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Miks KLV?

• Bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemist ei ole suudetud EL 
tasandil peatada

• Toimub poliitikate 
ümbervaatamine

• Põllumajanduspoliitika panus

• Kus asuvad väärtused ning 
millest need koosnevad?



• Põllumajanduse intensiivistumine 
(sh nt energiakultuuride kasvatus)

• Maakasutuse muutus (nt metsastamine)

Tihti on KLV-de puhul tegemist nö äärealadega, kus 
käitumise põhjused on sügavamad ja sotsiaalsemad –
kõrge töötuse tase, põllumajandusturgude kadumine, 
investeeringuvõimaluste puudus jne.

KLV alade määratlemisel on peamine eesmärk nende 
väärtuste ja alade säilimine läbi majandamise.

Kõrge loodusväärtusega 
põllumajandusalade peamised ohud

• Maade kasutusest väljajätmine 
(põllumajandustegevusest loobumine 
neis piirkondades)

A. Palo



Poliitiline taust
ÜHENDUSE PRIORITEETIDE KEHTESTAMINE 
MAAELU ARENGUKS PROGRAMMPERIOODIL
2007–2013(2006/144/EÜ)

ELi maapiirkondade loodusvarade ja maastike
kaitsmiseks ja paremaks muutmiseks peavad 2. telje
ressursid panustama ELi kolme prioriteetsesse
valdkonda, milleks on: 

1) bioloogiline mitmekesisus ja kõrge 
loodusväärtusega põllumajandus- ja
metsandussüsteemidening traditsiooniliste
põllumajandusmaastike säilitamine ja arendamine,

2) vesi,
3) kliimamuutus.



Ühine seire- ja hindamisraamistik 
(CMEF)

• Mõjuindikaator - Muutused kõrge 
loodusväärtusega põllumajanduses

• Tulemusindikaator – Edukalt 
majandatav ala, mis panustab 
elurikkusele ja kõrge loodusväärtusega 
põllu/metsamajandusele

• Baasindikaator 



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.

KLV põllumajandusmaana defineeritakse need 
alad Euroopas, kus põllumajandustegevus on 
domineerivaks maakasutuseks ja kus 
põllumajandustegevus toetab või on seotud 
kas kõrge liigi- ja elupaigarikkusega või neil 
aladel leidub Euroopa ja/või riikliku, ja/või 
piirkondliku kaitseväärtusega liike     
(Andersen et. al., 2003). 

Euroopa 
Keskkonnaagentuur ja 

KLV põllumajandusmaa



KLV põllumajanduse 3 võtit

Valitakse sobivad KLV põllumajanduse näitajad 
(arvestatakse andmeallikaid ja nende kvaliteeti)

KLV
põllumajandusSuur poolloodusliku

taimkatte osa:

- Rohumaad, võsastik
- Puud
- Põlluservad, veekogud jmt

Maakatte suur mitme-
kesisus:

- Kasvatatavad kultuurid
- Põllumaa, põldude suurus
- Rohumaad
- Maastikuelemendid jmt

Madal tootmisintensiivsus:

- Loomad (LÜ/ha)
- Lämmastiku kasutus (N/ha)
- Biotsiidide kasutus jmt (/ha)

Allikas: Cooper et al., 2009



Poollooduslikud kooslused on 
kõrge loodusväärtusega 
põllumajandusalad

AGA

J.Elts

Põllumajandustootmine toetab elurikkust!

ka väljaspool neid alasid 
on põllumajanduse poolt 
loodud loodusväärtusi!



Kus on kõrge loodusväärtusega 
põllumajandusalad ?

Lisaks poollooduslikele kooslustele on eriti väärtuslikud on 
mosaiiksed põllumajandusmaastikud väiksemate põldude ja rikkalike 
maastikuelementidega

Kuidas määratleda ja piiritleda KLV alad ja mitte-KLV alad?

A. Ader

K. Sepp

A.Ader



Senine KLV põllumajandusalade 
määratlemise protsess

• Vaadati üle varasem (Euroopa Komisjoni Ühendatud Uuringute 
Keskuse (Joint Research Centre)) KLV kaart 

• 2009. a moodustati KLV töögrupp, et leida ühine arusaam 
ja arendada kohalikele oludele vastav ja sobilik KLV 
kontseptsioon

• TG peaks arvestama väljatöötamisel põllumajandustegevuse 
intensiivsust ja maastiku mosaiiksust 

• Arutama võimalikke tulevikustsenaariume KLV 
kontseptsiooni rakendamisel

• TG tegeleb esimeses staadiumis eelkõige alade 
määratlemisega, töövahendi loomisega, mitte ei tööta välja 
kindlaid kriteeriume, mille eest hakata hiljem toetust maksma



Veel protsessist...

KLV töögrupp

Edasiseks töötlemiseks valiti välja 15 KLV indikaat orit

Ruutlahendus

Ruut = 2x2km



Valitud näitajad (1)

Maakasutus ja tootmise intensiivsus

• Püsirohumaade ja põllumaa osatähtsus toetusalusest 
põllumajandusmaast.

• Loomade arv ja tüübid; loomalautade arv ning 
LÜ/põllumajandusmaa ja püsirohumaa kohta.

• Mahepõllumajandustoetuse aluse põllumaa osatähtsus kogu 
piirkonna põllumajandusmaast

• Kasutatud mineraal- ja orgaaniliste väetiste kogused
• Turvasmuldade, paepealsete muldade ja erosiooniohtlike 

muldade osatähtsus PRIA põllumassiividest.



Valitud näitajad (2)

Looduskaitselised näitajad

• PLK alade kogupind ja osatähtsus ruudus; 
• Lindude liigirikkus Linnuatlase andmete põhjal 

(6 põllulinnuliiki: kadakatäks, põldlõoke, kiivitaja, 
suurkoovitaja, rukkirääk, nurmkana);

• Kaitsealade ja Natura 2000 alade kogupind ja 
osatähtsus ruudus;

• I ja II kaitsekategooria alused liigid;



Valitud näitajad (3)
Maastiku mosaiiksus

• Põllumassiivide suurus;
• Servaindeks;
• Pindobjektide klasside arv;
• Põldude arv ja keskmine suurus;
• Väärtmaastike teemaplaneering, kogupind ruudust.



Töö näitajatega...



KÕRGE LOODUSVÄÄRTUSEGA 
PÕLLUMAJANDUS

Tambet Kikas

KLV ruumiandmete analüüs-
tehtud tööde kirjeldus



Mõisted:
EELIS - Eesti Looduse Infosüsteem
PRIA põllumassiivide tervikkiht - 14.sept 2010 seis 1 185 015,4 ha
PRIA põllumassiivide toetusalune kiht - 14.sept 2010 seis 973 783,8 ha
PLK-de tervikkiht – liidetuna EELIS ja PKÜ poollooduslike koosluste 
ruumiandmestik millest on ülekatted eemaldatud
Püsirohumaa – üle 5a rohumaad (PRIA toetusregistri andmed)
Põllumaa – külvikorras olev haritav maa ja lühiajaline alla 5a rohumaa (PRIA 
toetusregistri andmed)
LÜ – arvutatud loomühikud  PRIA loomaderegistri (veised, lambad, kitsed) 
andmetel.
Põllumajandusmaa - PRIA põllumassiivide tervikkiht + PLK-de tervikkiht millest on 
ülekatted eemaldatud
Toetusalune põllumajandusmaa – PRIA toetusregistri andmetel toetatav maa
UTM ruut – 5x5 km linnuatlase ruudustik
KLV ruudustik – 2x2 km KLV analüüsiks genereeritud üle-Eestiline ruudustik, 
testala Jõgevamaa
Näitajad valiti välja dets 2009 toimunud koosolekul kolmes grupis (maakasutuse 
ja tootmise intensiivsuse näitajad, looduskaitselised näitajad,  maastiku 
mosaiiksuse näitajad) 



1. Püsirohumaade osatähtsus kogu  põllumajandusmaast

Püsirohumaade osatähtsuse arvutamiseks kasutati PRIA 
põllumassiivide tervikkihti ja PLK-de tervikkihti.



PRosat_kogupmaast

61 to 143 (60)
29 to 61 (118)
9 to 29 (223)
0 to 9 (343)



2. LÜ/põllumaa ja püsirohumaa kohta

Kasutati loomühikute koondandmeid (va sigade andmed, mis ei olnud 
usaldusväärsed antud hetkel) ja PRIA põllumassiivide tervikkihti +PLK-de 
tervikkihti.

Antud analüüsis veis>24k=1LÜ, veis<24k=0,5LÜ lammas ja kits=0,25 LÜ. 
Probleem jätkuvalt hobuste arvud, sigade arvud!?



LÜkogumaakohta

1,71 to 6,13 (20)
0,18 to 1,71 (73)
0,1 to 0,18 (22)
0 to 0,1 (629)



3. Mahepõllumajandustoetuse aluse põllumajandusmaa 
osatähtsus kogu piirkonna toetusalusest põllumajandusmaast

Maheregistri andmeid ei ole kahjuks võimalik antud analüüsi käigus 
kasutada, seetõttu saab vaadata vaid PRIA toetusregistri mahetoetuste 
andmeid võrrelduna toetusaluse põllumajandusmaaga.



maheosat

52 to 100 (25)
19 to 52 (73)
1 to 19 (75)
0 to 1 (571)



4. Kasutatud mineraal- ja orgaaniliste väetiste kogused 

Andmed puuduvad



5. Turvasmuldade, paepealsete muldade ja 
erosiooniohtlike muldade osatähtsus PRIA 
põllumassiividest



HNVmuld

36 to 100 (45)
11 to 36 (161)
1 to 11 (253)
0 to 1 (285)



1. PLK alade kogupind ja osatähtsus ruudus

PLK-de tervikkihi osatähtsus kogu ruudu põllumajandusmaa pindalast



PLKosatpmmaast

54 to 102 (35)
10 to 54 (36)
1 to 10 (91)
0 to 1 (582)



2. Põllumajandusega seotud linnuliikide esinemine ruudus

Valiti välja kuus indikaatorliiki (põldlõoke, kadakatäks, suurkoovitaja, 
nurmkana, kiivitaja, rukkirääk) ja summeeriti liigi esinemise 
mitteesinemise andmed UTM ruutude põhiselt (väärtused kas 1 või 
0, maksimaalne võimalik summa 6). 

Selleks et ühildada UTM ruudustik ja KLV ruudustik, genereeriti UTM 
ruutude tsentroidid ja interpoleeriti andmestik. Interpoleeritud 
andmestiku põhiselt arvutati iga KLV ruudu keskmine näitaja.



poldlind

4,6 to 6 (258)
3,8 to 4,6 (220)
2,8 to 3,8 (177)
0,4 to 2,8 (89)



3. Kaitsealade ja Natura 2000 alade kogupind ja 
osatähtsus ruudus

EELIS- e kaitsealade ja NATURA 2000 alade liidetud (ülekatted 
eemaldati) andmestiku osatähtsus kogu ruudu pindalast.



kaitsealaosat

58 to 100 (91)
11 to 58 (81)
1 to 11 (71)
0 to 1 (501)



4. I ja II kaitsekategooria alused liigid

EELIS-e loomastiku ja taimestiku vastavate andmete põhine, 
liitmise tulem, mitu korda I või II kategooria liike ruudus 
esineb.



I_IIkatesinemine

4 to 16 (46)
2 to 4 (87)
1 to 2 (129)
0 to 1 (482)



5. Servaindeks……..

Vastavad arvutused tehakse maastike teemaplokis



1. Põllumassiivide suurus

PRIA põllumassiivide tervikkihti lõigati KLV ruudu piiriga ja arvutati iga 
ruudu keskmine põllumassiivi suurus (siin on mitu probleemi lõikamise 
tulemusena vähendame me füüsiliselt maastikus esinevate suurte 
alade pindala, aga kui me neid ei lõika, siis ei omistata teatud
ruutudele üldse mitte mingeid väärtusi)



massiivkesk

0 to 4,1 (243)
4,1 to 9,3 (238)
9,3 to 17,7 (196)
17,7 to 78,7 (67)



2. Servaindeks

Kasutatakse Eesti põhikaardi pindobjektide andmekihti. 
Servaindeks leitakse binaarselt, st põhikaardi objektid liidetakse 
ruutude kaupa kahe süsteemselt põllumajanduslik maakasutus 
versus kõik muu. 
(Servaindeksi arvutamiseks on mitmeid võimalusi, lähiajal 
võrreldakse erinevaid variante ja vajadusel otsustatakse mõne 
muu lähenemise kasuks)



servaind_bin

2 000 to 21 400 (114)
1 100 to 2 000 (383)
400 to 1 100 (177)
0 to 400 (70)



3. Pindobjektide klasside arv

Kasutatakse Eesti põhikaardi pindobjektide andmekihti. 
Leitakse pindobjektide klasside esinemine KLV ruudustikus.



pkklassidearv

12 to 17 (133)
10 to 12 (278)
8 to 10 (207)
2 to 8 (126)



4. Põldude arv ja keskmine suurus asendatakse 
Shannoni mitmekesisuse indeksiga!!



Shannoni mitmekesisuse indeks

1,35 to 1,9 (174)
1,08 to 1,35 (231)
0,77 to 1,08 (207)
0 to 0,77 (132)



5. Väärtmaastike teemaplaneering, osatähtsus 
ruudust

Liideti kogu Väärtmaastike teemaplaneeringu andmestik ja 
Kultuurimälestiste registri pindobjektide ja punktobjektide 
kaitsetsoonide andmestik ja eemaldati ülekatted. Leiti 
tekkinud andmekihi osatähtsus kogu KLV ruudust.



VMosatahtsus

45 to 100 (54)
8 to 45 (80)
1 to 8 (114)
0 to 1 (496)



• Esimese sammuna toimub iga andmekihi sisuline jagamine 
väärtusklassidesse

• Teise sammuna gruppide koondväärtustele kaalude andmine
• Kolmanda sammuna kaalutud koondväärtuste liitmine, lõppväärtuse   

omistamine igale ruudule



Kuna valitud indikaatorite mõju enamasti ületab ruutvõrgustiku piire ja näitajad 
mõjutavad üksteist vastastikku oluliselt, tuleks analüüsi viimase etapina ruutvõrgustiku 
lõppväärtused interpoleerida. 
Saadud vahemikväärtustega kaart arvestab naaberruutude väärtuste kaalutud ruumilist 
jagunemist.

KLV

Kõrge

Madal



Täname!


