupi keskmises hindepunktide väärtuses, mis on
loodusväärtuslikkuse mõttes positiivne suundumus. Arvestades, et iga
indikaatorite grupi maksimaalne võimalik väärtus ruudus on 25, on
maksimumile kõige lähemal kõrge väärtusega KLV ruutude maastiku
mosaiiksusega seotud indikaatorite grupi keskmised hindepunktid
(2014. a 18,8 ja 2018. a 18,4).

Positiivse suundumusena kasvas nii
kogu Eesti kui ka vaid kõrge KLV
väärtusega ruutudes 2018. aastaks
võrreldes 2014. aastaga keskmine
hindepunkt oluliselt looduskaitselistel
näitajatel ning kõrge KLV väärtusega
ruutudes lisaks ka maakasutuse
intensiivsusega seotud näitajatel.
Negatiivse suundumusena aga langes
mõlemal juhul oluliselt maastiku
mosaiiksusega seogud indikaatorite
grupi keskmine hindepunkt.
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Joonis 16. KLV indikaatorite gruppide keskmised hindepunktid 2014. ja 2018. a. * - aastatevaheline erinevus on statistiliselt oluline
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Joonis 17. KLV indikaatorite gruppide keskmised hindepunktid kõrge KLV väärtusega ruutudes 2014. ja 2018. a. * - aastatevaheline
erinevus on statistiliselt oluline

KLV põllumajandusalade määratlemise mõningad kitsaskohad
Lähtuvalt uutest teadmistest ja täpsustunud andmetest uuendati 2021. analüüsi käigus 2015. aastal välja töötatud KLV
põllumajandusalade määratlemise metoodikat – muudatused on uuendatud versioonis ka välja toodud (PMK, 2021).
Lisaks ilmnesid veel mõnede indikaatoritega seotud kitsaskohad, mis võivad tulemusi mõjutada, aga ei tulene ruudu KLV
loodusväärtuslikkusest:




Põllumajandusega seotud kuue linnuliigi esinemine (G_II_3) – selle näitaja info põhineb aastatel 2003-2009
kaardistatud info põhjal ja niipea ei uuene (eelmine atlaseperiood oli 1976-1982). Seega on selle näitaja info
2018. aastal iga ruudu kohta täpselt sama mis 2014. aastal ning ei panusta tegelike muutuste hindamisse.
I, II ja III kaitsekategooriasse arvatud liikide esinemine (G_II_5) – selle näitaja sissekannete arv on eelkõige
II kaitsekategooria liikide osas 2018. aastal võrreldes 2014. aastaga kasvanud, kuid peapõhjus pole ilmselt selles,
et neid liike on nii palju juurde tulnud, vaid kaardistamise kvaliteet on paranenud ja rohkem leiukohti on
andmebaasi sisse kantud. Seega mõjutab siin ruudule antud indikaatori eest kõrgema hindepunkti omistamist
ilmselt andmete kvaliteedi paranemine, mitte ruudu loodusväärtuslikkuse kasv.
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PRIA põllumassiivide arv (G_III_4) – indikaatori analüüsil ilmnes, et 2018. aastal on võrreldes 2014. aastaga
kasvanud 2% võrra ruutude arv, millele omistati hindepunkt 5 ning kogu Eesti põllumajandusmaad sisaldavate
ruutude PRIA põllumassiivide arvu keskmine hindepunkt oli samuti oluliselt kasvanud. Põhjuseks ei ole ilmselt
see, et põllumassiivid on väiksemaks muutunud, mis oleks KLV seisukohast hea, vaid tegelikult on tulemuste
positiivses suunas mõjutajaks hoopis põllumassiivide piiride täpsustumine ja muutused põllumassiivide piiride
märkimise põhimõtetes.

Edaspidi tasub kaaluda, kas need tegelikke muutusi moonutavad põhjused jäävad püsima ka pikemas plaanis või olid
aktuaalsed vaid 2014. ja 2018. aasta võrdluses. Kui edaspidi andmete kaardistuse põhimõtteid enam ei muudeta, siis
osad väljatoodud kitsaskohad kaovad. Püsima jäävate kitsaskohtade osas tuleks edaspidi kaaluda alternatiivseid
võimalusi. Samas on sellise mahuka andmestiku juures ilmselt vältimatu, et mõne indikaatori arvutamiseks vajaliku
andmekihi kvaliteet ja/või kaardistamise põhimõtted aja jooksul muutuvad. Lisaks tuleb tõdeda, et KLV määratlemise
detailsus ja täpsus sõltub lähteandmete olemasolust ja kvaliteedist. KLV alade määratlemisel ilmnes selgelt, et poliitikate
suunamiseks ja mõju hindamiseks ei ole riigi tasandil piisavalt adekvaatseid andmeid.

1.3. Kokkuvõte

2018. aastaks kasvas võrreldes 2014. aastaga kõrge KLV väärtusega põllumajandusmaa osakaal 13,7%-lt 14,3%ni, kõrge KLV väärtusega aktiivses kasutuses oleva põllumajandusmaa osakaal 11,7%-lt 12,2%-ni ja kõrge KLV
väärtusega viljavahelduses oleva põllumajandusmaa osakaal 7,4%-lt 7,7%-ni. Seega on kõigi kolme
põllumajandusmaa tüübi puhul kõrge KLV väärtusega ruutudesse kuuluva pinna osakaal suurenenud, mis on
positiivne suundumus.
Kõige rohkem kõrge KLV väärutsega põllumajandusmaad leidub Lõuna-Eestis (eriti Võrumaal) ja kõige vähem
Mandri-Eesti keskosas.
Nii kogu Eesti kui ka ainult kõrge KLV väärtusega ruutude hulgas on negatiivse suundumusena vähenenud ruutude
osakaal, kus esineb lühiajalisi rohumaid ning kasvanud ruutude osakaal, kus loomkoormus on liiga madal. Lisaks
on vähenenud ETAK joonobjektide pikkus ja taotletud põllumassiivide servaindeks, mis viitab maastiku
mosaiiksuse vähenemisele. Positiivse suundumusena on nii kogu Eesti kui ka ainult kõrge KLV väärtusega ruutude
hulgas kasvanud ruutude osakaal, kus esineb mahetoetusega maad ning kõrge KLV väärtusega ruutude hulgas ka
hooldatud PLK-dega ja püsirohumaadega ruutude osakaal. Kogu Eesti ruutude puhul on püsirohumaaga ruutude
osakaal aga hoopis vähenenud.
KLV hindepunktide koondsummasse panustasid nii kogu Eesti kui ka kõrge KLV väärtusega ruutudes kõige enam
maastiku mosaiiksusega seotud näitajad ja kõige vähem maaksutuse intensiivsusega seotud näitajad. Aastate
võrdluses oli suurim muutus nii kogu Eesti kui ka kõrge KLV väärtusega ruutudes maastiku mosaiiksusega seotud
indikaatorite panuse vähenemine, samas kui looduskaitseliste indikaatorite ja natuke ka maakasutuse
intensiivsusega seotud näitajate panus kasvas.
Indikaatorite keskmiste hindepunktide aastatevahelisel analüüsil leiti negatiivse suundumusena, et nii kogu Eesti
kui ka vaid kõrge KLV väärtusega ruutudes toimus oluline langus põllumajandusmaa loomkoormuse, ETAK
joonobjektide pikkuse ja taotletud põllumassiivide servaindeksi eest antud hindepunktides. Kogu Eestis langes
oluliselt ka ETAK punktobjektide keskmine hindepunkt. Positiivse suundumusena kasvas nii kogu Eesti kui ka vaid
kõrge KLV väärtusega ruutudes 2018. aastaks võrreldes 2014. aastaga keskmine hindepunkt mahetoetusega maa
ja hooldatud PLK-de osatähtsusel ja kaitsekategooria liikide esinemisel. Kogu Eestis kasvas oluliselt ka
põllumassiivide arvu eest saadud keskmine hindepunkt.
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Indikaatorite gruppide keskmiste hindepunktide aastatevahelisel analüüsil leiti positiivse suundumusena, et nii
kogu Eesti kui ka vaid kõrge KLV väärtusega ruutudes 2018. aastaks võrreldes 2014. aastaga kasvas see oluliselt
looduskaitselistel näitajatel ning kõrge KLV väärtusega ruutudes lisaks ka maakasutuse intensiivsusega seotud
näitajatel. Negatiivse suundumusena aga langes mõlemal juhul oluliselt maastiku mosaiiksusega seogud
indikaatorite grupi keskmine hindepunkt.
Negatiivsed suundumused viitavad probleemkohtadele, millega on vaja tegeleda, et need edaspidi
loodusväärtuslikkuse mõttes paremuse poole liiguks. Näiteks, kuna püsirohumaad ja lühiajalised rohumaad on
enamasti ekstensiivsemalt majandatud ja iseloomustavad väiksemat maakasutuse intensiivsust, võiks nende
levik kogu Eestis hoopis laieneda, mitte väheneda. Murettekitav on mitmete maastiku mosaiiksusega seotud
näitajate halvenemine: põllumajandusmaal on vähemaks jäänud ETAK joon- ja punktobjekte ning vähenenud on
taotletud põllumassiivide servaindeks. ETAK joonobjektide hulka on arvatud vooluveekogud (kraavid, peakraavid,
ojad, jõed, kanalid), puistaimede ribad ja kiviaiad, mis on olulised maastikuelemendid, mille olemasolu ja säilimist
põllumajandusmaastikul on vaja soodustada ning vältida nende kõrvaldamist. Sama kehtib ETAK punktobjektide
kohta, mille hulka on arvatud üksikpuud ja puudegrupid, tehiskünkad (maaparandusobjektide kiviaunad) ja kivid
(üksikud rändrahnud). Lisaks on põllumajandusmaastiku elurikkuse ja ökosüsteemiteenuste soodustamiseks
vajalik põllumassiivide servaindeksit hoopis suurendada. Maastiku mosaiiksusega seotud indikaatoritest on
paremuse suunas liikunud põllumassiivide arv, kuid see muutus tuleneb pigem põllumassiivide piiride
täpsustumisest ja muutustest põllumassiivide piiride märkimise põhimõtetes, mitte sellest, et need on
väiksemaks muutunud.
Vaatamata mitmete oluliste indikaatorite halvemuse suunas liikumisele on nii kõrge KLV väärtusega
põllumajandusmaa pind kui ka osakaal kõigi kolme põllumajandusmaa tüübi puhul 2018. aastaks võrreldes
2014. aastaga siiski kasvanud. Kõrge KLV põllumajandusalade määratlemiseks kasutatakse 20 indikaatorit ning
järelikult mõned teised indikaatorid kompenseerivad hindepunktide koondsumma mõttes halvemuse suunas
liikuvate indikaatorite madalamad hindepunktide väärtused. Nt on hindepunktide kasvu panustanud
mahetoetusega maa, hooldatud PLK-de ja kaitsekategooria liikide esinemine. Viimase näitaja panuse kasv
tuleneb ilmselt siiski eelkõige andmebaasi täpsustumisest.
KLV määratlemise detailsus ja täpsus sõltub lähteandmete olemasolust ja kvaliteedist. KLV alade määratlemisel
ilmnes selgelt, et poliitikate suunamiseks ja mõju hindamiseks ei ole riigi tasandil piisavalt adekvaatseid andmeid.
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LISA 1. VALITUD KLV INDIKAATORID JA KASUTATUD ANDMEKOGUD

Andmekogu/
Indikaator

G_I_1
G_I_2
G_I_3
G_I_4
G_I_5
G_II_1
G_II_2
G_II_3
G_II_4
G_II_5
G_III_1
G_III_2
G_III_3
G_III_4
G_III_5
G_IV_1
G_IV_2
G_IV_3
G_IV_4
G_IV_5

PRIA põllumajandustoetuste ja
põllumassiivide register
ETAK

PRIA
põllumassiivide
register
X
X
X
X
X
X

Toetuste
register

PRIA
Digitaalne
EELIS
põllumajandus- mullastiku (Keskkonnaloomade register
kaart
register)

X
X

Eesti
haude- Pärandkoo
lindude
sluste
leviku- kaardikiht*
atlas

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

*2015. a metoodika järgi kasutati poollooduslike koosluste osas lisaks keskkonnaregistri PLK-dele PKÜ PLK-de
andmebaasi. Kuna 2020. aastal moodustati nelja PLK-de andmebaasi põhjal (sh PKÜ PLK-d) pärandkoosluste kaardikiht
(Helm, A., Toussaint, A., 2020), otsustati edaspidi seda kasutada.
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LISA 2. KLV INDIKAATORITE MÄÄRATLEMISEKS KASUTATUD ANDMEKOGUDE ANDMETE AJALINE SEIS

Andmekogu

ETAK

PRIA põllumassiivide register

Andmekiht
Pindobjektid
Punktobjektid
Joonobjektid, kõik vooluveekogud
1
Joonobjektid, jõed ja ojad
Samakõrgusjooned2
Taotletud põllumassiivid

3

Taotlemata põllumassiivid
Maakasutuse info
Veiste, lammaste, kitsede, sigade ja kanade
PRIA põllumajandusloomade register andmestik
Loomakasvatushooned
Mullastiku kaart
Turvasmuldade andmestik
Digitaalne mullastiku kaart 4
Allikalise veerežiimiga muldade pindobjektid
Keskkonnaregistri PLK-d (KR_PLK)
Hooldatud PLK-d (PLK_hooldatud_aasta aastate 2010-2017 kihid)
EELIS (Keskkonnaregister)
Keskkonnaregistri loodusalade, linnualade ja
kaitsealade andmekihid (KR_loodusala,
KR_linnuala, KR_kaitsela)
Kaitsealuste loomade ja taimede andmekihid
5
Pesitsuskindluse andmestik
Eesti haudelindude levikuatlas
Pärandkoosluste kaardikiht
PRIA põllumajandustoetuste register

Andmete ajaline seis
2014
2018
28.02.2014

01.02.2018

26.03.2021
26.03.2021
28.02.2014
28.02.2014
31.01.2014 ja 23.01.2018 ja
06.11.2018
06.11.2018
31.01.2014
23.01.2018
05.02.2015
07.02.2018
31.12.2013

30.05.2017

31.12.2017

30.05.2017

03.02.2014

31.05.2018

02.11.2020

02.11.2020

03.02.2014

31.05.2018

03.02.2014
11.03.2014
2020

31.05.2018
11.03.2014
2020

1

ETAK jõgede ja ojade tarvis kasutati mõlemal KLV arvutusringil 26.03.2021 seisu, kuna ETAK kihti on aja jooksul
täpsustatud ja täiendatud. Kõik ojad ja jõed ei olnud 2014. aasta seisuga kihile veel kandtud või olid kantud teise tüübina
(nt kraavidena).
2

Kuna samakõrgusjooned on sellises ajavahemikus pigem püsiv suurus, on 2018. aasta arvutusringil kasutatud 2014. aasta
seisu.
3

Viimase aasta kohta kasutati aasta alguses saadud kihti ning eelneva kolme aasta kohta 06.11.2018 saadud taotletud
põllumassiivide kihte.
4

Digitaalset mullastiku kaarti on aja jooksul täiendatud ning seetõttu kasutatud mõlemal arvutusringil 30.05.2017 seisu.

5

Eesti haudelindude levikuatlast ei ole vahepeal uuendatud ning seega kasutatakse 2018. aasta arvutusringil sama seisu
andmeid mis 2014. aastal.
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Kõrge loodusväärtusega põllumajandus
LISA 3. KLV PÕLLUMAJANDUSMAA MÄÄRATLEMISE INDIKAATORITE HINDEPUNKTIDE VÄÄRTUSVAHEMIKUD
KLV indikaatorid
Indikaatorgrupi nimetus

Grupp 1 – G_I:
Maakasutuse ja
põllumajandustootmise
intensiivsust
iseloomustavad
indikaatorid

Grupp 2 – G_II:
Looduskaitselised
indikaatorid

Indikaatori number

Indikaatori nimetus

Hindepunktide omistamise süsteem
Ühik

G_I_1

Püsirohumaade osatähtsus
aktiivsest põllumajandusmaast

%

G_I_2

Lühiajaliste rohumaade
osatähtsus põllumaast

%

G_I_3

Põllumajandusmaa loomkoormus

LÜ/ha

G_I_4

Mahepõllumajandusliku toetuse
aluse maa osatähtsus aktiivsest
põllumajandusmaast

%

G_I_5

Turvasmuldade osatähtsus
põllumajandusmaast

%

G_II_1

PLK-de osatähtsus
põllumajandusmaast

%

G_II_2

Hooldatud PLK-de osatähtsus
PLK-de kogupinnast

%

G_II_3

Põllumajandusega seotud kuue
linnuliigi esinemine

arvutatud
väärtus

G_II_4

Kaitsealade ja Natura 2000 alade
pindalaline osatähtsus

%

G_II_5

I, II ja III kaitsekategooria aluste
liikide esinemine

esineb/ei esine

Väärtusvahemike piiride
määramise põhimõte

Väärtusvahemik

Hindepunkt

ekspertarvamus
ekspertarvamus
ekspertarvamus
ekspertarvamus
ekspertarvamus
ekspertarvamus
ekspertarvamus
ekspertarvamus
ekspertarvamus
ekspertarvamus
ekspertarvamus
ekspertarvamus
ekspertarvamus
ekspertarvamus
ekspertarvamus
ekspertarvamus
ekspertarvamus
ekspertarvamus
ekspertarvamus
ekspertarvamus
ekspertarvamus
ekspertarvamus
ekspertarvamus
ekspertarvamus
ekspertarvamus
ekspertarvamus
ekspertarvamus
ekspertarvamus
ekspertarvamus
ekspertarvamus
ekspertarvamus

>0 – 20
>20 – 40
>40
>0 – 20
>20 – 40
>40
>0 – ≤ 0,2
>0,2 – 0,8
>0,8 –1,5
>1,5
>0 – 10
>10 – 50
>50
>0 – 30
>30 – 50
>50
>0 – 10
>10 – 50
>50
>0 – 10
>10 – 50
>50
>0 – 6
>6 – 12
>12 – 18
>0 – 10
>10 – 50
>50
III kaitsekategooria liik
II kaitsekategooria liik
I kaitsekategooria liik

1
5
1
1
5
1
0
5
3
0
1
3
5
1
3
5
1
3
5
1
3
5
1
3
5
1
3
5
1
3
5

Kõrge loodusväärtusega põllumajandus
KLV indikaatorid
Indikaatorgrupi nimetus

Grupp 3 – G_III: Maastiku
mosaiiksusega seotud
indikaatorid

Grupp 4 – G_IV:
Looduslike eeldustega
seotud indikaatorid

Indikaatori number

Indikaatori nimetus

Hindepunktide omistamise süsteem
Ühik

arvutatud
väärtus

G_III_1

Simpsoni mitmekesisusindeks

G_III_2

Valitud joonobjektide kogupikkus
ETAK põllumajandusmaal

m

G_III_3

Valitud punktobjektide arv ETAK
põllumajandusmaal

tk

G_III_4

PRIA põllumassiivide arv

tk

G_III_5:

PRIA taotletud põllumassiivide
servaindeks

G_IV_1

ETAK samakõrgusjoonte
kogupikkus ruudus

m

G_IV_2

Allikasoode arv ruudus

tk

G_IV_3

Mullastiku mitmekesisuse indeks
(Simpsoni indeksil põhinev)

arvutatud
väärtus

G_IV_4

Looduslike vooluveekogude (jõed,
ojad) kogupikkus ruudus

m

G_IV_5:

Põllumajandusmaa kaalutud
keskmine reaalboniteet

m/ha

arvutatud
väärtus

Väärtusvahemike piiride
määramise põhimõte

Väärtusvahemik

Hindepunkt

≤ 25% protsetiil
>25 – 50% protsentiil
>50 – 75% protsentiil
>75% protsentiil
>0 – 25% protsetiil
>25 – 50% protsentiil
>50 – 75% protsentiil
>75% protsentiil
>0 – 25% protsetiil
>25 – 50% protsentiil
>50 – 75% protsentiil
>75% protsentiil
≤ 25% protsetiil
>25 – 50% protsentiil
>50 – 75% protsentiil
>75% protsentiil
>0 – 25% protsetiil
>25 – 50% protsentiil
>50 – 75% protsentiil
>75% protsentiil
>0 – 25% protsetiil
>25 – 50% protsentiil
>50 – 75% protsentiil
>75% protsentiil
ekspertarvamus
ekspertarvamus
ekspertarvamus
>0 – 25% protsetiil
>25 – 50% protsentiil
>50 – 75% protsentiil
>75% protsentiil
>0 – 25% protsetiil
>25 – 50% protsentiil
>50 – 75% protsentiil
>75% protsentiil
ekspertarvamus
ekspertarvamus
ekspertarvamus
ekspertarvamus

>0 ≤ 0,34
>0,34 – 0,51
>0,51 – 0,62
>0,62
>0 – 729
>729 – 1881
>1881 – 3651
>3651
>0 – 4
>4– 9
>9 – 18
>18
>0 – 3
>3 – 6
>6 – 10
>10
>0 – 2652
>2652 – 6026
>6026 – 9359
>9359
>0 – 3175
>3175 – 5072
>5072 – 8042
>8042
>0 – 1
>1 – 3
>3
>0 ≤ 0,68
>0,68 – 0,78
>0,78 – 0,85
>0,85
>0 – 472
>472 – 1028
>1028 – 1438
>1438
>0 – 20
>20 – 30
>30 – 35
>35

0
1
3
5
0
1
3
5
0
1
3
5
0
1
3
5
0
1
3
5
0
1
3
5
1
3
5
0
1
3
5
0
1
3
5
1
5
3
1

29
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LISA 4. KLV ERI TÜÜPI PÕLLUMAJANDUSMAA PÕHINÄITAJAD KOGU EESTI JA KÕRGE KLV VÄÄRTUSEGA RUUTUDE KOHTA 2014. JA
2018. A

Kogu Eesti ruutudes Kõrgesse KLV klassi kuuluvates ruutudes
Põllumajandusmaa tüüp
Pind, ha

2014

2018
Vahe
20182014

Kogu põllumajandusmaa
Kasutuses olev põllumajandusmaa
Haritav põllumajandusmaa
Kogu põllumajandusmaa
Kasutuses olev põllumajandusmaa
Haritav põllumajandusmaa
Kogu põllumajandusmaa
Kasutuses olev põllumajandusmaa
Haritav põllumajandusmaa

1 249 760
969 441
616 745
1 246 532
990 842
668 992
-3 228
21 401
52 247

Ruutude
arv
35 790
30 347
24 036
35 839
30 569
24 563
49
222
527

Pind, ha
171 788
113 572
45 428
177 950
121 348
51 249
6 162
7 775
5 820

Ruutude
Pinna
Ruutud
osakaal,
osakaal, % e arv
%
13.75
4 072
11.38
11.72
4 042
13.32
7.37
3 151
13.11
14.28
4 208
11.74
12.25
4 177
13.66
7.66
3 237
13.18
0.53
136
0.36
0.53
135
0.34
0.29
86
0.07

