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Toetused on muutunud põllumajandustootjatele lisasissetulekuallikaks. Hekseldamise 

nõude ümber oleva problemaatika vähendamiseks on oluline selgeks teha, miks seda on 

hakatud piirama. Magistritöö eesmärk on koostada analüüs hekseldamise nõude 

muutumise otstarbekusest ning selgitada välja, kas heksli maha jätmise keelamine on 

põhjendatud või toimitakse põllumajandustootjate suhtes ebaõiglaselt. Töö aitab kaasa 

arusaamisele, miks hekseldamist on hakatud piirama. Töö eesmärgi täitmiseks on seatud 

järgmised uurimisülesanded: 

• anda ülevaade hekseldamise nõude muutumisest ning milline on see aastatel 2017-

2019; 

• välja selgitada hekseldamise positiivsed ja negatiivsed mõjud 

põllumajandustootjatele ja keskkonnale; 

• välja selgitada Viljandi- ja Valgamaa põllumeeste suhtumist hekseldamise 

piiramisse; 

• välja selgitada, kuidas suhtuvad PRIA, Keskkonnaamet ja Maaeluministeerium 

hekseldamise piiramisse. 

 

Esimese uurimisülesande täitmiseks on kasutatud peamiselt PRIA publikatsioone ja 

artikleid, mis olid seotud otsetoetuste nõuetega. Teise uurimisülesande täitmiseks on 

kasutatud vaatlust, teadusartikleid rohumaade hooldamise teemal ning sarnaseid 

uuringuid. Materjalide läbitöötamisel on kasutatud kvalitatiivset tekstianalüüsi ja 

kvantitatiivset uurimismeetodit. Magistritöö kolmanda uurimisülesande täitmiseks 

koostati küsimustik Viljandi- ja Valgamaa põllumajandustootjatele. Neljanda 



 
 

uurimisülesande täitmiseks viidi läbi kaks poolstruktureeritud intervjuud PRIA ja 

Keskkonnaameti ametnikega ning saadeti küsimustik Maaeluministeeriumi ametnikule.  

 

2019. aastal tuleb hekseldatud rohi kokku koguda, põhjuseks on toetuste suunamine 

aktiivsetele põllumajandustootjatele. Hekseldamise negatiivsed mõjud on järgmised: 

hekseldamisest on saanud eraldi tegevusharu, hekseldamine piirab aktiivset tootmist, 

tõusevad maade hinnad, põllulindude arvukus langeb, liigirikkus väheneb, toitainete 

sisaldus suureneb jne. Positiivseteks mõjudeks on sissetulek, sobivus taastamisvõtteks, 

kasutamine halva ligipääsetavuse ja madala haljasmassi kvaliteediga põldudel ning 

vaadete avatud hoidmine. PRIA ja Keskkonnaameti ametnike arvates on hekseldamise 

nõude karmistumine põhjendatud, sest sellest on kujunenud eraldi tegevusharu. 

Hekseldamise positiivseks mõjuks on rohumaade taastamine. Maaeluministeeriumi 

ametniku arvates on hekseldamine marginaalsel tasemel, kuna see moodustab vaid 6 % 

väljamakstavast toetussummast.  

 

Magistritöö autori arvates on hekseldamise nõude karmistumine põhjendatud, sest sellel 

on eelkõige negatiivne mõju keskkonnale. Käesolev magistritöö aitab 

põllumajandustootjatel paremini mõista, miks hekseldamise kasutamine rohumaade 

hooldamisel ei ole hea mõte. 

Märksõnad: hekseldamine, rohumaad, poollooduslikud kooslused, põllumajandus, 

Viljandi- ja Valgamaa 
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Area payment schemes have altered to additional source of income for agricultural 

producers. To lessen the problematic discussions over chopping requirements it’s essential 

to explain why it is being restricted. The aim of current master’s thesis is to compose an 

analysis about the expedience of changing the requirements on grasslands chopping in 

Estonia and to ascertain the justification of prohibition of leaving chopped grass on fields 

and the possibility that legislators are acting unfairly towards agricultural producers. It 

should contribute to the understanding of why chopping the grasslands is restricted. To 

achieve the goal author raised four research tasks: 

• to give an overview, how the requirements on chopping the grasslands in Estonia 

have changed in past and what are the distinctions in 2017-2019; 

• to ascertain negative and positive impacts of chopping the grasslands to 

environment and agricultural producers; 

• to find out the attitude in relation to restrictions of chopping among farmers in 

Viljandi and Valga county; 

• to survey the stands towards restrictions of chopping the grasslands among public 

servants in Estonian Agricultural Registers and Information Board (ARIB), 

Environmental Board and Ministry of Rural Affairs. 

 

To achieve first research task mainly articles and publications related to requirements of 

area-related aid from Estonian Agricultural Registers and Information Board were 

elaborated. To achieve second research task observation and elaborating scientific articles 

and similar surveys about maintaining the grasslands were used. To work through the 

material qualitative and quantitative text analysis were used. To achieve third research 



 
 

task a questionnaire was prepared for agricultural producers in Viljandi and Valga county. 

To achieve fourth research task two semi-structured interviews were conducted with the 

public servants of Estonian Agricultural Registers and Information Board and 

Environmental Board and one questionnaire was distributed to the servant of Ministry of 

Rural Affairs. 

 

From 2019. and further on its prohibited to leave chopped grass on fields. The requirement 

is established to refer subsidies to active agricultural producers. Negative impact of 

chopping the grasslands is related to fact that chopping has become a source of subsistence 

for non-producers, which limits the possibilities of expanding for active agricultural 

producers, increases the land prices, decreases the direct support unit rates, the multiplicity 

of wild birds, declines the biodiversity and increases the soil fertility. As a counterbalance 

to this positive impact of chopping the grasslands is a considerable income for owners of 

permanent grasslands, it’s suitable for grassland restoration and puddles cleaning likewise 

is the best option for maintaining grasslands with poor access and low grass quality. 

 

Public servants from Estonian Agricultural Registers and Information Board and 

Environmental Board believe that restricting the requirements is reasonable as chopping 

has become an individual branch of economy. In their opinion positive effect related to 

chopping is the restoring of unused grasslands. The servant from Ministry of Rural Affairs 

considers chopping grasslands marginal as it forms only 6 % from the amount paid out for 

area-related support. 

 

Author of current master’s thesis considers the restriction of chopping requirements 

grounded as it first and foremost has negative impact to environment. Current master’s 

thesis helps agricultural producers realize why chopping is not the best way to maintain 

grasslands. 

Keywords: chopping, grasslands, semi-natural grasslands, agriculture, Viljandi and Valga 

County 
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SISSEJUHATUS 

 

Toetused on kujunenud põllumajandustootjatele lisasissetulekuallikaks, mis aitab kehvade 

ilmastikuolude või ebasoodsa turuseisundi korral tagada sissetulekud, tasuda maade 

rendirahad, osta väetisi ja tehnikat ning muuta oma tootmist efektiivsemaks, tehes 

investeeringuid seadmetesse ja põllumajandusmaa kuivendamiseks. Aktiivsed 

põllumajandustootjad varustavad meid kohaliku tooraine ja toiduga. Üheaastaste toetuste 

puhul muutuvad tingimused igal aastal ning seetõttu on oluline kindlaks teha, millised 

muutused on toimunud hekseldamise nõude osas ja mis on selle võimalikeks põhjusteks.  

 

Eestis on kõrge hooldusaluste maade osakaal kogu toetusõiguslikust maast, vastav näitaja 

oli 2004. aastal 3,4 % ning 2015. aastal oli see rohkem kui 11 %. See oli võrreldes teiste 

Balti riikidega kaks korda suurem ning võrreldes ülejäänud Euroopa riikidega kuus korda 

suurem. See on üheks põhjuseks, miks järjest enam on levinud arvamus, et hekseldamisest 

on Eestis saanud eraldi tegevusharu. Otsetoetuste tingimustes on alates 2015. aastast 

toimunud olulised muutused hekseldamise nõude osas. Need muutused Eesti 

põllumajanduses peaksid vähendama hooldusaluste maade osakaalu, kus hooldusvõttena 

kasutatakse hekseldamist. Muutuste eesmärgiks on suunata toetused aktiivsetele 

põllumajandustootjatele (Miller 2017). Sellest tulenevalt soovib magistritöö autor kindlaks 

teha, kas ja miks on hekseldamise nõude muutumine otstarbekas. 

 

Käesoleva magistritöö eesmärk on koostada analüüs, mis käsitleb hekseldamise nõude 

muutumise otstarbekust ja selgitada välja, kas heksli maha jätmise keelamine on 

põhjendatud või toimitakse põllumajandustootjate suhtes ebaõiglaselt. Magistritöö eesmärgi 

täitmiseks on seatud neli uurimisülesannet: 

• anda ülevaade, kuidas on hekseldamise nõue muutunud ning milline on see aastatel 

2017-2019; 

• välja selgitada, millised on hekseldamise positiivsed ja negatiivsed mõjud 

keskkonnale ja põllumajandustootjatele; 

• välja selgitada, kuidas suhtuvad Viljandi- ja Valgamaa põllumehed hekseldamise 

piiramisse. Selleks viiakse läbi küsitlus; 
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• välja selgitada, kuidas suhtuvad PRIA, Keskkonnaamet ja Maaeluministeerium 

hekseldamise piiramisse. Selleks viiakse läbi kaks poolstruktureeritud intervjuud 

PRIA ja Keskkonnaameti ametnikega ning saadetakse küsimustik 

Maaeluministeeriumi ametnikule. 

 

Käesolev magistritöö on jaotatud neljaks osaks. Töö esimeses osas esitatakse rohumaade ja 

hekseldamise nõude teoreetilised alused, millega antakse ülevaade rohumaadest ja 

hekseldamise nõude kujunemisest. Magistritöö esimene osa on jaotatud mõtteliselt kaheks 

osaks. Esimeses osas käsitletakse kolme alapeatüki kaudu rohumaid. Esimeses alapeatükis 

selgitatakse välja, milline on rohumaade klassifikatsioon PRIA mõistes ning milline on 

rohumaade pindala Eestis. See on oluline, kuna aitab välja selgitada kui ulatuslikult võib 

selle nõude muutumine mõjutada põllumajandustootjate sissetulekuid ja keskkonda. Teises 

alapeatükis antakse ülevaade, millised on levinud rohumaade hooldamisvõtted ning millised 

on hooldustööde tähtajad. Tähtaegadest kinnipidamine on oluline toetuste saamiseks, kuna 

toetusi makstakse reaalselt tehtud hoolduse eest. Selles peatükis käsitletakse rohumaade 

niitmist, karjatamist ja hekseldamist ning antakse ülevaade ja soovitusi, millal oleks mingit 

hooldusvõtet otstarbekas kasutada. See alapeatükk on oluline, kuna näitab, et hekseldamine 

ei tohiks olla eelistatud rohumaade hooldamisvõte. Kolmandas alapeatükis selgitatakse 

välja, millised on erinevused elupaikade osas lühiajaliste rohumaade, püsirohumaade ning 

poollooduslike koosluste vahel. See alapeatükk aitab paremini mõista, miks hekseldamise 

nõue on selliselt kehtestatud. Teises osas käsitletakse läbi kolme alapeatüki otseselt 

hekseldamisega seotud teemasid. Esimeses alapeatükis selgitatakse välja, millal tekkisid 

eeldused toetuste saamiseks juhul, kui põllumajandustootja ei tegele aktiivse tootmisega. 

Lisaks tuuakse selles alapeatükis välja, millal ja kuidas on hekseldamise nõue viimase paari 

aasta jooksul muutunud ning millised on suundumused järgmiseks kolmeks aastaks. See 

alapeatükk on oluline, kuna annab põhjaliku ülevaate inimestele, kes ei ole täpselt kursis 

nõude muutumisega. Teises ja kolmandas alapeatükis käsitletakse, kuidas hekseldamine 

ning hekseldatud rohu maha jätmine mõjutab keskkonda ja põllumajandustootjad. Need kaks 

alapeatükki aitavad välja selgitada, kas heksli maha jätmise keelamine on põhjendatud.  

 

Käesoleva magistritöö teises osas antakse ülevaade töös kasutatud meetodikast. Selles osas 

tuuakse välja andmete kogumise ja analüüsimise viisid, mida on kasutatud nelja 

uurimisülesande täitmiseks. Magistritöö kolmandas osas on esitatud tulemused 

küsimustikest, millest üks oli koostatud Viljandi- ja Valgamaa põllumajandustootjatele ja 
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teine Maaeluministeeriumi ametnikule. Lisaks on esitatud PRIA ja Keskkonnaameti 

poolstruktureeritud intervjuude tulemused. Küsimustike ja intervjuude põhjal kogutud 

andmed aitavad magistritöö autoril kaalutleda hekseldamise nõude muutumise otstarbekuse 

üle. Magistritöö neljandas osas on esitatud arutelu, mille põhjal magistritöö autor otsustab, 

kas hekseldamise nõude karmistumine on põhjendatud.  
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1. ROHUMAADE JA HEKSELDAMISE NÕUDE ÜLEVAADE 

 

1.1. Rohumaade klassifikatsioon ja pindala 

 

Põllumajandusregistrite ja Informatsiooni Ameti juhendis „Juhend pindalatoetuste 

kohapealse kontrolli läbiviimiseks“ eristatakse viis tüüpi rohumaid, nendeks on (2016: 200): 

1) lühiajalised rohumaad; 

2) püsirohumaad; 

3) kaitstaval loodusobjektil asuv rohumaa, sh Natura rohumaad; 

4) poollooduslikud kooslused; 

5) lühiajalised rohumaad nagu ökoala kesad, ja kuni 3-aastased lühiajalised rohumaad, 

mille eesmärgiks on haljasväetise saamine.  

 

Lühiajalised rohumaad on maad, millel kasvatakse heintaimi viiel järjestikusel aastal, 

üldjuhul on sellised rohumaad 2-3-aastased (Mullaerosiooni… 2006: 1). Nende peamiseks 

eesmärgiks on viljavaheldusplaani korrapärane toimimine, maa viljakuse hoidmine ning 

loomadele sööda tegemine. Lühiajalised rohumaad annavad hektari kohta rohkem biomassi 

kui püsirohumaad. Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse ning mahepõllumajandusliku 

toetuse taotleja peab järgima viljavahelduse nõudeid, näiteks ei tohi taotleja samal maa-alal 

kasvatada teravilju rohkem kui kolmel järjestikusel aastal. Heintaimede kasvamine katkestab 

kultuuride järgnevuse ning ennetab nõuete rikkumisi (Keskkonnasõbraliku majandamise… 

2010, § 6 lg 3). Lisaks viljavahelduse nõuetele ei tohi mahetootjad kasutada 

taimekaitsevahendeid ja sünteetilisi mineraalväetisi (Mahetoit… 2012). Maa viljakuse 

säilimiseks on mahetootjatele kehtestatud nõue, mille kohaselt tuleb kasvatada liblikõieliste 

sugukonda kuuluvaid põllumajanduskultuure vähemalt 20 % põllumaal 

(Mahepõllumajandusele ülemineku… 2015, § 12 lg 6). Selliseks põllumajanduskultuuriks 

heintaimede hulgast võiks olla näiteks punane ristik, mis on võimeline siduma 

õhulämmastikku.  

 

Püsirohumaad on sellised maad, millel on heintaimi kasvatatud rohkem kui viiel järjestikusel 

aastal. Aastate jooksul väheneb saadava biomassi hulk ning seetõttu võivad püsirohumaade 
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omanikud uuendada neid külvates sinna heinaseemne segusid. Näiteks ei katkesta 

püsirohumaade vanust kõrreliste heintaimede külvamine, kus lisaks kõrrelistele on teatud 

osakaalus ka teisi segusid (Juhend… 2016: 360). Kaitstaval loodusobjektil asuvad rohumaad 

ja Natura rohumaad on sellised maad, mis paiknevad näiteks rahvuspargis või Natura loodus- 

ja linnualadel. Poollooduslikud kooslused on loodusliku elustikuga kooslused ning need on 

kujunenud pikaajalise hooldamise tulemusena (Rohumaatüübid 2017). Poollooduslike 

koosluste puhul on tegemist püsirohumaadega, kuid võrreldes tavaliste rohumaadega on neil 

kõrgem keskkonnaväärtus. Lisaks tavalistele lühiajalistele rohumaadele on määratlusse 

toodud ka sellised rohumaad, mille eesmärgiks ei ole tootmine. Sööti jäetud maad on 

külvikorras olevad maad, mida ei kasutata saagi saamiseks saagiaastal (Juhend… 2016: 25). 

Sisuliselt on tegemist lühiajalise rohumaaga, kus kasvab peamiselt looduslik taimestik ning 

mida peab hooldama vastavalt kehtivatele nõuetele (Juhend… 2016: 133). Haljaskesad on 

sellised maad, mille eesmärgiks on mulla rikastamine toitainetega enne kultuuri külvi. 

Umbrohuseemnete leviku vältimiseks küntakse kasvanud taimestik suve teisel poolel mulda 

(Põllumajanduskultuuride loetelu 2016). 

 

Rohumaade pindala 

Eesti põllumajandus on viimase 50 aasta jooksul olnud sama tsükliline kui majandus. 1970. 

aastal sai alguse intensiivpõllumajandus, mil alustati massiliselt niitude üleskündmisega 

põldudeks. Selle tagajärjel hävinesid püsirohumaad ja poollooduslikud rohumaad. Selline 

arengusuund oli valdav 1990. aastani, mil toimus Eesti taasiseseisvumine. Peale kolhooside 

ja sohvooside lagunemist, kuni 2004. aastani, toimus valdavalt põldude maha jätmine ja 

võsastumine, mis on osaliselt kaasa aidanud ka kõrgele metsasuse protsendile Eestis. 

Võrreldes 1970. aastaga suurenes metsade pindala 2010. aastaks 270 000 ha võrra. (Eesti 

keskkonnanäitajad 2012: 311) 

 

Peale seda kui Eesti liitus 2004. aastal Euroopa Liiduga, on põllumajandusmaa pindala 

hakanud suurenema. Kasutatav põllumajandusmaa on selline maa, mille komponendiks on 

kõik maakasutused (põllumaa, püsirohumaad, viljapuuaiad jne), mida on võimalik kasutada 

ilma lisakulutusteta põllumajandusliku tootmise eesmärgil (Kikas: 2015). Kasutatava 

põllumajandusmaa hulk on ajas kasvanud ning 2015. aastal oli see 993 595 ha (joonis 1). 

Võrreldes 2004. aastaga on olnud kasv 20,2 %, mis kinnitab seda, et Eesti põllumajandus on 

hakanud taastuma kriisist, mille tõi endaga kaasa lahkumine NSV Liidust.  
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Joonis 1. Põllumajandusmaa kasutamise muutused aastatel 2004-2015, ha (PM028) 

 

Joonis 1 põhjal selgub, et püsirohumaade pindala on vähenemas. Põllumajandusmaa hulgas 

oli 2015. aastal püsirohumaid 19,4 % ehk 192 295 hektarit. Võrreldes 2004. aastaga on nende 

pindala vähenenud 43 982 ha võrra (18,4 %) (PM028). Püsirohumaade pindala ei tohiks 

järgnevate aastate jooksul enam väheneda, kuna põllumajandustootjad, kes taotlevad PRIA 

pindalatoetusi, peavad säilitama eelmise aasta taotluses märgitud püsirohumaade pindala ka 

järgneval aastal. Vastavast kohustusest on pääsenud need taotlejad, kes on liitunud 

väiketootjate kavaga ja mahetootjad, kellel on mahetunnustatud maa. Kohustus tuleneb 

Euroopa Liidu nõuetest ning seda jälgivad kõik liikmesriigid, eesmärgiga hoida 

püsirohumaade keskkonnaväärtust (sh elupaigad ja kasvukohad). Võrdlussuhtarv leitakse 

püsirohumaade ja kogu põllumajandusmaa suhtena ning see ei tohi väheneda üle 5 %. 

Selgus, et Eesti tasandil on see arv ületatud ning taotlejad, kes on muutnud oma püsirohumaa 

maakasutust kahe aasta jooksul, saavad tagasirajamise kohustuse. Tagasirajatud rohumaad 

on esialgu sisuliselt lühiajalised rohumaad, kuid viie aasta möödudes saavad neist jälle 

püsirohumaad (Püsirohumaa säilitamise kohustus 2016). 

 

Lühiajalistel rohumaadel kasvatakse peamiselt mitmeaastaseid söödakultuure, näiteks 

liblikõieliste ja kõrreliste segusid erinevas vahekorras. 2015. aastal oli selliseid rohumaid 

135 300 hektarit, mis on 18 300 hektari võrra vähem kui 2004. aastal (PM031). Hooldatud 

poollooduslike koosluste pindala oli 2015. aastal 24 tuhat hektarit (SN03). Kokkuvõtvalt oli 

2015. aastal erinevate rohumaade pindala kokku ligikaudu 328 tuhat hektarit. Lähtudes 
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käesoleva magistritöö eesmärgist on oluline selgeks teha, missugused on vastavad pindalad 

Viljandi ja Valga maakondades. Püsirohumaid oli 2015. aastal Viljandimaal 9886 ha ning 

lühiajalisi rohumaid 11 637 ha. Vastavad näitajad olid Valgamaal 7769 ha ja 6072 ha. 

Statistika põhjal selgub, et rohumaade pindala Viljandimaal on mõnevõrra suurem kui 

Valgamaal. 2015. aasta seisuga oli rohumaade pindala nendes maakondades kokku 35 364 

ha (nendest püsirohumaad ligikaudu 18 tuhat ha), mis on ligikaudu 11 % Eesti rohumaade 

pindalast (PM031). 

 

 

1.2. Rohumaade hooldamisvõtted ja tähtajad 

 

Ühtse pindalatoetuse saamiseks rohumaadele on taotlejatel kohustus neid 

vegetatsiooniperioodi jooksul vähemalt ühe korra hooldada, mis tähendab, et rohumaa peab 

olema niidetud või hooldatud muul viisil, sealjuures tuleb niide ja hekseldatud rohi kokku 

koguda. Vastavad hooldustööd tuleb teostada hiljemalt väljatoodud kuupäevaks. Lühiajaliste 

ja looduslike rohumaade korral, mis ei asu kaitsealadel, on tööde tegemise tähtajaks 10. 

august ning kaitsealadel asuvatel rohumaadel 20. august (Otsetoetuse saamise… 2015, § 4 

lg 4-5). Poollooduslikel kooslustel sõltub nõude täitmise tähtaeg rohumaa kasutamise viisist. 

Niitmise korral on vastav tähtaeg 1. september ning karjatamisel 1. oktoober (Juhend… 

2016a: 134). Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse taotlejatel, kes võtsid endale 

mesilaste korjealade rajamise lisategevuse, on vastav tähtaeg 15. september. Rohumaade 

muu hooldamisviisi all on mõeldud rohumaade karjatamist ning saavutatud tulemus peab 

jääma niitmisega sarnane. Määruses nõutud tulemuse saavutamiseks eeldab see rohumaade 

hooldajatelt piisavat loomkoorust (Otsetoetuse saamise… 2015, § 4 lg 4, 7). Ebapiisava 

loomkoormuse tõttu hakkavad rohumaad võsastuma ja metsastuma, lisaks hakkab levima 

soovimatu taimestik nagu takjad, puju jne. PRIA ametnikuna on magistritöö autor 

tuvastanud mitmeid selliseid juhtumeid ning taotleja jaoks tähendab see toetuste vähenemist, 

kuna ei ole täidetud määruse nõudeid. Toetuste vähenemine tuleneb sellest, et sama määruse 

§ 4 lg 4 sätestab, et kui karjatamine ei ole andnud niitmisega sarnast tulemust, siis tuleb põld 

üle niita või hekseldada. Rohumaade järelhooldamine nõuab aga põllumajandustootjalt 

kulutusi, mida esialgu ei planeeritud. Lisakulutuste tegemiste vältimiseks on mitmeid 

võimalusi nagu portsjonkarjatamine või piisava arvu loomade paigutamine karjamaale, 

tagades piisava loomkoormuse. Soovituslikult võiks hea saagikusega kultuurrohumaale 
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paigutada ühe hektari kohta 2,5 veist koos vasikatega (Suurmaa 2016). Poollooduslikel 

kooslustel on loomkoormused väiksemad (Poolloodusliku koosluse… 2010, § 4 lg 2). 

Näiteks peaks aruniidul ühe hektari kohta olema üks veis. Kokkuvõttes on rohumaade 

hooldamisviisideks niitmine, hekseldamine ja karjatamine. Rohumaade hooldamisviisidest 

tuleks eelistada eelkõige niitmist ja karjatamist, ainult erandkorras võiks kasutada 

hekseldamist (Talvi 2012: 29). Käesoleva magistritöö hekseldamise lähtepeatükis selguvad 

hekseldamise negatiivsed mõjud tootmisele ja keskkonnale. 

 

Rohumaade hekseldamisele on iseloomulik, et hekseldatud rohumass jäetakse maha. 

Põllumajandustootjaid kontrollides ei ole magistritöö autor kohapealsetes kontrollides 

kunagi tuvastanud, et keegi oleks hekseldatud rohu kokku kogunud. Erinevalt 

hekseldamisest kasutatakse niitmise korral niite kokku kogumist. Eranditeks on vihmased 

suved, kui põllumajandustootjal ei ole võimalik heina kokku koguda, kuna rasked 

põllumajandusmasinad tekitavad suuri rööpaid ning hein peab saavutama teatud kuivuse. 

Negatiivsete asjaolude mitte ilmnemisel tehakse heinast heina- ja silopalle. Heinategu oli 

meie esivanemate üks olulisemaid sündmuseid aastas. Traditsiooniline heinategu on 

asendumas silo tegemisega – siloaugud või silopallid. Silo tegemine tähendab, et rohumaid 

hakatakse niitma juba maikuu lõpus või juuni alguses, mille tulemusena hävivad põldudel 

pesitsevate lindude pesad ja munad. (Linnud ja… 2014) 

 

Kohapealsete kontrollide ja põllumassiivide uuendamise käigus on magistritöö autor pannud 

tähele, et paljudel juhtudel pole heina- ja silopallid leidnud endale kasutusotstarvet ning 

seisavad juba mitmeid aastaid ühe koha peal või on lükatud maaparanduskraavidesse 

lagunema. Üheks põhjuseks võib olla piimanduse kriis, mille tõttu on madalad 

kokkuostuhinnad sundinud piimatootjaid oma karja vähendama. Selle tõttu on vähenenud 

nõudlus heina- ja silopallidele. Teiseks põhjuseks võib olla see, et rohumaad on sattunud nö 

valede inimeste kasutusse. Selge on see, et taimekasvatajatel ei ole heinaproduktidega 

midagi peale hakata ning piimatootjatel ei ole rahalisi ressursse neid osta ja nad on sunnitud 

oma karja suurust vähendama. Heina- ja silopallidele kasutusotstarbe leidmist ei reguleeri 

ka kehtivad määrused. Taimekasvatajad, kellel ei ole midagi heina- ja silopallidega teha 

võiksid kaaluda võimalust, milleks on energia tootmine. Erinevate allikate põhjal selgub, et 

juba praegu toodetakse põhust, heinast ja pilliroost põhubrikette. Võrreldes puiduga 

iseloomustab põhubrikette kõrgem kütteväärtus ja taastuvus. Metsa tasub maha võtta alles 
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paarikümne aasta pärast, samas kui heintaimi saab vahetpidamata igal aastal (Põhubrikett 

2016). 

 

Rohumaade hooldamiseks on enamikul juhtudel sobivaim aeg juulikuu, kui taimik on veel 

roheline ning toitainerikas. Sellise kvaliteediga ning toitainete sisaldusega heina on 

otstarbekas kasutada loomasöödaks. Produktiivsematel rohumaadel võib peale juulikuu 

niidet saada heina ka septembrikuus. Võrreldes juulikuu heinaga ei ole septembris saadud 

hein nii kvaliteetne ja toitainerikas. Seetõttu on soovitatud loomapidajatel sügisel kogutud 

heina pakkuda loomadele allapanuks. (Grassland management… 2016) 

 

Rohumaade karjatamine on otstarbekas näiteks sellistel maadel, mis on ebatasased või suure 

kaldega. Piimalehmade karjatamise optimaalne aeg on esimeses dekaadis, mil rohi on 

keskmiselt 10 cm kõrge ning maa on piisavalt tahke loomade kandmiseks. Pigem 

soovitatakse karjatamist alustada enne kui rohi jõuab kasvada 10 cm kõrguseks, kuna 

ebapiisava karjatamiskoormuse või ebaõige karjatamisviisi valiku tõttu võib tekkida oht, et 

taimik kasvab liiga tihedaks ja kõrgeks. Piisaval tasemel karjatamine aitab vältida soovimatu 

taimestiku levikut ja suurendab loomade heaolu ning võib parandada piima kvaliteeti. 

Kasutades vabakarjatamist saavad loomad karjamaal toituda terve rohumaa ulatuses ning 

hajutatuse tõttu pikeneb karjatamise aeg. Vabakarjatamise eelistamine toob kaasa väiksed 

kulutused karjatarade, juurdepääsuteede jms ehitamiseks. Vabakarjatamist kasutatakse 

peamiselt lihaveiste ja lammaste korral. Karjatamisviisidest kasutatakse veel järel-, portsjon- 

ja kopliviisilist karjatamist. (Selge, Keres 2016)  

 

 

1.3. Rohumaad elupaikadena 

 

Rohumaade nagu ka teiste ökosüsteemide peamiseks ülesandeks on pakkuda liikidele 

mitmekülgseid ja sobivaid elupaiku ja kasvukohti. Liigirikkus on erinevate rohumaatüüpide 

korral väga erinev. Kõige vaesema elustikuga on lühiajalised rohumaad ning sellel on mitu 

põhjust. Esiteks toimub pidevalt sellist tüüpi rohumaade uuendamine, mille eesmärgiks on 

saada võimalikult palju ja kvaliteetset rohumassi. Lühiajaliste rohumaade maksimaalne 

eluiga on kolm aastat. Peale kolme aasta möödumist künnab põllumajandustootja põllu üles 

ning külvab rohttaimede asemele näiteks teravilju või tehnilisi kultuure. Põldude 
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üleskündmisel hävinevad täielikult sinna kujunenud ja tekkinud kasvukohad ning elupaigad. 

Teiseks on lühiajalistel rohumaadel kehvad varjumis- ja toitumisvõimalused lindudele, sest 

neid iseloomustab intensiivne kasutus, kuna vaja on hulgaliselt kvaliteetset rohumassi. 

(Rohumaatüübid 2017)  

 

Lühiajalistel rohumaadel kasutatakse väetisi ja taimekaitsevahendeid rohkem kui 

püsirohumaadel. Taimekaitsevahendeid kasutatakse kõrrelistel heintaimedel esinevate 

haiguste vastu. Kõrreliste haiguste tagajärjel peatub taimede kasv ning kasutatud väetiste 

mõju on nullilähedane. Kõrreliste heintaimede haigused levivad ja kanduvad hästi edasi ka 

teraviljadele. Väga ohtlikuks võib loomadele osutuda kõrreliste jahukaste, sest nakatunud 

taimed on tugeva kontsentratsiooni korral loomadele mürgiseid (Sõmermaa 2014). Ühelt 

poolt on mõistetav, et põllumajandustootja soovib saada võimalikult suurt ja kvaliteetset 

saaki, kuid see mõjutab negatiivselt elurikkust. Väetised ja taimekaitsevahendid mõjuvad 

elurikkusele hävitavalt, sest põllud muutuvad nende tagajärjel steriilseteks. See tähendab, et 

lindudele ei jätku piisavalt putukaid ja seemneid, millest on tingitud ka vähene elurikkus 

(Linnud ja… 2014). 

 

Võrreldes lühiajaliste rohumaadega iseloomustab looduslikke rohumaid ehk püsirohumaid 

kõrgem elurikkus, millest tuleneb ka suurenenud loodusväärtus (Rohumaatüübid 2017). 

Kariloomad ja looduslikud rohumaad on ideaalne kooslus mitmekesise linnustiku tekkeks, 

sest loomade ja nende väljaheidete juures tiirleb massiliselt putukaid. Üldiselt võikski 

püsirohumaadel eelistada karjatamist niitmisele. Eelistades siiski niitmist, tuleb silmas 

pidada, et kasutataks õiget niitmisvõtet – niitmist alustatakse põllu keskelt ning liigutakse 

väljapoole. Kohapealsete kontrollide käigus on magistritöö autor mitmel korral märganud, 

et kõikidel põllumajandustootjatel ei ole teadlikkust sellest, kuidas õigesti niita. Niitmist on 

alustatud väljastpoolt sissepoole ning sellega võetakse lindudel ja loomadel võimalus metsa 

põgeneda (Linnud ja… 2014). 

 

Põllumajandustootjad, kes valivad niitmise asemel karjatamise, aitavad suurendada või 

säilitada senist liigirikkust. Karjatatud rohumaadele on iseomane ebaühtlane rohusöömine, 

mille tulemusena tekivad madalmurused laigud ja mättad kõrgema taimestikuga. 

Madalmurused laigud on sobivad kohad lindude toitumiseks ning mättad on sobilikud 

pesitsemiseks ja kaitsealuste liikide säilitamiseks. Piisava karjatamise korral kaob vajadus 
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kasutada võimsat ja rasket põllumajandustehnikat ning selle tulemusena on pesade hävimise 

ja poegade hukkumise tõenäosus väiksem. (Linnud ja… 2014) 

 

Rohumaatüüpidest on kõige liigirikkamad poollooduslikud kooslused. Võrreldes lühiajaliste 

ja looduslike rohumaadega, iseloomustab selliseid rohumaid väiksem kasutamise 

intensiivsus. Lisaks sellele on keelatud kasutada väetisi ja taimekaitsevahendeid, millest 

tuleneb ka kõrge liigirikkus. Vastavalt Euroopa loodusdirektiivile on kõik poollooduslikud 

maastikud loetud väärtuslikeks elupaikadeks. Paljud poollooduslikud kooslused on arvatud 

Natura 2000 võrgustikku, millega soovitakse tagada ohustatud või haruldaste taimede ja 

loomade ning nende kasvukohtade ja elupaikade kaitse. (Rohumaatüübid 2017) 

 

 

1.4. Hekseldamise nõue Eestis ja selle levik mujal Euroopas 

 

Euroopa Liidus olid 2002. aastal uuenduslikud suunad põllumajanduspoliitikas, kuna 

muutusid seisukohad otsetoetuste jagamisel. Selle tulemusena saab kuni tänase päevani 

(nüüd piiratud kujul) otsetoetusi lisaks loomapidamisele ja põllukultuuride kasvatamisele ka 

põllumajandusmaa hooldamise eest (sh hekseldamise eest). See võimaldas põllumeestel teha 

otsuseid turukonjunktuurist lähtuvalt. Näiteks ei pidanud põllumehed vaatamata madalatele 

teravilja kokkuostuhindadele või ebasoodsatele ilmastikuoludele neid kindlasti kasvatama 

toetuse saamiseks. Selle tulemusena oli põllumeestel võimalik säilitada oma sissetulekuid 

ning majandada ja tööd pakkuda ka järgnevatel kasvuperioodidel. Teiselt poolt loodeti 

säilitada ja suurendada reservis oleva põllumajandusmaa pindala. Maade kasutusest välja 

jäämise korral hakkab neil kiiresti levima ebasoovitav taimestik ning seetõttu võivad nad 

muutuda põllumajanduslikult kasutuskõlbmatuks. Toetuse jagama hakkamisel kadus oht 

ning püsis lootus, et põllumajandusmaal säilisid head põllumajandus- ja 

keskkonnatingimused. (Talvik 2016) 

 

Toetuse saamine põllumajandusmaa hooldamise eest oli ajutine lahendus ning seda on 

hakatud piirama alates 2015. aastast. Probleemi paremaks mõistmiseks ja lahendamiseks on 

hakatud alates 2016. aastast eristama tootmis- ja hooldusalust maad. Tootmismaa on selline 

põllumajandusmaa, kus toimub loomade karjatamine või loomasööda kogumine. 

Hooldusalune maa on selline maa, kus tegeletakse rohumaade hooldamisega ebasoovitava 
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taimestiku vältimiseks ning maa säilitamisega sellisel tasemel, et seda saaks järgmisel 

vegetatsiooniperioodil kasutusele võtta lisakulutusi tegemata (Juhend… 2016a: 140). 

Praktikas on need sellised rohumaad, mida hooldatakse hekseldamise või niitmise teel, aga 

saadud toodang ei ole leidnud õiget kasutusotstarvet. Hooldusalustel maadel tehtud heina- 

ja silopallid jäävad aastateks põldudele või lükatakse need põldude ääres olevatesse 

kraavidesse. Magistritöö autor ei ole üheski kohapealses kontrollis tuvastanud, et 

hekseldatud rohumass oleks kokku kogutud. Samuti on tõsised põllumehed imestanud ja 

arutlenud kehtivate määruste üle, kus on sätestatud, et hekseldatud rohi tuleb kokku koguda. 

Hekseldamist kasutatakse hooldamisvõttena üldjuhul siis kui heinaga ei ole midagi peale 

hakata või see hein ei sobi loomadele söödaks. Toetuste maksmine maade hooldamise eest 

on suurendanud maade osakaalu arvestataval määral (joonis 2). Kehtivad määrused ei 

kohusta otsetoetuste taotlejatel rohumaadel saadud heina otstarbekalt kasutada ning lisaks 

on veel hekseldamine koos heksli maha jätmisega piiratud määral lubatud.  

 

Joonis 2. ÜPT taotletav pindala ja hooldusaluse maa pindala Eestis aastatel 2004-2015 

(Miller 2017) 

 

Statistika kinnitab fakti, et hooldusaluste maade osakaal on ajas kasvanud. Joonis 2 põhjal 

selgub, et hooldusaluste maade osakaal on olnud stabiilselt kasvav. Euroopa Liiduga 

liitumise aasta hetkel oli hooldusaluste maade pindala üle 27 000 hektari, mis toona 

moodustas kogu põllumajandusmaast 3,4 %. 11 aastat hiljem, 2015. aastal, oli hooldusaluste 

maade pindala suurenenud ligikaudu 125 000 hektarini. Võrreldes 2004. aastaga suurenes 
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pind 98 000 hektari võrra ehk 78,4 %. Kuna hooldusaluste maade pindala on suurenenud, 

siis saab arvutuste põhjal teada, et igal aastal tekkis hooldusaluseid maid juurde ligi 10 000 

hektarit. Tootmis- ja hooldusaluse maa pindalade vaheline suhe on kasvanud 11,1 %-ni 

(Miller 2017). 

 

Võimalused rohumaade hekseldamiseks loodi 2002. aastal. Joonis 2 kinnitab, et pärast seda 

hakkas hooldusaluste maade osakaal järjest enam suurenema ning ei näidanud raugemise 

märke. Suure kasvu tulemusena on Eestis saavutatud, võrreldes Euroopaga, suurim 

hooldusaluste maade osakaal. Hooldusaluste maade pindala Hispaanias, Poolas ja Belgias 

on alla 2 %. Võrreldes teiste Balti riikidega ei ole Eesti oma näitajaga (11,1 %) eeskujuks, 

kuna vastav näitaja on Lätis 4,2 % ja Leedus 2 % (Miller 2017). Suundumused Eesti 

põllumajanduses ning võrdlus ülejäänud Euroopaga kinnitavad, et rohumaade 

hekseldamisse tuleb hakata suhtuma kriitilisemalt. 

 

Hekseldamise nõude põhiolemus 

Hekseldamine on rohumaade hooldamine jäätmaaniidukiga, kusjuures saadud hekslit põllult 

tavaliselt ei koristata. Hekseldamise nõue on kujunenud oma erisuste tõttu üheks raskemini 

hallatavaks nõudeks. Seetõttu, enne kui hakatakse välja selgitama, kuidas on hekseldamist 

piirama hakatud, tuleb selgeks teha, mida hekseldamise nõue endast kujutab. 

 

Rohumaade hooldajad tegelevad hooldustegevustega erinevatel eesmärkidel, olgu selleks 

sööda kogumine, raha teenimine või vaadete avatud hoidmine. Kehtivates määrustes ei ole 

sätestatud kuupäeva, millest alates tuleks rohumaid hooldama hakata, vaid on määratud, 

millisteks kuupäevadeks peavad hooldustegevused tehtud olema. Otsetoetuste määruses (§ 

5 lg 4) on väljatoodud, et kasutades püsirohumaadel hooldamisvõttena hekseldamist, tuleb 

arvestada hekseldamise keeluga kuni 5. juulini. Teistel rohumaatüüpidel võib hekseldamist 

kasutada soovi korral varem. Selline kuupäev on määratud keskkonnakaitselistel 

kaalutlustel, kuna püsirohumaad (sh PLK ja kaitsealad) on võrreldes lühiajaliste 

rohumaadega kõrgema elurikkusega ning sellest tulenevalt kõrgema loodusväärtusega. 

 

Teatud juhtudel võib hekseldatud rohumassi jätta põldudele kui hekseldamine ei ole esimene 

hooldustegevus või on maa eesmärgiks tootmine. Seda on lubatud teha meetaimede 

korjemaal ja põllumajandusmaal, kus tegeletakse püsikultuuride kasvatamisega (Juhend… 
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2016: 140). Käesolevas peatükis oli põllumajandusmaa jaotatud kahte kategooriasse – 

tootmis- ja hooldusalused maad. Tootmismaadel tegeletakse vahepeal lisaks tootmisele ka 

hooldamisega. Näiteks kui põllumajandustootja teeb püsirohumaal silo 30. mail ning soovib 

ebasoovitava taimestiku vältimiseks seda sama rohumaad hekseldada 1. septembril, siis võib 

ta heksli maha jätta. Heksli võib maha jätta ka karjatamise korral, kuna tegemist on sisuliselt 

tootmismaadega (Juhend…2016: 143). Karjatamisel jäävad alati alles teatud rohundid. Need 

on rohttaimed, mis ei kuulu loaliste, kõrreliste, lõikheinaliste ja liblikõieliste hulka. 

Rohundid, mida loomad üldjuhul ei söö, on soovimatud, kahjulikud või mürgised. Loomad 

söövad neid ainult suure nälja või isuväärastuse korral (Eritüübiliste rohumaade… 2006: 

256-257).  Ebasoovitava taimestiku vältimiseks ning visuaalselt kaunite vaadete hoidmiseks 

tuleb kasutusele võtta asjakohased hooldusvõtted. Selleks sobib kõige paremini 

hekseldamine, kuna sööta sellest toota ning loomadele pakkuda ei saa.  

 

Alates 2016. aastast on sätestatud hekseldamise kõrgus ning maksimaalne heksli pikkus. 

Need näitajad on vastavalt 12 cm ja 20 cm (Juhend… 2016: 133). Hekseldamise kõrguse ja 

heksli pikkuse tõttu võib heksel olla takistuseks linnupoegadele toidu kätte saamisel (Viira 

et al. 2016: 12), mis on üheks põhjuseks põllulindude arvukuse vähenemisele. Lisaks kulub 

hekseldatud rohumassi lagunemiseks rohkem aega, mistõttu on häiritud kohalik taimestik. 

Püsirohumaadel ja teistel lühiajalistel rohumaadel on hekseldamine lubatud, kuid 

poollooduslikes kooslustes on see keelatud. Loomad ei söö kõiki rohumaade taimi ning 

seetõttu võib poollooduslikes kooslustes teatud tingimustel kasutada karjatamise korral 

järelhooldusena hekseldamist. Keskkonnaamet annab kirjaliku nõusoleku hekseldamiseks 

kui Keskkonnaameti inspektor on kohapealses kontrollis tuvastanud piisava karjatamise 

poollooduslikus koosluses. Olenevalt nõusolekust võib Keskkonnaamet seada tingimused 

hekseldatud rohumassi kokku kogumiseks (Juhend… 2016: 134). 

 

Hekseldamise ulatuse kujunemine  

Hekseldamist hakati piirama alates 2015. aastast, varasemalt võis pindalatoetuste taotleja 

hekseldada piiramatult kogu oma põllumajandusmaal. Alates 2015. aastast hakkas kehtima 

rida erisusi, mis puhkudel ja millal võis hekseldatud rohumassi jätta püsirohumaadele. 

Nendeks erisusteks olid (Pindalatoetuste käsiraamat 2015: 29): 

1. kui põllumajandusmaa pindala ei ületanud 10 ha, siis võis hekseldatud rohumassi 

maha jätta kogu püsirohumaal; 
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2. kui põllumajandusmaa pindala ületas 10 ha, siis võis hekseldatud rohumassi maha 

jätta 10 hektaril ning 10 % põllumajandusmaa pindalast, kus on väljaarvatud 10 

hektarit lubatud pinda; 

3. kui taotleja taotluses märgitud põllumaa pindala moodustas põllumajandusmaast üle 

30 %, kusjuures siin oli väljaarvatud lühiajaliste rohumaade pindala, võis 

hekseldatud rohumassi maha jätta; 

4. kui püsirohumaal oli loomkoormus ühe hektari kohta vähemalt 0,2 loomühikut, võis 

hekseldatud rohumassi maha jätta. 

 

Esimene erisus oli kasulik inimestele, kellel oli põllumajandusmaad kuni 10 ha. 2015. aastal 

leidis meedias palju kajastamist asjaolu, et hekseldamisest oli saanud eraldi tegevusharu 

(Miller 2017). PRIA ametnikuna on magistritöö autor kohapealsete kontrollide käigus 

mitmeid kordi kontrollinud väikeseid ettevõtteid, mille põllumajandusmaa on mõne üksiku 

põlluga alla 10 ha ning mille ettevõtete juhatusse kuulub üks ja sama isik. Kavalamad 

inimesed hakkasid sätestatud nõuet kuritarvitama. Näiteks jagas üks ettevõte 50 ha  ulatuses 

rohumaid oma viie osaühingu vahel ära selliselt, et ta võis heksli maha jätta kogu maal. 2014. 

aastal oli ÜPT taotlejaid 17 153 ning peale hekseldamise nõude karmistumist oli taotlejate 

arv kahe aasta jooksul langenud 1 766 võrra 15 387 peale, kusjuures selgus, et vastav arv 

vähenes põhiliselt 2016. aastal (Uus 2017b). Selle põhjuseks võiks otseselt pidada 

hekseldamise nõude olulist karmistumist.  

 

Teine erisus on võrreldes esimesega keerulisem. Sõltuvalt põllumajandusmaa pindalast 

kujunes, kui palju võis pindalatoetuste taotleja püsirohumaid hekseldada. Kui taotlejal oli 

põllumajandusmaad 100 hektarit, neist 80 hektarit püsirohumaad ning 20 hektarit 

teraviljakultuuride all, siis võis ta hekseldatud rohumassi maha jätta 19 hektaril (100 ha – 10 

ha = 90 ha; 90 ha ∙ 0,1 = 9 ha). See erisus oli kasulik sellistele põllumajandustootjatele, kellel 

oli võimalikult palju põllumajandusmaad, kuna vastavalt sellele suurenes lubatud 

hekseldatud pind.  

 

Kolmas erisus võttis arvesse pindalatoetuse taotleja põllumajandusmaa struktuuri. Oletame, 

et pindalatoetuse taotlejal oli näiteks 100 hektarit põllumajandusmaad, neist 50 hektarit 

püsirohumaad, 10 hektarit lühiajalist rohumaad ning 40 hektarit põllumaad. Arvutuste põhjal 

selgub, et taotlejal on 40 % põllumaid ilma lühiajaliste rohumaadeta, seega võib ta 

hekseldatud rohumassi maha jätta 50 hektaril. Neljanda erisuse korral on hekseldamise 
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kasutuselevõtmine ebatõenäoline, kuna piisava karjatamise korral puudub vajadus muudeks 

hooldamisvõteteks. 

 

Hekseldamise piiramine jätkus ka 2016. aastal, mis tähendas, et põllumajandustootjad said 

hekseldamist kasutada väiksemas ulatuses. 2016. aastal sätestati, et hekseldatud rohumassi 

võib maksimaalselt maha jätta 15 %-l põllumajandusmaast, mis on toetusõiguslik ning mille 

kohta on taotletud pindalatoetusi (Juhend… 2016: 133). Võrreldes 2015. aasta erisustega, 

kaotasid need rohumaade hooldajad, kes kasutasid hooldamisvõttena ainult hekseldamist. 

2016. aastal kehtinud nõue ei olnud enam niivõrd kasulik, kuna hekseldada sai väga vähe. 

Pindalatoetuse taotleja, kelle põllumajandusmaa oli 10 ha, sai nüüd hekseldada 1,5 hektaril. 

Need taotlejad, kellel oli näiteks 3 hektarit püsirohumaid, võisid hekseldada vaid 0,45 

hektaril. Selge on see, et majanduslikult ebaotstarbekas oleks kasutada väikesel põllul 

niitmis- ja hekseldamisteenust samal ajal. Seetõttu pidid kuni 10 ha põllumajandusmaaga 

taotlejad otsustama, kuidas edasi minna. Vaadates veel kord tagasi 2015. aasta teisele ja 

kolmandale erisusele, selgub et tootjad, kes sinna kvalifitseerusid, kaotasid pindalaliselt 

suure osa hekseldamise õigusest. Taotleja, kellel oli põllumajandusmaad 2015. aastal 100 

ha, saab vastavalt 2016. aasta nõuetele toetust vaid 15 hektari kohta, eeldusel, et ta kasutab 

hekseldamist rohumaade hooldamisvõttena. 

 

Viimase kahe aasta jooksul on hekseldamist arvestataval määral piiratud. Selle piiramise üle 

arutleti ka 2016. aasta lõpus, siis vaadati taaskord üle põllumajandusmaa minimaalsed 

hooldusnõuded. Nõuded kehtestatakse igaks aastaks eraldi otsetoetustele. Üheks selliseks 

toetuseks on ühtne pindala toetus. Eespool selgus, et viimasel kahel aastal on hekseldamise 

nõue kehtinud mitmesuguste erisustega, kuid see on vastuolus Euroopa Liidu õigustega. 

Lisaks võib erisuste rakendamisega kaasneda risk mittevastavustele. Need olid kaks olulist 

põhjust, miks tuli otsustada, millised peaksid olema minimaalsed hooldustööd, ilma 

erisusteta, uuel otsetoetuste perioodil 2017. aastal. Võimalikke variante oli 2016. aasta 

detsembri seisuga kokku neli. Neist kõige tõenäolisemad olid hekseldamise lubamine 

hekseldatud rohumassi maha jätmisega või kohustusega rohumass kokku koguda. Üheks 

vähem tõenäolisemaks variandiks oli hekseldamise lubamine hekseldatud rohumassi maha 

jätmisega, lisatingimusega, et rohumaid peab hekseldama vegetatsiooniperioodi jooksul 

kaks korda aastas. Samuti oli kaalumisel võimalus, et hekseldamist hakatakse vaatama 

kolmeaastase tsüklina. Esimesed kaks aastat võib hekseldatud rohumassi maha jätta, kuid 

igal kolmandal aastal tuleb see kokku koguda (Paju 2016). 2017. aasta jaanuari seisuga jõuti 



23 
 

arvamusele, et hekseldatud rohumassi kokku kogumise nõuet ei oleks otstarbekas kehtestada 

käesoleval aastal. Seetõttu on põllumajandustootjatele antud kaheaastane üleminekuperiood 

(Miller 2017). Seda põhjusel, et anda pindalatoetuste taotlejatele aega kohanemiseks uue 

nõudega. Oma tegevuse on sunnitud eelkõige lõpetama inimesed, kes kasutasid 

hooldamisvõttena ainult hekseldamist. Samuti peavad mõnevõrra oma tegemisi ümber 

korraldama ka need, kes teatud määral tegelesid hekseldamisega ning heksli maha jätmisega. 

Käesoleva magistritöö raames on koostatud Viljandi- ja Valgamaa põllumajandustootjatele 

küsimustik, mille käigus selgub, kuidas nende piirkondade põllumehed kavatsevad 

kohaneda uue nõudega. 

 

Hekseldamise nõude rikkumised 

Kohapealsete ja administratiivsete kontrollide käigus määratakse valimisse sattunud 

taotlejatele hekseldamise nõude rikkumisi kui nad on toiminud nõude vastaselt. 

Administratiivseid rikkumisi on võimalik määrata peale seda kui inspektorid on kohapeal 

olukorra fikseerinud. Üheks selliseks rikkumiseks on hekseldamine üle lubatud määra. 2016. 

aastal lubas sellel perioodil kehtinud nõue hekseldamist kasutada 15%-l toetusõiguslikust 

maast. Enne hekseldamise nõude piiramist ei peetud arvestust, millist rohumaade 

hooldusvõtet kasutati, mistõttu on tagantjärele võimatu kindlaks teha, millisel määral 

kasutati hekseldamist. Alates 2015. aastast olid kohapealsete kontrollide inspektorid 

kohustatud kindlaks tegema, millistel rohumaadel kasutatakse hooldamisvõttena 

hekseldamist. 2015. aastal sattus valimisse 307 ning 2016. aastal 253 taotlejat, kes 

hekseldasid ning jätsid hekseldatud rohumassi maha nende kasutuses olevatel 

püsirohumaadel (Uus 2017a). Joonisel 3 on need pinnad maakondade kaupa välja toodud.  

 

 

Joonis 3. Hekseldatud rohumaade pinnad 2015. ja 2016. aastal, ha (Uus 2017a) 
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Joonis 3 põhjal selgub, et valimisse sattunud taotlejad hekseldasid 2015. aastal 3 337 hektaril 

ning 2016. aastal 3 134 hektaril. Võrreldes eelmise aastaga oli vastav pind 203 ha ning 

taotlejate arv 54 võrra väiksem. Hekseldamisega tegeleti 2015. aastal enim Pärnumaal, 

Võrumaal ja Harjumaal. 2016. aastal olid nendeks maakondadeks Võrumaa, Harjumaa ja 

Tartumaa. Statistika põhjal oli 2015. aastal valimisse sattunud hekseldaja keskmine pind 

Eesti keskmisena 10,8 ha ning 2016. aastal 12,4 ha. Võrreldes taotlejate arvu maakonnas 

ning hekseldatud püsirohumaade pindala, selgub, et 2015. aastal oli keskmine hekseldatud 

pind maakonnas ühe taotleja kohta suurim Pärnumaal (49,4 ha) ning väikseim Lääne-

Virumaal (0,75 ha). 2016. aastal oli hekseldamise tase maakondades ühtlasem. Ida-

Virumaal, Jõgevamaal, Järvamaal ja Põlvamaal oli keskmine hekseldamise pind taotleja 

kohta üle 20 ha. Madalaim oli see näitaja Saaremaal (4,86 ha). Käesoleva magistritöö raames 

koostati küsimustik, millega selgitati välja, kas põllumajandustootjad Viljandi- ja Valgamaal 

kasutavad rohumaade hooldamisvõttena hekseldamist. Statistika põhjal võib järeldada, et 

Valgamaal tegeletakse hekseldamisega rohkem kui Viljandimaal. 2015. aastal oli valimisse 

sattunud hekseldatud pind keskmisena taotleja kohta Valgamaal 23,4 ha ning 2016. aastal 

10,82 ha. Vastavad näitajad Viljandimaal olid 7,8 ha ja  10,55 ha. Väljatoodud andmete 

juures tuleb arvestada, et need ei anna täielikku ülevaadet sellest, millistel pindadel 

kasutatakse rohumaade hooldamisvõttena hekseldamist reaalselt. Seda põhjusel, et 

kohapealsete kontrollide valimisse satub kindla valemi põhjal vaid väike osa 

põllumajandustootjatest (Juhend… 2016: 133). 2015. aastal määrati hekseldamise nõude 

rikkumist üle lubatud määra 1 070 ha ning 2016. aastal 961 ha, mis kinnitab, et hekseldamise 

piiramisest hoolimata tegeletakse sellega samal määral edasi. Statistiliste andmete põhjal 

selgus, et 2016. aastal oli nõude rikkujaid umbes poole võrra rohkem kui 2015. aastal. 2015. 

aasta valimis oli suurima rikkumise ulatusega Pärnumaa (500,01 ha) ning mitmetes 

maakondades nagu Viljandimaa, Raplamaa ja Ida-Virumaa ei sattunud valimisse taotlejad, 

kes tegelesid rohumaade hekseldamisega. 2016. aastal määrati nõude rikkumine kõigis 

maakondades, välja arvatud Hiiumaal. Suurima nõude rikkujana paistis silma Valgamaa 

(216,69 ha) ning Võrumaa (139,2 ha) (Uus 2017a). Selle nõude rikkumise ulatuse 

kujunemine maakonniti on oluliselt mõjutatud sellest, kui palju on ühe taotleja kasutuses 

põllumajandusmaad. Suurtel tootjatel on võimalik hekseldada suurematel pindadel, kuid 

paari hektariga taotlejal on lubatud määr olematu.  

 

Kohapealsete kontrollide käigus tehakse kindlaks, kas põllumajandustootja hekseldas 

püsirohumaal enne 5. juulit või hekseldas poollooduslikul kooslusel ilma Keskkonnaameti 
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loata (Juhend... 2016: 134, 141). Statistiliste andmete põhjal selgus, et nende kahe nõude 

vastu ei eksita olulisel määral. Põllumajandustootjad hekseldasid 2015. aastal 

püsirohumaadel vaid 7,7 ha ning 2016. aastal 18,79 (Uus 2017a). Selle põhjuseks võib olla 

keskkonnateadlikus ning soov säilitada elurikkust või teadmine, et rohumaade hooldamise 

tähtaeg ei ole veel saabunud.  

 

Hekseldamise nõue mujal Euroopa Liidu riikides 

Võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega on Eestis hooldusaluste maade osakaal (üle 11 %) 

oluliselt suurem. See võib olla ka üheks põhjuseks, miks hekseldamise kohta leiab vähe 

informatsiooni. 2013. aastal oli hooldusaluste maade osakaal kogu toetusõiguslikust pinnast 

Lätis 4,2 %, Rumeenias 3,3 %, Taanis 2,5 % ja Leedus 2 %, ülejäänud riikides oli see 

väiksem kui 2 % (Miller 2017). Kui hekseldamist maade hooldamiseks ei kasutata, siis on 

võimalik järeldada, et mujal Euroopas kasutatakse põllumajandusmaa maksimaalselt ära 

toodangu saamiseks. Ülejäänud Balti riikides on rohumaade hooldamise osas kaks 

võimalikku seisukohta. 2017. aastal tuleb Lätis, kasutades hooldamisvõttena hekseldamist, 

hekseldatud rohumass kokku koguda. Leedus võib hekseldatud rohumassi maha jätta, kuid 

võrreldes Läti ja Eestiga peavad Leedu põllumajandustootjad rohumaadel hooldustegevusi 

läbi viima vegetatsiooniperioodil kaks korda. Kui Eestis on kehtestatud, et püsirohumaadel 

ei tohi hekseldada enne 5. juulit, siis Leedus peab esimene hooldus olema läbi viidud enne 

1. juulit. Teise hoolduse tähtajaks on 31. august. Eestis on rohumaade hooldustööde tegemise 

tähajaks 10. august ning kaitsealadel 20. august. Poolas võib hekseldamise korral 

hekseldatud rohumassi maha jätta. Kuna Poolas oli hooldusaluste maade osakaal alla 2 %, 

siis on võimalik eeldada, et aktiivseks tootmiseks kasutatava põllumajandusmaa osakaal ei 

vähene, kuna seal väärtustatakse põllumajandusmaad (Paju 2016). Elurikkus maailmas 

väheneb tohutu kiirusega ning see on üheks suurimaks probleemiks tihedalt asustatud 

piirkondades. Rumeenia 3,3 %-line hooldusaluste maade osakaal võibki tuleneda soovist 

säilitada elurikkus selles piirkonnas. See soov on ajendatud kõrge elurikkusega rohumaade 

kadumisest Euroopas. Võrreldes ülejäänud Euroopaga on Rumeenias piirkondi, mis on 

hõredamalt asustatud ning säilinud on väiketootmine (Sutcliffe, Larkham 2011). 

 

 

 

 



26 
 

1.5. Hekseldamise nõude mõju põllumajandustootjatele 

 

Enne hekseldamise piiramist oli meedias palju kirjutatud sellest, et hekseldamisest oli 

saanud eraldi tootmisharu, mille eesmärgiks oli sissetulekute saamine (Miller 2017). Seda 

on kinnitanud ka põllumajandustootjad, kelle juures on magistritöö autor kohapealsetes 

kontrollides käinud. Sellest tulenevalt käsitletakse käesolevas peatükis, kuivõrd tulus on ühe 

hektari rohumaa hooldamine kui hooldusvõttena kasutatakse heksli maha jätmist. 

Hekseldamise tulususe välja selgitamiseks on vajalik kindlaks teha ühtse pindalatoetuse 

ühikumäär (joonis 4) ning töökulu ühe hektari hooldamiseks. 

 

 

Joonis 4. ÜPT ühikumäär aastatel 2004-2016 ja rohestamise ühikumäär aastatel 2015-2016 

(Otsetoetuste… 2017) 

 

Joonis 4 põhjal selgub, et ühtse pindalatoetuse (ÜPT) ühikumäär on tõusnud iga aastaga kuni 

2014. aastani. Alates 2015. aastast pidid ÜPT taotlejad hakkama täitma lisaks ÜPT nõuetele 

ka rohestamise nõudeid (püsirohumaade säilitamine, ökoalade olemasolu ja kultuuride 
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kvaliteedile. Kuna ÜPT toetust ei saanud taotleda ilma rohestamise toetuseta, siis järelikult 

saadav tulu ühe hektari kohta kokkuvõttes ei vähenenud. Viimase kahe aasta jooksul on ÜPT 

taotlejad ühe hektari kohta saanud toetust umbes 115 eurot. Hekseldamise tulususe 

väljaselgitamiseks on veel vaja kindlaks teha kulutused, mis tekivad, kui rohumaadel 

kasutada ainult hekseldamist ja heksli maha jätmist. 2016. aastal tehtud uuringu põhjal on 
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kindlaks tehtud, et heksli maha jätmise korral on keskmine kulu 38 eurot hektari kohta. 

Niitmine ja niite kokku kogumine on mõnevõrra kallim tegevus ning selle hooldusvõtte 

puhul on keskmiseks kuluks 54 eurot hektari kohta. Kuna 2019. aastal rakendub kohustus 

heksel kokku koguda, siis seoses sellega on välja selgitatud, et heksli kokku kogumisel 

suureneksid kulutused 16 euro võrra hektari kohta (Viira et al. 2016: 33-34). Järelikult 

selgub, et mõlema hooldusvõtte kasutamisel oleksid kulud ühe hektari kohta peaaegu 

võrdsed. Kui kujutada ette põllumajandustootjat, kelle peamiseks tegevusharuks on 

rohumaade hekseldamine koos heksli maha jätmisega ning tema rohumaade pindala on 100 

hektarit, siis selgub, et hekseldamise kasutamine ei ole enam niivõrd tulus. Lisaks võiks olla 

see kujutletav põllumajandustootja olla ka maade omanik. Tulukuse langust aitab paremini 

ette kujutada järgmine näide. 2014. aastal oli selle tootja põllumajanduslik sissetulek 7 909 

eurot. 2015. aastal hakati hekseldamist piirama ning sel aastal oli tema sissetulek 

hekseldamisest 19 hektari kohta 1532 eurot ning niitmise ja niite kokku kogumise eest 4 994 

eurot. 2015. aastal oli tema sissetulek 6 526 eurot, vähenemine võrreldes 2014. aastaga oli 

17,5 %. 2016. aastal võis heksli maha jätta ainult 15 %-l põllumajandusmaast. Järelikult oli 

sissetulek hekseldamisest 1 210 eurot ning niitmise ja niite kokku kogumise eest 5 244 eurot. 

2016. aastal oli tema sissetulek 6 454 eurot. Kuna 2019. aastal rakendub kohustus 

hekseldatud rohi kokku koguda ja tuleb arvestada, et kulud ühe hektari nõuetekohaseks 

hooldamiseks on 54 eurot ning ühikumäär ei muutu oluliselt, siis tähendab see sissetulekut 

umbes 6 000 euro ulatuses. Võrreldes 2014. aastaga on sissetulekumäär langenud umbes 25 

%. Nendest summadest ei ole maha arvestatud makse, kuid need näitavad, et rohumaade 

hooldajate sissetulek on vähenenud oluliselt alates heksli maha jätmise keelamisest.  

 

Selliseid põllumajandustootjaid on vähe, kes on omanikud niivõrd suurele pinnale. 

Finantsvahendite puuduse korral kasutavad põllumajandustootjad maade rentimist. Näiteks 

2003. aastal oli rendimaade osakaal kogu haritavast maast 46 % ning 2013. aastal oli see 54 

%. Rendimaade kõrge osakaalu põhjuseks peetakse pindalatoetusi, mida saadakse ka siis kui 

põllumajandustootja ei tegele aktiivse tootmisega. Koos rendimaade osakaalu 

suurenemisega on kasvanud maa keskmised rendihinnad ning maa müügihinnad (Gorban 

2014). 2013. aastal oli ühe hektari keskmine hind 1 934 eurot ning 2016. aastal oli see 2 588 

eurot (Eesti kinnisvaraturg… 2014: 33; Eesti kinnisvaraturg… 2017: 33). Rendihindade 

vahemikud on põllu- ja püsirohumaade puhul erinevad. Ühe hektari püsirohumaa väärtus on 

ligikaudu 70 % põllumaast. Näiteks oli 2013. aastal põllumaa rendihind 43 eurot ning 

püsirohumaa korral oli see 30 eurot hektari kohta. Seega oli keskmine rendihind 2013. aastal 
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40 eurot hektari kohta (Gorban 2017). Arvestades maa hindade tõusu võib tuletatud andmete 

põhjal oletada, et keskmine rendihind 2016. aastal oli 54 eurot hektari kohta. Kui minna 

tagasi näite juurde, kus põllumajandustootja on 100 hektari püsirohumaa omanik ning nüüd 

uue tingimusena lisada, et aastal 2016 on tema renditud maa osakaal 54 hektarit (keskmine 

renditud maa osakaal 2013. aastal), mille hinnaks on 30 eurot hektari kohta, siis selgub, et 

rohumaade hooldamine ja rentimine ei ole väga tulus. Selle näite põhjal oleks rendikulu 1 

620 eurot, mis tuleb maha lahutada 6 000 eurost ning sissetulekuks jääb 4 380 eurot.  

 

Järelikult on toetuste maksmine rohumaade hooldamise eest raskendanud maade 

omandamist ning suurendanud rendihindu. Magistritöö autor on kohapealsete kontrollide 

käigus põllumajandustootjatelt saanud teavet, et loomakasvatusega tegelevad tootjad ei saa 

oma tegevust laiendada ja tekib puudus sööda järele, kuna maad on rendile antud sellistele 

tootjatele, kes ei tegele aktiivse tootmisega. Ühelt poolt on see kasulik sellistele 

põllumajandustootjatele, kes on oma ärimudelid üles ehitanud ainult hooldamisele, kuna 

nemad saavad oma sissetuleku igal juhul. Teiselt poolt on see kahjulik aktiivsetele tootjatele, 

kes sooviksid toodangut kasutada loomasöödaks või allapanuks. Selline olukord 

põllumajandussektoris kinnitab, et Eestis valitseb maade puudus. 

 

Eestis on läbi aastate põllumajandusmaa pindala suurenenud, kuid nagu selgus eelnevas 

lõigus, ei ole see vähendanud maade puuduse probleemi. Hekseldamine on oluline 

rohumaade ning eelkõige poollooduslike koosluste taastamiseks. Hekseldamise kasutamine 

on abiks võsa eemaldamisel. Jäätmaaniiduk on võimeline hekseldama peenikest võsa 

(läbimõõt 4 cm) ja mättaid, mis tekivad, kui maa on pikka aega kasutusest väljas olnud või 

kui tegemist on ajutiselt liigniiskete kohtadega. Järelikult selgub, et hekseldamine sobib 

ainult taastamisvõtteks ning seda ei soovitata kasutada rohkem kui ühel aastal, kuna sellel 

on negatiivne mõju elurikkusele. Sellest tulenevalt ei tohiks hekslit maha jätta. Mätaste 

eemaldamisel võiks väikestel pindadel kasutada mätaste eemaldamist käsitsi. (Mesipuu 

2012: 27-28) 

 

Magistritöö autor on kohapealsetes kontrollides vaatluse tulemusena tuvastanud, et 

väiksemad põllumajandustootjad taotlevad pindalatoetusi õuealadele. Need on sellised alad, 

kus hooldustegevused leiavad aset enne 5. juulit ning neid alasid hooldatakse hekseldamise 

ning heksli maha jätmise teel. Kui tavaliselt kasutatakse püsirohumaadel jäätmaaniidukit, 

siis õuealal kasutatakse parema tulemuse saamiseks muruniidukit või murutraktorit.  Lisaks 
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on sellistele aladele iseloomulikud ilupuud ja -põõsad, lõkkeplatsid ning muud 

hoovielemendid. Sisuliselt ei ole tegemist põllumajandusmaaga, kuid selliste alade eest on 

võimalik toetust küsida kui nad on registreeritud PRIA registrites. Kuna Eestis on suur 

hooldusaluste maade osakaal, siis ei oska keegi täpselt öelda kui palju on registris selliseid 

püsirohumaid, mis on tegelikult õuealad. Käesoleva peatüki alguses selgus, et hekseldamine 

ning heksli maha jätmine võib olla üheks sissetulekuallikaks. Õuealade kontekstis selgub, et 

selliste püsirohumaade hooldajad saavad toetust oma koduõue ning ümbruse hooldamise 

eest. See on vastuolus Euroopa Liidu põllumajanduspoliitikaga, kuna õuealade hooldamine 

ei ole põllumajandusmaa ajutine välja jätmine tootmisest või hakkama saamine ebasoodsate 

olude korral (Miller 2017). Järelikult maksavad õuealade hooldamise kinni aktiivsed 

põllumajandustootjad, kuna ühikumäär määratakse eelarve ja toetusaluse pinna suhtena. 

Lisaks õuealade hooldamisele loovad mitteaktiivsed põllumajandustootjad hüvesid ka 

teistele. Rohumaade hekseldamise korral on tegemist osaliselt maastikukujundusega, kuna 

takistatakse maade võsastumist, hoides ning luues kauneid avatuid vaateid (Viira et al. 2016: 

12). 

 

Heksli maha jätmise lubamine põllumeestele on teatud juhtudel otstarbekas, mis on ka üheks 

põhjuseks heksli maha jätmise lubamisele. Niitmine on raskendatud sellistel rohumaadel, 

mis on raskesti ligipääsetavad ning mille pind ei ole puhastatud kividest või esinevad seal 

muud ebatasasused. Raske ligipääsetavus tuleneb pehmest pinnasest ning sildade, teede ja 

truupide lagunemisest. Samuti on osadel rohumaadel heina kvaliteet väga madal ning 

seetõttu ei ole põllumajandustootjal otstarbekas seda koguda. Võrreldes jäätmaaniidukiga on 

niitmismasinad suuremate mõõtmetega ning raskem, mistõttu raskesti ligipääsetavatel 

põldudel ei olegi võimalik niitmist ja niite kokku kogumist kasutada. Samuti ei suuda 

põllumajandustootjad alati kogu toodangut ära realiseerida, mistõttu heksli maha jätmine 

teatud tingimustel peaks olema jätkuvalt lubatud. (Viira et al. 2016: 12) 

 

 

1.6. Hekseldamise mõju keskkonnale 

 

Põllumajandustootjad võisid rohumaid piiramatult hekseldada ning heksli maha jätta kuni 

2014. aastani. Aastatel 2015 ja 2016 piirati hekseldamist ning erandina võib heksli maha 

jätta 2017. ja 2018. aastal, 2019. aastal tuleb hekseldatud rohi kokku koguda (Ühtne 

pindalatoetus… 2017: 1; Miller 2017). Käesolevas peatükis tuleb vaatluse alla, millised 
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positiivsed ja negatiivsed mõjud kaasnevad heksli maha jätmisega keskkonnale. 

Keskkonnamõju võib mõtteliselt jaotada kolmeks – mõju rohumaale (sh liigirikkus), 

linnustikule ja putukatele. Heksli maha jätmine on majanduslikus mõttes kõige otstarbekam, 

kuid keskkonna seisukohalt on see kahjulik, kuna toimub heksli kuhjumine ja see tähendab 

muutusi rohumaade taimkattes (Viira et al. 2016: 34; Riibak 2011: 4). Mahajäetud hekslist 

tekkinud kulukihi paksus oleneb hekseldamise ajast. Kui põllumajandustootja jätab 

hekseldamise augustikuusse, siis on tekkinud kulukiht oluliselt paksem võrreldes juulikuu 

heksliga. Taimede surnud osad hakkavad mõjutama liikide asustamisvõimet ja seemnete 

idanemist ning neil on oluline mõju taimkatte edaspidisele kujunemisele ja rohumaade 

struktuurile (Riibak 2011: 4).  

 

Uuringutega on kindlaks tehtud, et tekkinud kulukiht mõjub negatiivselt elurikkusele, liikide 

asustamisele ning seemnete idanemisele. Positiivselt mõjutab kulukiht maapealset biomassi, 

mis mõjutab negatiivselt rohumaade iseloomulikku taimestikku ning levima hakkavad 

taimeliigid (ohakad, pujud jne), mida kariloomad ei söö (Xiong, Nilsson 1999 ref Riibak 

2011: 4-5). Tekkinud kulukiht on takistuseks rohumaadele kukkunud seemnete idanemisele, 

kuna kulukiht tekitab seemne jaoks läbimatu kihi. Selle tulemusena ei jõua seeme mulda 

ning seetõttu väheneb liikide osakaal, kes paljunevad seemnetega. Ühelt poolt takistab 

kulukiht seemnete jõudmist mulda ning teiselt poolt on takistatud noorte taimede võrsumine 

(Sydes, Grime 1981: 260). Seemned, mis lõpuks mulda jõuavad ning hakkavad idanema, 

peavad taluma ebasoodsaid tingimusi. Kulukihi all võivad valitseda kuivad, kuid ka 

liigniisked olud, kuna liiga paks kulukiht võib takistada vee jõudmist taimeni. Lisaks 

niiskusele on üheks väga oluliseks faktoriks valgus. Kulukihi all kasvanud taimel on 

võrreldes valguse käes kasvanud taimega õhemad lehed väiksema hulga õhulõhedega. 

Kulukihi all kasvanud taimedele on omane madal fotosünteesi toime, mis tuleneb vähestest 

fotosünteesi pigmentidest (Knapp, Seastedt 1986: 664-666). Kui kulukihi all on palju 

niiskust, siis eelisseisundis on sellised taimeliigid, mis annavad rohkem seemneid ning mille 

seemned on kõvema kattega (Poptcheva et al. 2009 ref Riibak 2011: 5). Teadusartiklite 

põhjal selgub, et heksli maha jätmine mõjutab rohumaade taimestikku ning avaldab mõju 

liigirikkusele. Riibak (2011: 40) viis läbi katse Ahja niidul ning tulemuste põhjal selgus, et 

heksli maha jätmine avaldab negatiivset mõju Ahja niidukoosluse elurikkusele. 

Niidukoosluse osal, kust hein eemaldati, oli liigirikkus 15,2 liiki/ 0,25m2 ning hekseldatud 

alal oli vastav näitaja 12,4. Ahja niidu näite põhjal mõjutas heksli maha jätmine liigirikkust, 

kuid näiteks Soomaa lamminiitudel läbiviidud katsete põhjal selgus, et hekseldamine ei 
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avaldanud negatiivset mõju liigirikkusele. Soomaa lamminiidul katseid läbiviinud teadlased 

leiavad, et hekseldamine oleks lamminiitudel sobilik hooldusvõte, eeldusel, et heksel 

koristatakse igal teisel aastal. Selle tulemusena võib suureneda hooldatavate lamminiitude 

pindala Soomaa rahvuspargis (Liira et al. 2009: 405). 

 

Hekseldamisel ning heksli maha jätmisel on negatiivne mõju ka lindude arvukusele ning 

putukatele. Põllumajandust peetakse üheks olulisemaks teguriks, mis mõjutab lindude 

arvukust terves Euroopas. Hinnanguliselt on leitud, et põllumajandusmaastikud mõjutavad 

umbes 65 % linnualadest. 1980. aastatel olid põllulinnud, võrreldes teiste elupaikade 

lindudega, võrdselt soodsas seisundis, kuid peale seda hakkas põllulindude arvukus oluliselt 

vähenema. Erinevate uuringute põhjal on kindaks tehtud, et Euroopas on viimase 30 aasta 

jooksul põllulindude arvukus vähenenud 300 miljoni võrra. Eestis on levinumateks 

põllulindudeks talvike, sookiur, kiivitaja ja põldlõoke. Eesti põllulindude dünaamikas on 

toimunud põllulindude arvukuse langus kahel korral. Esimene langus oli 1990. aastatel kui 

toimus põllumaade võsastumine ning teine langus oli peale 2004. aastat, mil Eesti liitus 

Euroopa Liiduga. Avatud põllumajandusmaastikud ei suurenda ainult põllulindude arvukust, 

vaid ka röövlindude arvukust, kuna avatud maastikud on neile olulised toitumiskohad. 

(Linnud ja… 2014)  

 

Tänasel päeval on Eestis suur hooldusaluste maade osakaal, mis tähendab seda, et 

hekseldamisega pakutakse avatuid vaateid. Ühelt poolt vähendab heksli maha jätmine 

põllulindude arvukust, kuid teisalt mõjutaks rohumaade kui elupaikade kadumine samuti 

arvukust negatiivses suunas. Jäätmaaniiduki kasutamisel hävinevad lindude pesad koos 

munadega ning hukkuvad linnupojad (Mesipuu 2012: 27-28). Seda põhjusel, et rohumaad 

on paljudele lindudele pesituspaigaks. Püsirohumaade hekseldamise piirang kuni 5. juulini 

tuleneb sellest, et lindude pesitsemise tipphooaeg on mais ja juunis, kuid aktiivsem 

pesitsusperiood kestab juuli lõpuni (Elts 2017: 1-2). Tegelikult tähendab see lindude 

seisukohalt seda, et hekseldamist ei tohiks kasutada hooldusalustel maadel enne augustit. 

Võrreldes ülejäänud Euroopaga on Eestis põllulindude arvukus paremal tasemel ning siin 

pesitsevad liigid, mis mujal Euroopas on ohustatud seisundis, näiteks rukkirääk. Eestis on 

kaduvateks liikideks siniraag, põldtsiitsitaja jne (Linnud ja… 2014). 

 

Tekkinud kulukiht ei ole ebasoodne ainult taimeliikidele, vaid ka lindudele ja putukatele. 

Mahajäetud hekslist tekkiv kulukiht võib raskendada linnupoegade ellujäämist, kuna tihke 
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kulukihi alt ei ole neil võimalik maapinnalt toituda. Lamminiitudel võiksid sellisteks 

linnuliikideks olla kurvitsalised ning rannaniitudel niidurüdi. Veel võib toidu kätte 

saamisega probleeme tekkida lühemanokalistel põllulindudel. Lisaks sellele halvenevad ka 

putukate ellujäämisvõimalused, kuna enamus neist hukkub hekseldamise käigus ning 

kulukiht raskendab ka nende toitumist (Viira et al. 2016: 12). Need ebasoodsad tegurid 

mõjutavad negatiivselt põllulindude arvukust, sest lisaks pesitsuspaikadele ja maapinnalt 

toidu kätte saamisega kuuluvad lindude toidulauale ka putukad.  

 

Kevade saabumisel saab alguse ohtlik kulupõlengute periood ning peamiselt süttivad 

hooldamata rohumaad. Hekseldamise ning heksli maha jätmise tööde läbiviimisest sõltub, 

kui tihke kulukiht rohumaale tekib. Hekslist tekkinud kulukiht ei tohiks olla niivõrd suure 

süttimisohuga kui hooldamata rohumaa kulu või niide. Sellegipoolest võib see asjaolude 

kokkulangemisel süttida ning tekitada keskkondlikku ja majanduslikku kahju. Lisaks 

kulupõlengute ohule on mahajäetud heksel orgaanilise reostuse allikaks. Käesolevas 

peatükis selgus, et hekseldamist võiks kasutada lamminiitudel, kuid kui teemale läheneda 

vee-elustiku seisukohalt, siis ei pruugi hekseldamine olla parim lahendus. Kuhjunud 

orgaanika ning selle lagunemine võib tingida olukorra, kus jõgedes ja üleujutatud 

lammialades tekib hapnikupuudus. Seega mõjutab see veekogude seisundit negatiivselt. 

(Pork 1984 ref Viira et al. 2016: 12) 

 

Püsirohumaadel ei ole kulukihi tekkimine alati probleemiks. Eelmises peatükis tõi 

magistritöö autor välja, et teatud osa põllumajandustootjaid taotlevad toetusi ning hooldavad 

oma õuealasid kui püsirohumaid. Õuealadel ei ole võimalik lindudel pesitseda, halvenevad 

lindude ja putukate toitumistingimused ning taimed ei jõua mitte kunagi õitsemisfaasini (sh 

seemnete valmimiseni) ja neil ei õnnestu talveks varuained koguda.  

 

Hekseldamisel ning heksli maha jätmisel on negatiivne mõju taimkattele, putukatele, 

lindudele ja veekogudele. Lisaks sellele tuleb arvestada mõju aineringele ja toitainete 

sisaldusele mullas. Parasniisketel rikkaliku mullaelustikuga rohumaadel lagundatakse 

mahajäetud heksel suhteliselt kiiresti. Soomuldadega ja liigniisketel rohumaadel ei toimu nii 

kiiret lagundamist, kuna seal on ülekaalus mädanemisprotsessid. Sellistel rohumaadel 

aineringe häirub ning suureneb oluliselt toitainesisaldus (eutrofeerumine). See tähendab, et 

toitainete suurenemise korral tekivad sobilikud elupaigad produktiivsetele liikidele ning 

selle tagajärjel hävib endine elustik. Paljud poollooduslikud kooslused on liigniisked, 
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mistõttu neil ei tohiks hekseldada ning hekslit maha jätta. (Reintam 2016 ref Viira et al. 

2016:13) 
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2. METOODIKA 

 

Käesolevas magistritöös on eesmärgi täitmiseks püstitatud neli uurimisülesannet. Esimese 

ja teise uurimisülesande täitmiseks on kasutatud kvalitatiivset tekstianalüüsi. Magistritöö 

autor selgitab nende uurimisülesannetega välja, miks ja kuidas on toimunud muutused 

hekseldamise nõudes. Teise uurimisülesandega selgitatakse välja, millist mõju avaldab 

heksli maha jätmine keskkonnale ja põllumajandustootjatele. Esimese uurimisülesande 

jaoks sai magistritöö autor andmed peamiselt PRIA kohapealsete kontrollide juhenditest 

ning määrustest. Lisaks on andmete kogumise meetodina kasutatud vaatlust, sest magistritöö 

autor on 1,5 aastat viinud PRIA ametnikuna läbi kohapealseid kontrolle 

põllumajandustootjate juures. Teise uurimisülesande täitmiseks on kasutatud vaatlust, 

teadusartikleid hekseldamise mõjust keskkonnale ning aruannet otsetoetuste nõuete 

rakendamisest Eestis aastatel 2013-2016. Materjalide läbitöötamisel on kasutatud 

tekstianalüüsi. Täpsemalt on andmete läbitöötamisel kasutatud bibliograafia koostamist ja 

konspekteerimist. Kirjanduse ülevaate andmiseks kasutas magistritöö autor refereerimist.  

 

Kuna hekseldamine nõue on seotud rohumaadega, siis andis magistritöö autor töö esimeses 

osas ülevaate rohumaade pindalast, klassifikatsioonist, hooldamisvõtetest, tähtaegadest ja 

nende eripäradest elupaikade näol. Hekseldamise nõude piiramise juures on väga oluline 

välja selgitada, kui palju ja milliseid rikkumisi on määratud valimisse sattunud taotlejatele. 

Statistika saamiseks pöördus magistritöö autor PRIA poole. Seega on esimese 

uurimisülesande korral kasutatud lisaks kvalitatiivsele ka kvantitatiivset analüüsi.  

 

Kolmanda uurimisülesande täitmiseks koostati küsimustik Viljandi- ja Valgamaa 

põllumajandustootjatele (lisa 1), kes 2016. aastal taotlesid ühtset pindalatoetust. Selliste 

põllumajandustootjate leidmiseks suhtles magistritöö autor PRIA statistikutega. Kuna 

isikuandmeid ei tohi kõikidele jagada, isegi mitte oma töötajatele, siis seetõttu oli võimalik 

saada ainult juriidiliste isikute andmeid, kelle e-posti aadressid olid kättesaadavad ka 

äriregistris. Esialgselt sai magistritöö autor 380 juriidilise isiku e-posti aadressid, kuid 

andmete korduse tõttu või vigaste andmete tõttu jäi alles 367. Lisaks PRIA-st saadud 

andmetele palus magistritöö autor oma tuttavatel küsimustik saata inimestele, kes ei 
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taotlenud toetusi juriidiliste isikutena. Küsimustiku levitamiseks kasutati Google forms-i 

ning see oli kättesaadav järgmisel lingil: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVw6iyhMlFTGCED2egO4hv5Xrj3BpTw5-

TW3Y3Mg0eoxBzgg/viewform?c=0&w=1. Küsimustikus oli 18 küsimust. Küsimustik 

avaldati veebis 10. veebruaril ning see oli vastamiseks kättesaadav kuni 22. veebruarini (13 

päeva).  

 

Küsimustikus sai osade küsimuste korral valida mitu vastusevarianti, mis võimaldasid 

põllumajandustootjatel selgemalt ning põhjalikumalt on seisukohti edastada. Küsimustik 

Viljandi- ja Valgamaa põllumajandustootjatele on mõtteliselt jaotatud kuueks 

teemavaldkonnaks. Esimeses jaotises (küsimused 1-3) selgitatakse välja 

põllumajandustootja tegevuskoht, ettevõtte tüüp ning põllumajandusmaa suurus. Andmeid 

kasutatakse hilisema analüüsi käigus eesmärgiga selgitada välja vastuste jaotumine. Teises 

jaotises (küsimused 4-7) selgitatakse välja, kas ja miks põllumajandustootjad kasutavad või 

ei kasuta rohumaade hooldamisvõttena hekseldamist. Vastanute tulemused on olulised 

mõistmaks põllumajandustootjate põhjendusi ja vajadusi hekseldamise võtte kasutamiseks. 

Samuti annavad vastused ülevaate sellest, kas hekseldamise ning hekseldatud rohumassi 

maha jätmise nõude karmistumine on põhjendatud või peaks see mingil määral olema 

lubatud. Kolmandas jaotises (küsimused 8-11) selgitatakse välja, kas põllumajandustootjad 

on teadlikud, et heksli maha jätmine kavatsetakse keelata ning kas ja miks on nõude 

karmistumine põhjendatud või põhjendamata. Küsimustele antud vastused annavad selge 

ülevaate sellest, kuidas põllumajandustootjad suhtuvad sellesse, et toetused hakkavad olema 

suunatud sellistele tootjatele, kelle tegevuse käigus toodetakse põllumajandustooteid (silo, 

heinapallid jne), mitte ei tegeleta heksli toomisega. Neljandas jaotises (küsimused 12- 16) 

selgitatakse välja, kuidas põllumajandustootjad on kohanenud ja kavatsevad kohanduda 

hekseldamise nõude karmistumisega, võttes arvesse, et 2019. aastal kavatsetakse heksli 

maha jätmine keelata. Lisaks selgub jaotises, kas ja milliseid nõude rikkumisi on määratud 

küsimustikule vastanutele. Tulemused näitavad, millised võivad olla tagajärjed seoses 

hekseldamise piiramisega. Saadud teadmised on olulised mõistmaks, kas praegune suund 

põllumajanduspoliitikas on õige. Viiendas jaotises (küsimused 17 ja 18) selgitatakse välja, 

millised on olulisemad positiivsed ja negatiivsed mõjud, mis kaasnevad rohumaade 

hekseldamisega. Selle jaotisega on võimalik välja selgitada kuivõrd on 

põllumajandustootjad hekseldamise poolt ning millistest rohumaade hekseldamisega 

kaasnevatest negatiivsetest mõjudest on nad teadlikud. Küsimustele saadud vastused aitavad 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVw6iyhMlFTGCED2egO4hv5Xrj3BpTw5-TW3Y3Mg0eoxBzgg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVw6iyhMlFTGCED2egO4hv5Xrj3BpTw5-TW3Y3Mg0eoxBzgg/viewform?c=0&w=1
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välja selgitada, kas hekseldamise piiramine võiks olla põllumajandustootjate arvates 

põhjendatud. 

 

Põllumajandustootjate vastused salvestati Excel-i faili. Kuna küsimustik oli mõtteliselt 

jaotatud kuueks osaks, siis jaotati need osad erinevatele vahelehtedele. Selle eesmärgiks oli 

lihtsustada andmete loetavust, sest vastanuid oli palju ning mitmed vastused olid 

valikuvõimalustega. Paljudel juhtudel valisid põllumajandustootjad lisaks väljatoodud 

vastusevariantidele ka vastusevariandi „muu.“ Seetõttu tuli vahelehtedel jooniste ja 

kokkuvõtete tegemiseks vastused grupeerida. Peale eelpool sooritatud etappide läbiviimist 

koostas magistritöö autor sidusa teksti tulemuste peatükki. 

 

Neljanda uurimisülesande täitmiseks on magistritöö autor suhelnud PRIA, Keskkonnaameti 

(edaspidi KKA) ja Maaeluministeeriumi ametnikega. Esialgselt oli magistritöö autoril 

plaanis läbi viia kaks poolstruktureeritud intervjuud (lisa 2 ja 3) PRIA ja KKA ametnikega, 

kuid suhtluse käigus PRIA-ga selgus, et kõik küsimused ei olnud selle ameti pädevuses ning 

soovitati ühendust võtta Maaeluministeeriumi otsetoetuste ametnikuga. Seetõttu koostati 

avatud vastustega küsimustik (lisa 4) ning saadeti Reno Pajule, kes täidab põllumajanduse 

otsetoetuste büroo büroojuhataja ülesandeid. Küsimustikus oli kuus avatud vastustega 

küsimust PRIA-st viidi intervjuu läbi otsetoetuste osakonna kontrollibüroo peaspetsialist 

Ulla Kauriga ning KKA-st maahoolduse spetsialist Jan Ruukeliga ja kaitsekorralduse 

spetsialist Tarmo Evestusega. PRIA ametnikule mõeldud intervjuus oli kaheksa küsimust 

ning KKA ametnikele mõeldud intervjuus oli üheksa küsimust. Intervjuude ja küsimustiku 

vastuste korral tuleb arvestada, et tegemist ei ole ametkondade ametlike seisukohtadega.  

 

Intervjuude käigus PRIA ja KKA ametnikega tegi magistritöö autor märkmeid olulisematest 

teemadest ja saadud faktidest. Märkmete põhjal koostas autor sidusa teksti magistritöö jaoks 

vajalikest seisukohtadest. Saabunud Maaeluministeeriumi küsimustiku puhul kasutas autor 

tavalist tekstianalüüsi, sorteerides välja vajalik informatsioon. 
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3. TULEMUSED 

 

3.1. Küsimustik Viljandi- ja Valgamaa põllumajandustootjatele 

 

Viljandi- ja Valgamaa põllumajandustootjatele mõeldud küsimustikule saabus ajaperioodil 

10.-22.02.2017 76 vastust – Viljandimaalt 37 ning Valgamaalt 39 vastust. 76 vastanust 25 

tegeles taimekasvatusega (teraviljad, ristõielised kultuurid jne), kelle kasutuses olid teatud 

määral ka püsirohumaad ja poollooduslikud kooslused. Taimekasvataja tähendas 

küsimustiku kontekstis põllumajandustootjat, kes kasvatas püsikultuure, teravilju, 

liblikõielisi, ristõielisi kultuure jne. 19 vastanut tegeles lisaks loomakasvatusele ka 

taimekasvatusega ning nende kasutuses olid püsirohumaad või poollooduslikud kooslused. 

13 vastanut tegeles loomakasvatusega ning tootis loomadele vajalikku sööta ja allapanu enda 

kasutuses olevatel püsirohumaadel või poollooduslikel kooslustel. Ainult rohumaade 

hooldamisega tegeles küsimustikule vastanutest 9 inimest. Ülejäänud 10 vastanut tegeles 

ainult looma- või taimekasvatusega. Küsimustikus oli põllumajandusmaa suurus jaotatud 

nelja vahemikku. Küsimustikule vastanutest oli enim selliseid põllumajandustootjaid, kelle 

põllumajandusmaa suurus oli kuni 29 ha (30 vastanut) ning rohkem kui 100 ha (26 vastanut). 

Vahemikesse 30-59 ha ning 60-100 ha kuulusid kumbagi 10 vastanut. Põllumajandusmaa 

suuruse ja ettevõttetüübi vahel saab tuua välja kaks seost. Põllumajandustootjatel, kelle 

ainukeseks eesmärgiks oli rohumaade hooldamine, oli põllumajandusmaa suurus kõigil 

juhtudel kuni 29 ha ning loomatootjatel, kelle kasutuses olid püsirohumaad või 

poollooduslikud kooslused, oli vastav näitaja valdavalt kuni 59 ha. 

 

76-st küsimustikule vastanust kasutas enamus (64,5 %) põllumajandustootjatest erinevatel 

põhjustel rohumaade hooldamisvõttena hekseldamist. Seda hooldamisvõtet ei kasutanud 

üldjuhul põllumajandustootjad, kes tegelesid loomakasvatusega, kuna neile olid rohumaad 

olulised loomade karjatamiseks ja sööda tegemiseks (17 vastanut). Rohumaade hekseldamist 

ei kasutanud loomapidajad ka sellepärast, et viimase kahe aasta jooksul on hekseldamise 

nõue karmistunud ning leitakse, et hekseldamine koos heksli maha jätmisega ei ole kasulik 

ja langetab rohumaa kvaliteeti. Siiski oli Viljandi- ja Valgamaal mõningaid 

loomakasvatajaid, kes kasutasid lisaks tavapärastele hooldamisvõtetele ka rohumaade 
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hekseldamist. Peamisteks põhjusteks olid: taastamisvõte rohumaa kasutusele võtmiseks, 

halb ligipääsetavus põllule ning haljasmassi madal kvaliteet. Lisaks kasutati hekseldamist 

järelhooldusena peale karjatamist, kuna toodi välja, et loomad ei söö kõiki rohumaade taimi. 

Hekseldamiseta valmivad söömata jäänud taimede seemned, mille tagajärjel suureneks 

nende taimede osakaal, mida loomad ei söö.  

 

Põllumajandustootjad, kes ei tegele loomakasvatusega (17 vastanut 33-st), hekseldavad, sest 

kokku kogutud heinaga ei ole midagi peale hakata, kuna neil ei ole loomi. 12 vastanut 

kinnitasid, et hekseldamise kasutamise põhjuseks on halva ligipääsetavusega ning madala 

haljasmassi kvaliteediga põllud. Olulisel määral (9 vastanut) kasutatakse ka vastavat 

hooldusvõtet taastamisvõttena sellistel põllumajandusmaadel, mis on pikka aega kasutusest 

väljas olnud ning kus on hakanud levima ebasoovitav taimestik. Üksikud rohumaade 

omanikud, kellel ei ole heinale kasutusotstarvet, annavad kokkuleppel loa mõnele 

loomapidajale, kes soovib oma loomadele sööta ja allapanu koguda. Veel toodi välja, et 

hekseldamist kasutakse teise hooldusvõttena. Näiteks juunikuus tehakse heinapalle ning 

augustis hekseldatakse, eesmärgiga hoida maastikud kaunina ja väetada rohumaid. Mitmed 

vastajaid tõid lisaks eelnevale põhjuseks tehnika puudumise ning reljeefse maastiku. 

Küsimustiku käigus selgus ka, et põllumajandustootjad kasutavad hekseldamist ja 

hekseldatud rohumassi maha jätmist, kuna see on teatud määral lubatud. Asjakohaste 

märkustena toodi välja, et rohumaade mullastik ei ole sobilik teraviljakasvatuseks ning 

kehtivad nõuded on sundinud põllumajandustootjaid ÜPT toetuse saamiseks koristama 

märga niidet, mis lõpuks leiab oma tee metsa alla, kuna heinapallid lähevad hallitama. 

Põllumajandustootjad, kes kasutavad hekseldamist rohumaade hooldamisvõttena, teevad 

seda püsirohumaadel peaaegu kõikidel juhtudel (45 vastanut 49-st). Ootamatult palju 

kasutatakse hekseldamist ka lühiajalistel rohumaadel (21 vastanut 49-st) ning selle 

peamiseks põhjuseks on asjaolu, et kokku kogutud heinaga ei ole midagi peale hakata, kuna 

põllumajandustootjal ei ole loomi. Karjatatavatel lühiajalistel püsirohumaadel on 

hekseldamise põhjuseks järelhooldus. Vastanutest 11 inimest kasutab hekseldamist ka 

poollooduslikel kooslustel, mis eeldab, et tegevus on Keskkonnaametiga kooskõlastatud.  

 

Hekseldamist on hakatud piirama alates 2015. aastast ning heksli maha jätmine kavatsetakse 

keelustada 2019. aastaks (Miller 2017). 76-st vastanust 63 olid sellest teadlikud. Valdavalt 

ei olnud sellest kavatsusest teadlikud põllumajandustootjad, kelle põllumajandusmaa 

pindala oli kuni 29 ha. Nende vastajate (sh ainult rohumaade hooldajate) arvates on heksli 
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maha jätmise keelamine põhjendamata kolmel põhjusel, millest igat vastusevarianti valiti 

võrdselt kuuel korral. Nendeks variantideks olid: 

• seni avatud vaated hakkavad kinni kasvama, kuna hooldusaluste maade osakaal on 

senimaani olnud väga kõrge; 

• ostetud ja renditud põllud võivad olla halbades põllumajanduslikes tingimustes ning 

need vajavad hekseldamist taastamisvõttena; 

• mõned põllud on halva ligipääsetavusega ja madala haljasmassi kvaliteediga. 

 

Üksikud rohumaade hooldajad tunnistavad, et reljeefsel maastikul ei ole võimalik kasutada 

niitmistehnikat ning seetõttu kasutataksegi hooldusvõttena hekseldamist ja heksli maha 

jätmise keelamine ei oleks põhjendatud. Küsimustikus vastas üks põllumajandustootja, et 

tegelebki ainult hekseldamisega, eesmärgiga hoida oma koduõu hoolitsetud. Rohumaade 

hooldajad, kes ei kasuta hooldamisvõttena hekseldamist, on seisukohal, et heksli maha 

jätmise keelamine on põhjendatud. Nad leidsid, et hekseldamisest on kujunenud eraldi 

tootmisharu, mis piirab otseselt aktiivset tootmist. Lisaks toodi välja, et maastiku säilitamise 

nimel ei ole rohumaid mõttekas iga aasta hooldada (sh hekseldada) ning 

keskkonnakaitselistest kaalutlustest lähtuvalt võiks hekseldamist kasutada ühel põllul vaid 

ühel osal ning järgmisel aastal sellel osal, mis jäi eelmisel aastal hekseldamata.  

 

Põllumajandustootjate seas, kes lisaks taimekasvatusele (sh rohumaad) tegelevad teatud 

määral ka loomakasvatusega, puudub üksmeel. Sellesse sihtgruppi kuulunud 37 vastajast 20 

leidsid, et heksli maha jätmise keelamine ei ole põhjendatud. Vastajad pidasid oluliseks kõiki 

vastusevariante, mis olid küsimustikus väljatoodud. Kõige enam (14 vastanut 20-st) toodi 

põhjenduseks, et ostetud ja renditud põllud võivad olla halbades tingimustes ning vajavad 

hekseldamist taastamisvõttena. Kümme vastanut leidsid, et mõned põllud on halva 

ligipääsetavusega ja madala haljasmassi kvaliteediga ning üheksa vastajat leidsid, et seni 

avatud vaated hakkavad kinni kasvama kuna hooldusaluste maade osakaal on senimaani 

olnud kõrge. Üksikud põllumajandustootjad tõid välja, et määruseid teevad inimesed, kes on 

põllumajanduse valdkonnas ebapädevad. Lisaks tõi üks küsimustikule vastanu välja, et 

kasutab hekslit väetisena viljapuuaedades. Põllumajandustootjad, kes leidsid, et heksli maha 

jätmise keelamine ei ole põhjendatud, tunnistasid siiski, et hekseldamisest on saanud eraldi 

tootmisharu, mis piirab aktiivset tootmist. Põllumajandustootjatest, kes lisaks 

taimekasvatusele (sh rohumaad) tegelevad teatud määral ka loomakasvatusega, leidsid 37-st 

vastanust 17, et heksli maha jätmise keelamine on põhjendatud. 14 vastajat 17-st tõid 
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põhjenduseks asjaolu, et siis saavad põllumajandusmaa enda kätte tootjad, kes seda tõesti 

vajavad. 6 vastajat leidsid, et seni kehtivad nõuded on olnud soodsad rohumaade 

hekseldajate jaoks ning keelamine aitaks alandada rendihindu. Magistritöö autori jaoks oli 

üllatav, et keskkonnakaitselised kaalutlused olid olulised vaid üksikutele vastanutele.  

 

Põllumajandustootjate seas, kes on taimekasvatajad (39 vastanut), valitseb ühtne seisukoht, 

et heksli maha jätmise keelamine ei ole põhjendatud. 24 vastanut tõid põhjuseks, et mõned 

põllud on halva ligipääsetavusega ja madala haljasmassi kvaliteediga. Võrdlemisi oluliseks 

peeti ka seda, et seni avatud vaated hakkavad kinni kasvama, kuna hooldusaluste maade 

osakaal on senimaani olnud kõrge. Vähesel määral toodi põhjusena välja rendihinnad ja 

taastamisvõte. Vastanud, kes tegelesid viljakasvatusega, tunnistasid, et neil ei ole hekslile 

kasutusotstarvet. Põldudel, kus teraviljapõllule järgneb lühiajaline rohumaa, millele 

omakorda teraviljapõld, ei soovi vastanud orgaanikat toitainete näol põllult ära viia. 

 

Võrreldes küsimusi 10 ja 11 (lisa 1), selgub, et enamus küsimustikule vastanud taime- ja 

loomakasvatajatest leidsid, et heksli maha jätmise keelamine ei ole põhjendatud. 

Valikvastustena leidsid põllumajandustootjad kokku 106 korral põhjuseid nõude 

põhjendamatusest ning 69 korral põhjendatusest. Koostades pingerida küsimustest 10 ja 11, 

selgub, et heksli maha jätmise keelamise põhjendamatuse põhjused on oluliselt  kaalukamad 

vastajate jaoks (joonis 5). Joonisel 5 on heksli maha jätmise vastuargumendid tähistatud 

rohelise värviga ning pooltargumendid kollase värviga. 

 

 

Joonis 5. Heksli maha jätmise enim valitud vastu- ja pooltargumendid 
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Vastanud põllumajandustootjatest, kes lisaks taimekasvatusele tegelesid ka 

loomakasvatusega ning kelle arvates oli heksli maha jätmise keelamine põhjendatud, 

tunnistasid, et alates 2015. aastast karmistunud hekseldamise nõue ei ole neid sundinud 

teisiti kohanema, kuna nad ei kasuta rohumaade hooldamisvõttena hekseldamist ja 

hekseldatud rohumassi maha jätmist. Siiski oli nende hulgas vähesel määral ka selliseid 

tootjaid, kes kasutasid hekseldamist lubatud määra ulatuses. Põllumajandustootjad, kelle 

arvates oli hekseldamise piiramine põhjendatud, kohanesid karmistunud nõudega erinevalt. 

Enamik neist ei olnudki sunnitud kohanema, kuna ei kasutanud hekseldamist rohumaade 

hooldamisvõttena. Mitu vastanut kas hakkasid tegelema loomakasvatusega, hekseldasid 

rohumaid samal määral, kuna see jäi lubatud piiridesse, või loobusid pindalatoetuste 

taotlemisest. Üksikud vastajad tunnistasid, et nad olid sunnitud osa maid üles kündma, 

hoolimata teadmisest, et võib tekkida püsirohumaade tagasirajamise kohustus, või jäädi ära 

ootavale seisukohale. Alates 2019. aastast ei muudaks enamus loomapidajaid oma tegevuses 

midagi, kuna nad ei kasuta rohumaade hooldamisvõttena hekseldamist. 

Põllumajandustootjad, kes kasutavad hekseldamist, lubasid leida oma rohumaadele uued 

kasutusotstarbed nagu metsa kasvatamine või maavarade kaevandamine.  

 

Kõikide taimekasvatajate arvestuses selgus, et 39-st vastajast 7 ei pidanud karmistunud 

nõudega kohanema, kuna nad ei kasutanud hekseldamist rohumaade hooldamisvõttena. 

Selles sihtgrupis oli 15 vastajat, kes hekseldasid peale nõude karmistumist edasi samal 

hulgal. See annab põhjust arvata, et nende hekseldatud pind jäi lubatud määra sisse või jäeti 

heksel maha lootuses, et kohapealseid kontrolle ei tule. 7 vastajat kinnitasid, et nad loobusid 

püsirohumaade korrashoidmisest ning lasid neil areneda loodusliku arengu käigus. 

Küsimustikule vastanud 3 taimekasvatajat hooldasid rohumaid edasi, aga ei taotlenud neile 

pindalatoetusi. Kuna hekseldamise nõue karmistub 2019. aastal, siis oleks otstarbekas 

võrrelda taimekasvatajate ettevõetud tegevusi ning neid tegevusi, mis võetakse ette 2019. 

aastal (joonis 6). 
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Joonis 6. Taimekasvatajate kohanemine hekseldamise karmistumisega perioodil 2015-2016 

ning 2019. aastal 

 

Joonis 6 põhjal selgub, et võrreldes perioodiga 2015-2016 on oluliselt suurenenud selliste 

põllumajandustootjate hulk, kes loobuvad püsirohumaade korrashoidmisest ning lasevad 

neil areneda loodusliku arengu käigus. Rohumaadele toetuste mitte taotlemine, 

kohandumine ja mitte muutmine ei ole oluliselt erinev võrreldava perioodiga, kuid kinnitab, 

et taotlusaluste püsirohumaade pind võib väheneda kuni poole võrra. Üksikud 

põllumajandustootjad hakkasid/ hakkavad tegelema loomakasvatusega ning loodavad, et 

neil õnnestub saada investeeringutoetusi sobiva tehnika omandamiseks.  

 

76-st küsimustikule vastanust 4 kinnitasid, et neile on määratud hekseldamise nõude 

rikkumisi, kuna on hekseldatud üle lubatud määra. Samuti selgus teoreetilises osas, et 

peamiseks nõude rikkumiseks ongi hekseldamine üle lubatud määra. 

 

2019. aastal kavatsetakse heksli maha jätmine täielikult keelata ning küsimustikuga selgitati 

välja, kas see on piisav aeg uue nõudega kohanemiseks. Vastanute jaotusega selgitati välja, 

et taimekasvatajate seas valitseb teadmatus, kuna nende arvates ei ole kaheaastane periood 

piisavalt pikk selleks, et oma äriplaanid üle vaadata. Enamus loomakasvatajaid leiavad, et 

nad suudavad läbi viia vajalikud muutused oma tootmises. Tulemuste põhjal selgub, et 

karmistunud nõue mõjutab eelkõige taimekasvatajaid, kelle konkreetsed tegevused 

hakkavad otseselt mõjutama põllumajanduse edasist arengut. 
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Küsimustikule vastanud leidsid, et rohumaade hekseldamisega kaasnevad nii positiivsed kui 

ka negatiivsed mõjud. 56 vastanut leidsid, et hekseldamise lubamise ning selle eest toetuse 

saamise olulisim positiivsem mõju on otstarbekus taastada rohumaid, kus on hakanud 

kasvama võsa vms ebasoodne taimestik. Veidi vähem (44 vastanut) arvati, et hekseldamine 

ning hekseldatud rohumassi maha jätmine on ideaalne hooldamisvõte raskesti 

ligipääsetavatele ja kehva haljasmassi kvaliteediga põldudele. 12 vastaja arvates ei kaasne 

hekseldamisega positiivseid mõjusid. Kuna hekseldamisest on kujunenud omaette 

tegevusharu, siis oli 17. küsimuses vastusevariandiks sissetulekuallikas, vastusevariant 

osutus valituks kuuel korral. Hekseldamise korral ei ole võimalik rääkida ainult selle 

positiivsest mõjust, vaatluse alla tuleb võtta ka selle negatiivne mõju inimesele, keskkonnale 

jne. Küsimustikule saabunud vastuste põhjal saab järeldada, et põllumajandustootjad on 

teadlikult hekseldamise ja hekseldatud rohumassi maha jätmise negatiivsetest mõjudest. 

Vastavalt valitud vastusevariantidele võib negatiivsed mõjud jagada kolme gruppi (joonis 

7). Rohelises grupis on ülekaalukamad mõjud, kollases keskmise kaalukusega ning sinises 

on vähem valitud mõjud. 

 

 

Joonis 7. Hekseldamise negatiivsed mõjud 
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heinapallid jne). Ligikaudu pooled vastanutest leidsid, et heksli maha jätmise tõttu tekkinud 
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kiht pärsib taimede idanemist ning mõjub soodsalt üksikutele liikidele. See tähendab, et 

liigirikkus rohumaadel väheneb, mistõttu on väiksem ka nende loodusväärtus. Peale kaht 

eeltoodud mõju järgnevad kollase grupi mõjud. Sellesse gruppi paigutatud põhjused olid 

vastajate arvates keskmise kaalutlusega, kuna need mõjud olid valitud peaaegu igal 

kolmandal vastanul. 25 vastanut leidsid, et hekseldamisel ning hekseldatud rohumassi maha 

jätmisel on negatiivne mõju põllulindude arvukusele, mis on seotud ka ühe teise 

vastusevariandiga samas küsimuses. Nimelt leidsid 20 vastanut, et hekseldamine ja maha 

jäetud rohumass piirab põllulindude, eriti linnupoegade toitumist. Toidupuuduse tõttu 

hukkuvad väikesed linnupojad, kes ideaalsetes tingimustes võtaks liigi säilitamise enda 

peale. Keskmise kaalutlusega mõjuks peeti ka toitainete üleküllust. Hekseldatud rohumassi 

maha jätmise teel ei viida rohumaal toitaineid välja ning nende üleküllus hakkaks 

soodustama üksikuid produktiivseid liike. Vähem valitud mõjud olid vastanute poolt valitud 

keskmiselt iga seitsmenda vastaja poolt. Magistritöö autor on läbi viinud kohapealseid 

kontrolle põllumajandustootjate juures ning paljud ei ole endale teadvustanud, et ka 

muruniiduki või murutraktoriga niitmise korral on tegemist hekseldamisega. Kasutades 

vastavaid viise jääb tulemuseks visuaalselt kaunis õuemuru, kuid looduse seisukohalt ei ole 

see keskkonnasõbralik. Nii leidsid ka 13 vastajat, et enamus taimeliike ei ole võimelised 

sellistes tingimustes õitsema. Seetõttu halvenevad taimedel varuainete kogumise võimalused 

ning väheneb putukate ja lindude söögilauarikkus. Lisaks arvasid vastanud, et hekseldatud 

rohumassi maha jätmine võib põhjustada orgaanilist reostust ning kulupõlenguid. 

 

 

3.2. Küsimustik Maaeluministeeriumi ametnikule 

 

Maaeluministeeriumist vastas hekseldamise teemalisele küsimustikule 

Maaeluministeeriumi ametnik Reno Paju. Küsimustikus oli kokku kuus küsimust ning oma 

sisult oli nende eesmärgiks anda üldine ülevaade hekseldamise nõude kujunemisest, mis 

otsustatakse kõrgemal tasandil.  

 

Hekseldamise nõue on karmistunud alates 2015. aastast ning seetõttu huvitus magistritöö 

autor, mis on olnud selle ajendiks. Kas ajendiks on pigem majanduslikud põhjused, 

keskkonnakaitselised kaalutlused või hoopis muud põhjused, mida selgitaski välja 

küsimustiku esimene küsimus. Hekseldamise karmistumine on tulenenud poliitika 
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kujundamisest nii Euroopa Liidu kui ka Eesti tasemel. Praegune poliitika on seadnud sihid, 

et otsetoetused peaksid olema suunatud aktiivsetele põllumajandustootjatele. Vastuse põhjal 

selgus, et eesmärgiks on põllumajandusmaa ressursi maksimaalne väärindamine kohaliku 

toidu näol, mille eest põllumajandustootjad saaksid küsida võimalikult kõrget hinda, et 

põhiline sissetulek tuleks turult ning väheneks toetussõltuvus. Kui 2019. aastal kehtestatakse 

nõue hekseldatud rohumassi kokku kogumiseks, siis ei jäägi põllumajandustootjatel muud 

üle kui ressursse otstarbekamalt kasutada, kuna vastasel juhul jäetakse nad ilma teatud osast 

sissetulekutest kas turustamise või toetuste näol. Samas võib aset leida stsenaarium, mille 

kohaselt ei kehtestataks hekseldatud rohumassi kokku kogumise kohustust, kuna 

põllumajandusmaa hooldamise nõuded mõjutavad otseselt ka teiste toetuste nõudeid. Ühtse 

pindalatoetuse kõrval makstakse põllumajandustootjatele kliimat ja keskkonda säästvate 

põllumajandustavade toetust. Selle toetuse üheks nõudeks on püsirohumaade säilitamine. 

Põllumajandustootjad on sattunud keerulisse olukorda, arvestades, et paljud piimatootjad on 

tootmisest loobunud ning sunnitud valima uue tegevussuuna. Lisaks sellele on karmistunud 

hekseldamise nõue, mis on põllumajandustootjad viinud püsirohumaade üles harimiseni 

põllukultuuride kasvatamiseks. Piimanduse kriisi ning hekseldamise nõude karmistumise 

tõttu ongi paljud põllumajandustootjad oma kasutuses olevad püsirohumaad üles harinud. 

2016. aastal määrati mitmetele sellistele põllumajandustootjatele püsirohumaade 

tagasirajamise kohustus 2017. aastaks.  

 

Maaeluministeeriumi ametnik tõi välja asjaolu, et hekseldatud rohu maha jätmise kohta 

ilmnevad uuringutes vastuolulised tulemused, kuid üldistatuna ei ole negatiivne 

keskkonnamõju niivõrd suur kui rohumaade hekseldamise korral teostab 

põllumajandustootja maha jäetud heksli vedu vähemalt iga kahe-kolme aasta tagant. 

Küsimustikule saabunud vastuse põhjal saab järeldada, et ajendiks on pigem majanduslikud 

põhjused.  

 

Hekseldamisest on kujunenud probleem ning seetõttu küsis magistritöö autor, miks on 

põllumajandustootjatel lastud rohumaid toetuste eesmärgil hekseldada ligi 12 aastat. 

Käesoleva magistritöö teoreetilises osas kirjutati sellest, kuidas alates 2003. aastast hakkasid 

põllumajandustootjad toetusi saama rohumaade hooldamise eest. Ühtse pindalatoetuse 

süsteemi kohaselt saadakse toetusi praeguseni hektaripõhiselt või toetusõiguse järgi. 

Maaeluministeeriumi ametnik kinnitas, et põllumajanduspoliitika lähteseisukohtade 

muutuste eesmärgiks oli see, et tootjad teeksid tootmisotsuseid, lähtudes turunõudlusest, 
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ning toodaks vaid neid tooteid, mille järgi turul on nõudlus. Otsetoetusi võiks võrrelda 

sissetulekutoetustena, kuna need on põllumajandustootjatele teatud osa sissetulekust, mis 

kompenseerib ebasoodsaid olusid turul. Paljudele põllumajandustootjatele võib paista, et 

hekseldamine ei ole põllumajanduslik tegevus ning toetusi ei peaks saama ainult rohumaade 

hooldamise eest. Maaeluministeeriumi ametnik leiab, et nii rohumaade hooldamise kui 

kultuuride kasvatamise korral on tegemist põllumajandusliku tegevusega. 

 

Maaeluministeeriumi ametnikule oli teine küsimus sõnastatud järgmiselt: „Miks on lastud 

Eesti põllumeestel ligi 12 aastat rohumaid lihtsalt hooldada?“. Maaeluministeeriumi 

ametniku arvates ei saaks nii väita mitmel põhjusel. Esiteks on ühtse põllumajanduspoliitika 

üheks instrumendiks maksta toetusi põllumajandusmaa hooldamise eest, et suurendada 

põllumajandustootjate võimekust hakkama saamiseks ebasoodsa turukonjunktuuri korral ja 

mitte tekitada olukorda, kus toodetakse vaid toetuste nimel. Sellisel juhul võib juhtuda, et 

hakatakse tootma tooteid, mille järele turul nõudlus puudub. Teiseks, ühtne 

põllumajanduspoliitika kehtib terves Euroopa Liidus. Mujal Euroopas valitseb maapuudus, 

mistõttu on põllumajandusmaa niivõrd väärtuslik ning seda kasutatakse eelkõige kõrgema 

väärtusega toodangu tootmiseks. Eestis on selle asemel palju rohelust rohumaade ja metsade 

näol ning majanduslikult ja keskkonna seisukohalt ei ole otstarbekas paarihektarilistel 

rohumaadel kasvatada põllukultuure. Lisaks sellele mõjutab hooldamisvõtete valikut 

põllumajandustehnika olemasolu, maa asukoht, maa viljakus jne. Kolmandaks on igal 

Euroopa riigil püsirohumaade säilitamise kohustus. Maaeluministeeriumi ametniku arvates 

on ühtse põllumajanduspoliitika 2003. aasta reform ennast õigustanud, sest kuna 

püsirohumaid ei tohi üles harida, siis otsetoetused kompenseerivad selle, et 

põllumajandustootjad hoiavad püsirohumaid heas põllumajanduslikus korras vastavalt enda 

võimalustele. Vajaduse tekkimise või põllumajanduspoliitika muutumise korral on neid 

maid võimalik kasutusele võtta aktiivseks tootmiseks.  

 

Hekseldamise nõue, seni kehtinud erisustega, oli vastuolus ühtse põllumajanduspoliitikaga 

ning seetõttu tuli Eesti riigil otsustada, kas hekseldatud rohu võib maha jätta või peab selle 

kokku koguma. Seoses sellega otsustati põllumajandustootjatele anda kaheaastane 

üleminekuperiood ehk 2017. ja 2018. aastatel võib hekseldatud rohu maha jätta ning alates 

2019. aastast peab rohu kokku koguma. Esialgu võib jääda mulje nagu hekseldamine 

keelatakse, kuid tegelikult jääb hekseldamine üheks oluliseks põllumajandusmaa 

hooldamise võtteks, eriti sellistele rohumaadele, kus on hakanud vohama ebasoovitav 
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taimestik. Hekseldamisvõtte kasutamisel tuleb hekseldatud rohi kokku koguda, kuid sellisel 

juhul seab see kahtluse alla selle majandusliku kasumlikkuse. Maaeluministeeriumi ametnik 

tõi välja plussid ja miinused stsenaariumitele, kui hekseldamise korral võib hekseldatud rohu 

maha jätta ning kui rohi tuleb kokku koguda. 

 

Plussid, kui hekseldamise korral võib põllumajandustootja hekseldatud rohu maha 

jätta, on järgmised: 

1) tootjatel on võimalus teha tootmisotsused lähtuvalt turu nõudlusest ja majanduslikust 

otstarbest, kusjuures säilib tootjate sissetulekutoetuste tase; 

2) hekseldamine ning hekseldatud rohu maha jätmine vastab otsetoetuste minimaalsetele 

nõuetele ning on täielikult kooskõlas ühtse põllumajanduspoliitikaga;  

3) kriisitingimustes on tootjatel võimalus sissetulekutoetuste taseme säilitamiseks ning nad 

saavad tootmist kohandada uue turuolukorraga;  

4) nõue võimaldab tootjal tootmistegevuse mitmekesistamist/uue suuna valikut, säilitades 

samal ajal sissetulekutoetuse tase; 

5) püsirohumaade tagasirajamise kohustus võib kaduda või väheneda olulisel määral, kuna 

hekseldatud rohu maha jätmise korral on tootjatel võimalik laiendada tootmistegevust 

selliste tootjate võrra, kes tegelevad ainult rohumaade hooldamisega;  

6) väikestel põllumajandustootjatel on head eeldused oma kasutuses olevate maade heas 

korras hoidmiseks ning võsastumise vältimiseks. See tähendab väikeste majapidamiste 

säilimist maapiirkondades ja põllumajandusmaa reservi säilitamist ning on 

maastikukujunduse element avatud vaadete näol; 

7) aktiivsest tootmistegevusest väljas oleval põllumajandusmaal ei hakka levima 

ebasoovitav taimestik ning seda maad on alati võimalik kasutusele võtta; 

8) põllumajandustootjatel, kes ei kasuta maad ajutiselt aktiivseks tootmiseks, ei ole 

kohustusi täiendavaks lisategevuseks (heina- ja silopallide tegemine), vaid piisab 

ebasoovitava taimestiku leviku peatamisest. 

 

Miinused, kui hekseldamise korral võib põllumajandustootja hekseldatud rohu maha 

jätta, on järgmised: 

1) otsetoetustealuse pinna suurenemise tõttu on ühikumäär hektari kohta väiksem, kuna 

eelarve on varasemalt kindlaks määratud; 

2) kuna hekseldamise korral on kulud väiksemad kui näiteks silopallide tegemisel, siis on 

oht maade rendihindade suurenemiseks, seoses toetustaseme suurenemisega;  
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3) rohumaad jäävad selliste tootjate kätte, kes ei kasuta maad aktiivseks tootmiseks ning 

seetõttu ei suurene maaturul pakkumine; 

4) hekseldamise kasutamine hooldusvõttena kujutab ohtu rohumaadel elavatele 

väikeloomadele, lindudele ja putukatele. 

 

Plussid, kui hekseldamise korral peab põllumajandustootja hekseldatud rohu kokku 

koguma, on järgmised: 

1) väikesed põllumajandustootjad, kes ei ole enam võimelised täitma toetusõiguslikkuse 

nõudeid, ei esitata otsetoetuste taotlust. Taotluse esitamata jätmisel suureneb ühikumäär 

hektari kohta, kuna otsetoetustealune pind väheneb; 

2) niitmisel on negatiivne mõju rohumaade elurikkusele väiksem; 

3) kui rohumaade hooldamisest loobuvad sellised tootjad, kes tegelevad ainult  

hooldustegevustega, siis võib maaturul pakkumine suureneda; 

4) põllumajandustootjad, kes ei suuda enam täita toetusõiguslikkuse nõudeid, annavad oma 

maad aktiivsetele põllumajandustootjatele rendile.  

 

Miinused, kui hekseldamise korral peab põllumajandustootja hekseldatud rohu kokku 

koguma, on järgmised: 

1) põllumajandustootjad, kes majandavad väiksematel pindadel ja ei ole enam võimelised 

toetusõiguslikkuse nõudeid täitma, võivad jätta otsetoetuste taotluse esitamata ega hoia 

seda maad enam heas korras. On oht, et väiksemad põllumajandusmaad, mis asuvad 

äärealadel ja piirkondades, kus suurtootmine pole arenenud, võsastuvad ning avatud 

maastikud ega reservmaa ei säili; 

2) hekseldatud rohu või niite kokku kogumine haljasmassi või heina näol tekitab turul 

kunstlikku pakkumist tootele, millele ei pruugi Eestis turgu olla; 

3) kuna jätkuvalt taotletakse toetust teatud osale ka sellistele maadele, millelt toodetud 

toodetel turgu ei ole, siis nendest toodetest lahti saamiseks veetakse need metsa alla või 

jäetakse põlluservadesse kõduma, tekitades sellega negatiivse surve keskkonnale ja 

maastikule; 

4) piirab põllumajandustootjate majandustegevust ja tootmisotsuseid, raskendades kriisi 

tingimustes kohanemist uue turuolukorraga. Ajutiselt aktiivsest tootmisest väljas oleval 

maal tuleb teha toetuse saamiseks lisategevusi (heksli kokku kogumine ja niite ära 

vedamine, lisaks tuleks leida toodetud toodetele sihiotspärane rakendus); 
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5) püsirohumaa tagasi rajamise kohustuse nõue hakkab toetust taotlevaid 

põllumajandustootjaid oluliselt enam piirama, kuna püsirohumaade pind toetusaluses 

pinnas väheneb, aga samal ajal riigi tasemel kohustus säilib ja selle peavad täitma need, 

kes toetusi taotlevad; 

6) ohustab maapiirkondades väiketootmise säilimist, eriti selliseid tootmisvaldkondi, mis 

vajavad tootmiseks vähem tootmisalust pinda (nt katmikalad, aiandus, sh 

puuviljaaiandus, mesindus jm), kuna sellised põllumajandustootjad on 

sissetulekutoetuste vähenemise suhtes tundlikumad kui suurtootjad. 

 

Hekseldamise nõude kohta mujal Euroopas oli veebis väga vähe informatsiooni ning seetõttu 

küsis magistritöö autor Maaeluministeeriumi ametnikult, kas ka mujal Euroopas tegeletakse 

hekseldamisega. Vastuse põhjal selgus, et mujal Euroopa liikmeriikides ei ole hekseldamine 

levinud põllumajandusmaa hooldamisvõte. Selle põhjusteks on põllumajandusmaa väike 

pind ühe taotleja kohta ning maa kui ressursi oluliselt kõrgem hind kui Eestis. Ilmselgelt ei 

ole maa hooldamine niivõrd kasumlik kui seal tootmine. Kui Eestis on üles loetletud, mis 

tegevusi ja mis tähtajaks teha võib, siis küsimustikule vastanud ametnik tõi välja, mille alusel 

makstakse toetust Soomes. 2016. aastal oli Soomes nõue, et põllumajandusmaa peab olema 

avatud. See tähendab, et seal ei ole määratud, mis tegevusi ja mis tähtajaks neid tegema peab, 

oluline on vaid ebasoovitava taimestiku ulatusliku leviku takistamine ning seda 

põllumajandusmaad peab olema võimalik järgmisel kasvuperioodil kasutusele võtta ilma 

lisakulusid tegemata. Seega võib iga riik määrata, kuidas ja millal peab rohumaid hooldama. 

Oluline on see, et see oleks kooskõlas ühtse põllumajanduspoliitika reeglitega. 

Hekseldamise nõudest mujal Euroopas on täpsemalt kirjutatud käesoleva magistritöö 

teoreetilises osas.  

 

Käesoleva magistritöö teoreetilises osas selgus, et võrreldes teiste Euroopa riikidega on 

Eestis hooldusaluste maade osakaal kolmekordne ning seetõttu uuris magistritöö autor, miks 

on see näitaja Eestis oluliselt suurem, võrreldes ülejäänud Euroopa riikidega. 

Maaeluministeeriumi ametnik tõi välja, et põhjuseid sellele võib olla palju, kuid suurt rolli 

omab selle juures rohumaade ajalooliselt suur osakaal. Põllumajandustootmises 

mittekasutatavat maad oli pindalaliselt kõige rohkem 2011. aastal kui see oli 143 tuhat 

hektarit. 2015. aastal oli see ligikaudu 125 tuhat hektarit. Tegelikkuses on nö probleemset 

maad umbes 60 tuhat hektarit, mis on PRIA andmete põhjal kindlaks tehtud ÜPT taotlejate 

põhiselt, kes ei oma loomi ega kasvatata põllukultuure. Sisuliselt on see maa selliste inimeste 
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kasutuses, kes ei tegele aktiivse tootmisega. Ühelt poolt on tegemist negatiivse nähtusega, 

sest toetusi saavad ka sellised taotlejad, kelle maad on tootmisest kõrvale jäänud. Kuna 

praegused nõuded võimaldavad nii toimida, siis on sellisele maale toetuse mittemaksmiseks 

midagi väga keeruline ette võtta. Teiselt poolt on sellel ka positiivsed mõjud. Esiteks 

säilitatakse seda maad reservis, ehk seda on alati iga hetk võimalik aktiivseks tootmiseks 

kasutusele võtta. Teiseks pakuvad mitteaktiivsed põllumajandustootjad avalikku teenust 

põllumajandusmaa säilimise näol.  

 

Käesoleva magistritöö raames koostati küsimustik Viljandi- ja Valgamaa 

põllumajandustootjatele ning nende arvates on hekseldamisest kujunenud eraldi tegevusharu 

põllumajanduses ning see piirab olulisel määral aktiivset tootmist. Maaeluministeeriumi 

ametnikult küsiti, kas ja miks võiks väita, et hekseldamisest on saanud eraldi tegevusharu 

põllumajanduses. Küsimustikule vastanud ametnik rõhutas veel kord ühtse 

põllumajanduspoliitika eesmärki, mille kohaselt aitavad kehtivad nõuded 

põllumajandustootjatel hakkama saada ebasoodsa turukonjunktuuri korral ning seda, et 

tootma ei hakataks vaid toetuse eesmärgil. Samas on otsetoetuste soovijate hulka tekkinud 

selliseid põllumajandustootjaid, kes kasutavad enda põllumajandusmaadel toetuse saamise 

eesmärgil ainult hooldustegevusi, näiteks hekseldamist ja heksli maha jätmist. Sellesse 

põllumajandustootjate gruppi kuuluvad isikud, kes ei tegele põllumajanduskultuuride või 

loomade kasvatamisega ning nende pindalatoetuse taotlusele on märgitud vaid rohumaad. 

Maaeluministeeriumi ametniku allikate põhjal oli aastatel 2004-2015 selliste taotlejate 

põllumajandusmaa pindala kogu toetusalusest maast 3-7,3 %. Enne hekseldamise piiramist, 

2014. aastal, taotleti ÜPT-d selliste põllumajandustootjate poolt 68 tuhandele hektarile. 

2015. aastaks vähenes vastav pind 10 tuhande hektari võrra. 2015. aastal maksti ühtset 

pindalatoetust koos kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetusega kokku 

110 miljonit eurot ning rohumaade hooldajate osa oli 6 miljonit eurot. Küsimustikule 

vastanud ametnik järeldas, et nn „euroheina niitjate” osakaal toetusaluses 

põllumajandusmaas ning ühtlasi ka toetuste kogusummas on jäänud marginaalsele tasemele 

(5,45 % toetussummast). 
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3.3. Intervjuu PRIA ametnikuga 

 

Magistritöö autor viis läbi poolstruktureeritud intervjuu Tartu linnas PRIA otsetoetuste 

osakonna kontrollibüroo peaspetsialisti Ulla Kauriga. Intervjuu alguses kinnitas ametnik, et 

hekseldamise nõude osas toimuvad olulised muutused ning kehtestatakse kaheaastane 

üleminekuperiood. Rohumaid hekseldatakse peamiselt siis, kui kokku kogutud heinaga pole 

midagi peale hakata, kuid teatud juhtudel kasutavad põllumajandustootjad hekslit loomadele 

söödaks, silo ettevalmistuseks või viiakse komposti. Peaspetsialisti arvates on mõnedel 

põldudel otstarbekas hekseldatud rohi maha jätta, kuna see hein ei ole väärtuslik. Näiteks on 

põllu keskel hea kvaliteediga haljasmass, samas kui põldude servadel kasvab rohttaimi või 

võsa, mida loom ei taha. Kui lähtuda põllust kui tervikust, siis kindlasti ei oleks otstarbekas 

hooldada ainult seda põllu osa, kus rohu kvaliteet on hea. Kindlasti tuleks korras hoida ka 

seda põllu osa, kus heina kvaliteet ei ole nii hea kui põllu keskel. Servade hooldamiseks 

tuleb valida selline aeg, mil taimed ei ole jõudnud õitsema hakata ja seemned valmida, kuna 

vastasel juhul halveneb oluliselt rohumaa kvaliteet sööda osas. Hekseldamise nõude osas 

tekkis magistritöö autoril veel üks küsimus – miks mesilaste korjealadel ei pea hekslit kokku 

koguma. Peaspetsialist vastas, et mesilaste korjealadel ei ole eesmärgiks heina saamine, vaid 

korjeala pakkumine mesilastele. (Kaur 2017) 

 

Põllumajandustootjad ja Maaeluministeerium on omavahelisel suhtlemisel tõdenud, et 

hekseldamine on teatud juhtudel õigustatud. Kuna osa põllumajandustootjaid on leidnud 

hekseldamises raha teenimise võimalusi, siis ei ole ministeeriumil midagi üle jäänud kui 

keelata hekseldatud rohu maha jätmine. Sellest tulenevalt on peaspetsialist seisukohal, et 

hekseldamine ja hekseldatud rohu maha jätmine ei ole tootmistegevus. Magistritöö autor 

visualiseeris koos peaspetsialistiga olukorra, kus põllu haljasmassi kvaliteet on madal. 

Peaspetsialisti arvates on maaomanikul kaks võimalust – ta kas laseb maal võssa kasvada 

või ta hekseldabki eesmärgiga hoida oma koduümbrus korras. Põllumajandustootjate seas 

on levinud arusaam, et kõigele peab toetusi taotlema. Tegelikult ei kohusta mitte keegi 

põllumajandustootjat sellisele maale toetusi taotlema ning sellisel juhul võib ta seal 

hekseldada nii palju kui tahab ja hekseldatud rohu ka maha jätta. Järelikult peab sellise 

rohumaa omanik endale selgeks tegema, kas ta soovib toetusi või soovib koduümbruse 

korras hoida. (Kaur 2017) 
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Peale seda, kui magistritöö autor oli ära küsinud olulisemad seisukohad hekseldamise nõude 

olemusest, süveneti kohapealsete kontrollide läbiviimisse. Peaspetsialisti arvates oleneb 

kohapealsete kontrollide raskus oluliselt määrusest ja selle seletuskirjast. 2016. aastal 

määratleti seletuskirjas heksli kõrgus ja pikkus. See täpsustus on lihtsustanud kohapealsete 

kontrollide läbiviimist võrreldes varasemaga, sest määratud on hekseldamise kõrgus ja 

heksli pikkus. Kui kohapealses kontrollis tuvastab inspektor, et kõrre pikkus on rohkem kui 

20 cm, siis määratluse põhjal on tegemist niitega. Maksimaalse kõrguse määramisel on 

arvesse võetud erinevate maastike eripärad (kivid jms), sooviga mitte lõhkuda 

põllumajandusmasinaid. Määratluse aluseks on oma ala spetsialistide arvamused, mis 

põhinevad ka Eestis kasutuses oleval tehnikal. Peaspetsialisti arvates ei saa väita, et 

hekseldatud rohu maha jätmine võrdub niite maha jätmisega. Üheks põhjuseks on kasutatav 

tehnika. Hekseldamise korral pillub masin purustatud massi laiali, kuid niitmise korral 

jäävad need vaaludesse. Peaspetsialist on seisukohal, et hekseldamise korral on väiksem oht 

taimestiku lämmatamiseks, kuna idee poolest peaks purustatud mass laiali lendama. Samas 

sõltub lämmatamise aste hooldustööde tegemise tähtajast. Kui vastavad hooldustööd tehakse 

augusti lõpus, siis võib see mõjutada tervet rohumaa taimestikku. Niite maha jätmise korral 

lämmatab rohumass ainult vaalu alla jäävad taimed. (Kaur 2017) 

 

Intervjuu alguses tõi peaspetsialist välja, et põllumajandustootjad on hekseldamise nõuet 

hakanud kuritarvitama ning seetõttu tuleb see keelata. Seoses sellega oli magistritöö autoril 

küsimus, kuidas proovivad põllumajandustootjad toetuse saamise eesmärgil PRIA-t petta. 

Peaspetsialist tunnistas, et vastavalt määruse sisule on põllumajandustootjad leidnud alati 

võimalusi petmiseks. Näiteks 2015. aastal tegeleti ettevõtete jagamisega ehk tekkisid 

ettevõtted, kelle kasutuses oleva põllumajandusmaa pindala oli 10 ha, mis tähendas et nad 

võisid heksli maha jätta kogu maal. Selliste petmiste ürituste kohta on olnud ka mitmeid 

kohtuvaidluseid, kuna tegemist on olnud kunstlikult tekitatud olukorraga toetuse saamiseks. 

Kunstlikud olukorrad on vastuolus komisjoni määrusega, mistõttu jäid sellised 

põllumajandustootjad oma toetusest ilma. 2016. aastal olid eeldused petmiseks väiksemad, 

kuna kehtestati 15 %-line nõue. 2016. aastal kehtinud nõue oli peaspetsialisti arvates 

tootjasõbralik, sest põllumajandustootja ei pidanud põllult koristama ebakvaliteetset sööta. 

Nii 2015. kui 2016. aastal prooviti PRIA-t petta ka põlluraamatu kannetega. Sellise 

petuskeemi korral märgib tootja põlluraamatusse varasema kuupäeva niitmise ja niite 

koristamise kohta. Petuskeem võimaldab parimatel juhtudel toetuse taotlejal kohapealse 

kontrolli inspektorit eksitada ning saada toetust keelatud tegevuse eest. Petuskeemi 
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kasutamise vältimiseks võtab PRIA kasutusele satelliidid, mis teatud perioodi järel näitavad 

biomassi juurdekasvu või eemaldamist. (Kaur 2017) 

 

Peaspetsialisti arvates on heksli kokku kogumise nõue põhjendatud, kuna siis makstakse 

toetust põllumajandusliku tegevuse eest. Kindlasti ei ole aktsepteeritav olukord, kus 

rohumaid hekseldatakse toetuse saamise eesmärgil, kuna iga hektar mõjutab ühikumäära. 

Ebasoodsasse olukorda langevad sellised põllumajandustootjad, kes varustavad Eesti 

rahvast näiteks piima ja leivaga. Peaspetsialist leiab, et väikeses koguses ning hõre heksel 

võib olla väetiseks, kuid lopsaka taimestiku hekseldamine kasvuperioodil tingib 

taandarengu, kuna see lämmatab uut taimestikku. Samuti leiab peaspetsialist, et 

põllumajandustootjad, kes teevad heinapalle näiteks juuli lõpus ja septembrikuus ning 

hekseldavad rohumaa üle, toimivad õigesti. Põhjusena tõi peaspetsialist välja, et sellisel 

juhul ei ole kevadel nii paks kulukiht. Kokkuvõtlikult on otsus hekseldatud rohi kokku 

koguda hea aktiivsete tootjate jaoks, kuna selle tulemusena tõuseb pindalatoetuste 

ühikumäär või maad lähevad selliste tootjate kätte, kes seda tegelikult vajavad. Maade 

probleem ei oleks võib-olla nii terav kui inimesed omavahel rohkem suhtleksid. Näiteks 

sellised tootjad, kes heinapalle ei vaja, annavad need piimatootjatele ning piimatootjad 

annavad vastutasuks värsket piima. Peaspetsialisti arvates suurendavad toetused õpitud 

abitust, sest põllumajandustootjad said hakkama ka siis kui ei olnud Euroopa toetusi. (Kaur 

2017) 

 

 

3.4. Intervjuu Keskkonnaameti ametnikega 

 

Magistritöö autor viis läbi poolstruktureeritud intervjuu Otepääl Keskkonnaameti 

maahoolduse spetsialisti Jan Ruukeliga ja kaitsekorralduse spetsialisti Tarmo Evestusega. 

Keskkonnaameti intervjuu puhul oli põhiteemaks hekseldamisega kaasnevad 

keskkonnamõjud ja hekseldamise nõude olemus. Poollooduslikud kooslused on kõrge 

keskkonnaväärtusega ning seetõttu uuris magistritöö autor, kuidas hekseldamine mõjutab 

poollooduslikke koosluseid. (Ruukel, Evestus 2017) 

 

Maakorralduse spetsialist tõi välja, et hekseldamisseadmed olid esialgselt mõeldud 

rohumaade taastamiseks. Eesti põllumajanduses on esialgsest ideest kaugenetud ning 
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hekseldamisest on saanud sissetulekuallikas. Lisaks oskas maahoolduse spetsialist 

hekseldamise osas täpsustada, et kasutades hekseldamistehnikat aeglaste pöörete peal ei tule 

heksel nii peenike ning seda on võimalik lihtsasti kokku koguda. Sellist võtet kasutavad 

väikeste pindade hooldamiseks põllumajandustootjad, kellel mingil põhjusel ei ole 

niitmiseks vajalikke masinaid. Kasutades rohumaadel hooldamisvõttena hekseldamist tuleks 

igal rohumaal eraldi hinnata, millal valmivad taimede seemned ning vastavalt sellele tuleks 

leida optimaalne hekseldamise aeg. Heinapallide tegemisel on hoopis oluline aeg, mil 

biomassi kvaliteet on kõige parem. (Ruukel, Evestus 2017) 

 

Aruniitudel omab hekseldamine negatiivset mõju, selle põhjuseks on toitainete osakaalu 

suurenemine. See tähendab, et liigirikkus õistaimede osas väheneb ja mõned liigid jäävad 

domineerima. Lamminiitudel ei oma hekseldamine olulist negatiivset mõju toitainete osas. 

Lamminiidud on suurvee ajal üle ujutatud. Lamminiidud saavad veekogudest oluliselt 

toitaineid juurde, see on ka üheks põhjuseks, miks lamminiidud on kõrge toitainesisaldusega. 

Kaitsekorralduse spetsialist tõi välja, et toitainete rikkus meeldib kõrrelistele, kuid nendega 

ei ole seotud väga palju putukaid. Putukatele meeldivad õistaimed ning õistaimedele on 

kasvuks sobilikumad toitainevaesemad kasvukohad. Järelikult mõjutab hekseldamise võtte 

kasutamine selliseid poollooduslikke kooslusi, kus on kuivemad kasvukohad. Liigirikkus 

aruniitudel sõltub õistaimedest, kuid lamminiitudel sõltub see ainult veest. Näiteks kui 

lamminiitudel on piisavalt vett, siis on putukatel hea sigida ning soodsate tingimuste 

kokkulangemisel ongi neid rohkem. Kaitsekorralduse spetsialist kinnitas, et põhimõtteliselt 

hekseldamine luhtasid ei mõjuta. (Ruukel, Evestus 2017) 

 

Järgmisena uuris magistritöö autor, kas on olemas näiteid liikide kadumisest, kuna 

poollooduslikke koosluseid on kasutatud liiga intensiivselt. Kaitsekorralduse spetsialist 

väitis, et muutused on pikaajalised, kuna toitainete bilanssi ei ole võimalik ühe aasta jooksul 

drastiliselt muuta. Näiteks kui tootja kasutab ühte kultuurniitu 30 aastat heinapallide 

tegemiseks, siis arvatakse, et alles siis toimuvad muutused toitainete bilansi osas. Antud 

näite korral muutub see kultuurniit toitainevaesemaks ning algab uute liikide pealetung. 

Sama kehtib ka hekseldamise korral, maha jäetud hekseldatud rohi ei mõjuta toitainete 

bilanssi kohe järgneval aastal. Reaalselt ei ole olemas sellist ala, mida oleks 30 aastat sel 

viisil hooldatud. Mõlemad spetsialistid tunnistasid, et teoreetiliselt peaks see nii olema ning 

see oleks sündmuste loogiline käik. Lisaks putukatele elavad rohumaadel ka linnud ja 

loomad. Hekseldamine toimub maapinna lähedalt, korjates üles kõik, sealhulgas linnupesad. 
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Seega peaksid tootjad eelistama lattniidukit, kuna see ei lõika nii madalalt ning linnul jääb 

võimalus pea alla tõmbamiseks. Hekseldamise korral lähevad linnupesad ja väikesed 

imetajad läbi hekslimasina ning hukuvad. (Ruukel, Evestus 2017) 

 

Kaitsekorralduse spetsialist tõi välja, et hekseldamist kasutatakse taastamisvõttena ning 

sellisel juhul on hekseldamise tulemus positiivne, kuna peatatakse paju, lepa, angervaksa 

jms liikide pealetung. Maakorralduse spetsialisti arvates ongi hekseldamise põhiline 

eesmärk puittaimestiku, vesivõsude ja mätaste hävitamine, eesmärgiga võtta maa aktiivseks 

kasutamiseks. Hekseldamise käigus tehakse põld niitmistehnika kasutamiseks sobilikuks, 

kuna võsa ja mätaste niitmine rikuks tehnikat. Maakorralduse spetsialist leiab, et 2019. aastal 

rakenduv kohustus heksel kokku koguda on õige suund põllumajanduses. Ta põhjendas 

vastust sellega, et kinnisvarafirmad hoiavad sellega palju head maad kinni ning lisaks ei 

toimu nendel maadel aktiivset tootmist. Samas leiab ta, et hekseldamine koos heksli maha 

jätmisega peaks jääma teatud tingimustel lubatuks. Seda põhjusel, et taastada rohumaid või 

piisava karjatamise korral teha järelhooldust. (Ruukel, Evestus 2017) 

 

Kaitsekorralduse spetsialist ei olnud selles nii konkreetne. Tema arvates tuleb seda vaadata 

nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis. Kui nõude kujundamisel arvestada kaht alternatiivi, 

kas heksel kokku koguda või mitte, siis on kaitsekorralduse spetsialisti arvates parem kui 

heksli maha jätmine keelatakse. Samas tõi ta välja veel kaks alternatiivi – üheks on 

hekseldamine ning teiseks on maade sööti jätmine. Antud juhul oleks tema arvates 

hekseldamine parem alternatiiv. Võrreldes iga-aastase heinateoga ei ole intervalliga 

hekseldamine niivõrd halva mõjuga elurikkusele kui näiteks võsastumise korral. Avaratel 

rohumaadel on röövlindudel tunduvalt kergem saaki püüda kui võsastikus. Järelikult on 

rohumaade säilitamine üheks oluliseks faktoriks elurikkuse seisukohalt. (Ruukel, Evestus 

2017) 

 

Veel tõi maakorralduse spetsialist välja, et kui maal ei ole kasutajat, siis on maad otstarbekas 

näiteks iga kolme või viie aasta tagant hekseldada. Selle tegevuse eesmärgiks on 

mätastumise ja võsastumise vältimine, säilitades maad reservis. Maakorralduse spetsialist 

tõi välja, et kõikidest võimalikest valikutest on parim rohumaade hooldamisviis karjatamine. 

Kuna loomad eelistavad kindlaid taimi, siis ka parima karjatamise puhul jäävad alles teatud 

rohundid. Sellisel juhul tuleks need üle hekseldada, enne kui jõuavad valmida nende 

seemned, kuna vastasel juhul võivad seemned järelvalmida. Taimeliikide osas on üheks 
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oluliseks teemaks putked. Näiteks Tartumaal on palju putkesid (I ja II kategooria liigid), 

kuna neile on seal sobilikud kasvukohad. Putkede leviku suurendamiseks ning säilimiseks 

vajavad need kasvukohad niitmist ja niite ära koristamist ning sellepärast ei sobi 

hekseldamine sellistele rohumaadele. Lisaks mõjutab hekseldamine veel teiste kaitsealuste 

liikide hävimist, kuna rohumaadel muutuvad dominandid. Toitainete muutumise korral 

hakkavad levima näiteks maltsad ja nõgesed. Seoses I kategooria kaitsealuste liikidega 

peavad tootjad olema teadlikud, et hekseldamise võtte kasutamise korral saavad nad 

sanktsiooni elupaiga rikkumise eest. (Ruukel, Evestus 2017) 

 

Mõlemad spetsialistid tõid hekseldamise negatiivse omadusena veel välja, et maha jäetud 

heksel tekitab kulukihi. See kulukiht ei lagune täielikult ning järgmisel aastal tõstavad uued 

taimed selle kulukihi ülespoole. Sellisel juhul tekib õhuline rohumaa pind, mis takistab 

linnupoegadel toidu kätte saamist. Mõlema spetsialisti arvates ei ole tekkinud kulukiht 

oluliseks riskiks kulupõlengute tekkeks. Oht jääb alles igal juhul, kuid võrreldes niitmata 

heinaga ei põle heksel suure leegiga. Kõige ohutum lahendus kulupõlengute ennetamiseks 

oleks heina- või silopallide tegemine. (Ruukel, Evestus 2017) 

 

Poollooduslikel kooslustel ei ole tavaliselt hekseldamisega probleeme. Sellega tegelevad 

tootjad alles siis, kui nad on Keskkonnaametilt loa saanud. Keskkonnaameti spetsialistid 

suhtlevad poollooduslike koosluste hooldajatega ning annavad neile loa hekseldamise 

kasutamiseks peale kohapealset kontrolli. Loa saamise eelduseks on kindlasti piisava 

koormusega karjatamine. Enamus juhtudel lähevad tootjad ise luba küsima. Teatud juhtudel 

annab Keskkonnaameti spetsialist tootjale soovituse loa taotlemiseks. Selle eesmärgiks on 

hoida poollooduslikku kooslust parimas seisukorras. Maakorralduse spetsialisti arvates on 

poollooduslikule kooslusele kõige parem kui ühel aastal seal karjatatakse ning teisel aastal 

niidetakse. Seda põhjusel, et niiskemates poollooduslikes kooslustes tekivad mättad, mida 

loomad ei söö ning mis varjavad teiste rohttaimede eest otsest päikesevalgust. Mättad võivad 

teatud juhtudel soodustada liigniiskuse püsivust. Kasutades sellist meetodit, elimineeritakse 

oht võsastumiseks või suurte mätaste tekkimiseks. (Ruukel, Evestus 2017) 

 

Kui inimene on taotlenud toetust, siis tähendab see seda, et tuleb täita toetuse saamise 

tingimusi. Näiteks poollooduslikus koosluses, mille servadest hakkab toomingas peale 

kasvama, tuleb see nõuete kohaselt eemaldada. Poollooduslikes kooslustes ei tohi neid servi 

hekseldada. Seega peaks tootja lähtuma enda võimalustest ja looduslikest tingimustest 
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toetuse taotlemisel. Seda põhjusel, et viieaastase kohustuse korral kaasnevad pindade 

vähenemisega tagasinõuded ka varasemate aastate kohta. Lisaks tagasinõuetele võivad 

tootjad tervest toetusest ilma jääda, kui nad hekseldavad poollooduslikul kooslusel ilma 

loata. Seega suhtluses poolloodusliku koosluse hooldajaga määratakse, kuidas tuleks vältida 

ja eemaldada servadesse tekkinud toominga võsa. Hekseldamise nõuet käsitletavas 

alapeatükis tõi magistritöö autor välja asjaolu, et Eestis on kõrge hooldusaluste maade 

osakaal. Maakorralduse spetsialist leidis, et toetused peaksid olema seotud ainult tootmisega. 

Oma seisukohta põhjendas ta faktiga, et Eestis on puudus viljakatest põllumajandusmaadest, 

kuna need on selliste taotlejate käes, kes ei tegele aktiivse tootmisega. Selline 

vastutustundetu käitumine pärsib Eesti põllumajandust. Kaitsekorralduse spetsialist oskas 

tuua näite, et Kagu-Eestis on olnud mitmeid loomapidajaid, kes soovivad oma karja 

suurendada, kuid see on väga keeruline, kuna potentsiaalseid maid hekseldatakse. See on 

üheks näiteks, kuidas hekseldamine piirab aktiivset tootmist. Maakorralduse spetsialisti 

arvates võiks hekseldatud rohu maha jätmist nimetada niite maha jätmiseks, sest igal juhul 

jääb biomass põllule. Sellest tulenevalt võiks tulevastes määrustes olla sätestatud, et 

rohumassi (niite ja heksli kujul) maha jätmine on keelatud. (Ruukel, Evestus 2017) 

 

Kokkuvõtlikult on mõlema spetsialisti arvates hekseldamisega kaasnevaks probleemiks 

heksli maha jätmine, kuna see mõjutab rohumaade toitainelisust. Lisaks tekib maha jäetud 

massist kulukiht, mis pärsib taimede kasvutingimusi ning raskendab lindude ellujäämist. 

Üheks oluliseks probleemiks hekseldamise puhul on see, et viljakad põllumaad on 

mittetootjate käes ning samal ajal ei ole tootmisega tegelevatel põllumeestel võimalik oma 

tegevust laiendada, kuna pole vabu maid. Järelikult piirab hekseldamise maha jätmine Eesti 

põllumajanduse arengut ning lõppkokkuvõttes ei ole see jätkusuutlik. (Ruukel, Evestus 

2017) 
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4. ARUTELU 

 

4.1. Hekseldamise nõude olemus ja mõju  

 

Rohumaade hekseldamine on viimastel aastatel, eriti pindalataotluste esitamise ja 

kontrolliperioodi ajal, olnud problemaatikat tekitav teema. Selle põhjuseks võib pidada 

hekseldamise nõude karmistumist, mis sai alguse 2015. aastal. 2017. aasta kevadel oli selge, 

et alates 2019. aastast ei tohi põllumajandustootjad enam hekslit maha jätta juhul kui see on 

ainuke hooldustegevus põllul. Problemaatilisust süvendab veel teadmatus, kuna pidevalt 

muutuvate nõuete raames ei suuda põllumajandustootjad kõike toimuvat jälgida ja 

kinnistada. Enamasti kasutatakse rohumaid otstarbekalt, kuid 11 % maal ei leia rohumaade 

haljasmass sihtotstarbelist kasutust. Mujal Euroopas ei ole hekseldamine probleemiks. 

Magistritöö autori arvates on selle põhjuseks Eestile iseloomulik väiketootmine ning 

rohumaade kõrge ajalooline osakaal. Väikestel põldudel ei ole otstarbekas tegeleda 

viljakasvatusega, kuna see ei ole majanduslikult kasumlik, lisaks sellele oleks probleemiks 

suurte kombainide pääsemine põllule, kuna probleemid tekivad juba niitmismasinate 

kohaletoimetamisel raskesti ligipääsetavatele põldudele.  

 

Magistritöö autori arvates ongi hekseldamise piiramise peamiseks põhjuseks asjaolu, et 

hekseldamisest on saanud n-ö tegevusharu, mis teatud määral piirab aktiivset tootmist. Kõige 

tõsisemaks probleemiks on töö autori arvates see, et peamiselt karjatamisega tegelevad 

põllumajandustootjad ei saa oma tegevust suurendada, sest ümbruses olevatel maadel on 

rohumaad hekseldajate kasutuses. Töö autor on sellisel seisukohal, kuna teoreetilises osas 

selgus, et Eestis on kõrge rendimaade osakaal. Loomade pidamisega tegelevatel 

põllumajandustootjatel ei ole ajaliselt ega majanduslikult otstarbekas loomi transportida. 

Parimaks variandiks oleks lauda ümbruses olevad koplid. Aktiivse tootmise piiramine 

tuleneb ka sellest, et maade hinnad (sh rendihinnad) lähevad väga kõrgeks ning selle 

põhjuseks on nõudluse ja pakkumise vahekord. Paljud põllumajandustootjad on magistritöö 

autorile tunnistanud, et põllumajandusega tegelemine ei ole majanduslikult väga tasuv ning 

seetõttu on kõrged hinnad üheks oluliseks probleemiks aktiivsele tootmisele.  
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Tundub, et keskkonnakaitselised kaalutlused on jäänud pigem tagaplaanile. Üheks 

põhjuseks võib olla toetuse eesmärk, milleks on aidata põllumajandustootjatel kehvade 

turutingimuste korral tagada sissetulekut. Toetuste eesmärgiks ei ole otseselt 

keskkonnaväärtuse loomine. Näiteks võivad ühel aastal olla väga kehvad ilmastikuolud, mis 

hävitavad kogu teraviljasaagi, ning see tähendab põllumajandustootjale suurt kahjumit. Kui 

põllumajandustootja kasutab rohumaadel hekseldamist ning heksli maha jätmist niitmise ja 

niite kokku kogumise asemel, siis sellisel juhul säilib suurem osa toetuste summast, sest 

esimene hooldusvõte on mõnevõrra odavam. Teiseks põhjuseks, miks hekseldamise 

piiramine on pigem majandusliku suunitlusega, on see, et hekseldamise nõude puhul on 

keskkonnakaitselisi väärtusi juba arvestatud. Näiteks ei tohi püsirohumaadel hekseldada 

enne 5. juulit ning poollooduslikel kooslustel on hekseldamine keelatud, v.a 

Keskkonnaameti loal. Veel on määratud heksli kõrgus ja pikkus. Kuna püsirohumaad ja 

poollooduslikud kooslused on kõrgema keskkonnaväärtusega, siis on tähtaegade seadmine 

mõistlik, sest siis jõuavad enamus põllulinde pesitseda ning taimed õitsema minna. Heksli 

kõrguse ja pikkuse seadmisega vähendatakse ebasoodsat mõju taimestikule, putukatele ja 

lindudele.  

 

Alates 2015. aastast hakati põllumajandustootjatele määrama hekseldamise nõude rikkumisi, 

peamiselt selle kohta, et nad tegelesid hekseldamisega üle lubatud määra. Teoreetilises 

ülevaates selgus, et kokkuvõttes ei ole hekseldatud rohumaade pindala peale nõude 

karmistumist oluliselt vähenenud. Viimasel kahel aastal on PRIA kontrolli valimitesse 

sattunud ligi 300 taotlejat, kellel on kokku tuvastatud heksli maha jätmine 3 000 ha ulatuses. 

Kuna valimitesse satub vaid väike osa põllumajandustootjatest, siis võib eeldada, et 

hekseldamine ning heksli maha jätmine on tõsisem probleem kui seda on senini arvatud. 

Magistritöö autori arvates on selle nõude rikkumine paratamatu seni, kuni toetusi saavad 

tootjad, kes ei tegele aktiivse tootmisega. Teiseks heksli maha jätmise põhjuseks võib olla 

niitmismasinate puudumine, kuna võrreldes jäätmaaniidukiga on selle omandamine kallim. 

Hekseldamise nõude rikkumine määratakse ka sellistele põllumajandustootjatele, kes 

hekseldavad püsirohumaid enne 5. juulit. Selle nõude vastu eksivad siiski vaid üksikud 

põllumajandustootjad. Magistritöö autori arvates on selle põhjuseks õuealad, mis on PRIA 

põllumassiivide registris, või sellised põllud, mis paiknevad elumajade lähedal. Õuealad on 

töö autori arvates üheks varjatuks probleemiks, sest inimesed ei teadvusta murutraktoriga ja 

niidukiga niitmist kui hekseldamist. Samuti ei ole sisuliselt tegemist põllumajandusliku 

tegevusega. Üheks põhjuseks, miks selle nõude vastu ei eksita, on see, et rohumaade 
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hooldustöödega hakatakse tegelema enne tähtaegade saabumist. Igal aastal on meedias 

kirjutatud sellest, et põllumajandustootjad taotlevad rohumaade hooldamise tähtaja edasi 

lükkamist ning tavaliselt tuuakse põhjenduseks ebasoodsad ilmastikuolud, ka siis, kui sellel 

alust ei ole. Hekseldamise korral ei peaks põllumajandustootjal vahet olema, millises seisus 

heksel maha jäetakse. Hekseldamise nõude osas määratakse rikkumisi ka poollooduslikel 

kooslustel juhul kui põllumajandustootja on seda teinud Keskkonnaameti loata. Selle nõude 

vastu üldjuhul ei eksita, sest poollooduslike koosluste hooldajad suhtlevad tihedalt 

Keskkonnaametiga ning hooldajad on teadlikud poollooduslike koosluste kõrgest 

keskkonnaväärtusest. Lisaks võivad põhjuseks olla karmimad karistused võrreldes sellega, 

kui hekseldatakse püsirohumaal enne lubatud tähtaega.  

 

Hekseldamine kui protsess ei ole keskkonnavaenulik, vaid selleks on heksli maha jätmine, 

mille tulemusena tekkiv kulukiht on liikidele ebasoodsa mõjuga. Igasugune inimmõju 

rohumaadel võib olla elustikule kahjulik, kui seda tehakse valel ajal ning valede meetoditega 

näiteks keset pesitsemisaega või liigniiskel perioodil. Lisaks halvendab tekkinud kulukiht 

taimede idanemist ja kasvamist ning lindude ja putukate toitumisvõimalusi. Magistritöö 

autori arvates saab negatiivsete mõjude ahelprotsess alguse taimestikust, sest toiduahelad 

saavad alguse produtsentidest. Näiteks kui hekseldamise tulemusena muutub taimestik 

liigivaesemaks õistaimede osas, siis väheneb putukate populatsioon. Kuna putukad on 

lindude peamiseks toiduks, siis selle tagajärjel võib vaesemaks muutuda ka rohumaa 

linnustik.  

 

 

4.2.  Järeldused küsimustikest ja intervjuudest 

 

Põllumajandustootjatele mõeldud küsimustikule vastas suurem osa, et nad kasutavad 

rohumaade hooldamiseks teatud määral hekseldamist. Loomapidajad eelistavad 

hekseldamist hooldamisvõttena harvemini kui taimekasvatajad. Loomapidajad kasutavad 

hekseldamist peamiselt taastamisvõttena, halva ligipääsetavusega ja madala haljasmassi 

kvaliteediga põldudel ning karjatatavatel rohumaadel järelhooldusena. Taimekasvatajad 

kasutavad hekseldamist peamiselt sellepärast, et nad ei leia heinale otstarvet ning nende 

kasutuses olevatel rohumaadel on madal haljasmassi kvaliteet ja halb ligipääsetavus. 

Loomapidajad kasutavad hekseldamist taastamisvõttena, et suurendada lauda ümbruses 
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põllumajandusmaa pindala. Lisaks on mõned põllud halva ligipääsetavusega ja madala 

haljasmassi kvaliteediga. Loomapidaja seisukohalt on samuti oluline, et põllul ei hakkaks 

levima ebasoovitav taimestik, sest see põhjustab haljasmassi kvaliteedi langust. 

Taimekasvatajate seas oli oodata, et nad ei leia heinale kasutusotstarvet ning seetõttu 

kasutavadki nad rohumaade hooldamisvõttena hekseldamist. Magistritöö autori arvates oli 

üllatav, et mõned taimekasvatajad tõid hekseldamise kasutamise põhjuseks halva 

ligipääsetavuse ja madala haljasmassi kvaliteedi. Ühelt poolt on selge, et niitmistehnikat on 

raske kasutada põldudel, mis on raskesti ligipääsetavad. Teisalt ei tohiks taimekasvatajatele 

olla probleemiks madal haljasmassi kvaliteet kui nad oma toodangut ei turusta.  

 

Magistritöö autor oli varasemalt seisukohal, et hekseldamist kasutatakse peamiselt 

püsirohumaadel. Küsimustikust saadud vastuste põhjal selgus, et hekseldamist kasutatakse 

suurel määral ka lühiajalistel rohumaadel. Vastanud tõid välja, et kokku kogutud heinaga ei 

ole midagi peale hakata. Majanduslikult otstarbekam oleks sellisel juhul kasvatada 

teraviljakultuure. Sellisel juhul võib tekkida küsimus, miks põllumajandustootjad rajavad 

püsirohumaid. Peamiseks põhjuseks võib olla asjaolu, et toetuste saamiseks tuleb täita 

viljavaheldusnõudeid või kasvatada liblikõielisi põllumajanduskultuure 

(Mahepõllumajandusele ülemineku… 2015, § 12 lg 6).  

 

Heksli maha jätmine keelatakse 2019. aastal ning sellest tulenevalt uuris magistritöö autor, 

kas see on põhjendatud. Küsimustikule saadud vastuste põhjal selgus, et pigem ei ole heksli 

maha jätmise piiramine põhjendatud. Loomakasvatajate vastused jagunesid kaheks, üks osa 

oli muudatusega päri ning teine mitte. Taimekasvatajatest enamik oli seisukohal, et nõude 

karmistumine ei ole põhjendatud. Taime- ja loomakasvatajate vastuste tulemusena oli kõige 

ülekaalukamaks põhjuseks halb ligipääsetavus ja madal haljasmassi kvaliteet. 

Loomapidajate seisukohalt mõistab magistritöö autor, et loomadele ei ole sobilik pakkuda 

madala kvaliteediga sööta. Taimekasvatajate seisukohalt ei ole arusaadav, milleks on neile 

oluline haljasmassi kvaliteet. Hekseldamine jääb ka edaspidi oluliseks taastamisvõtteks, 

kuid magistritöö autori arvates ei tohiks põllumajandustootjad taotleda toetusi enne kui maa 

on heas põllumajanduslikus seisukorras. Hekseldamise nõude karmistumise vastu ollakse ka 

sellepärast, et on oht vaadete kinni kasvamiseks. Magistritöö autori arvates on see tõenäoline 

stsenaarium, kuna Eestis on kõrge hooldusaluste maade osakaal (Miller 2017). 

Hekseldamise nõude piiramise pooldajad tõid peamiste asjaoludena välja, et hekseldamisest 
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on saanud tegevusharu ning maad on põllumajandustootjate käes, kes ei tegele aktiivse 

tootmisega.  

 

Hekseldamise nõude karmistumine on vastumeelsem pigem taimekasvatajatele kui 

loomakasvatajatele. Sellepärast selgitas magistritöö autor välja, kuidas taimekasvatajad 

2017. aasta seisuga kohaneksid karmistunud nõudega 2019. aastal. Vastuste põhjal selgub, 

et oht püsirohumaade kinnikasvamisest võib osutuda reaalsuseks. Taimekasvatajad, kes 

loobuvad püsirohumaade korrashoidmisest, võiksid need anda rendile aktiivsetele tootjatele. 

Sellisel juhul säiliksid osaliselt sissetulekud, vaated jääksid avatuks ning aktiivsed 

põllumajandustootjad saaksid oma tegevust laiendada. Osad taimekasvatajad hooldavad 

oma rohumaid edasi, kuid ei taotle neile pindalatoetusi. Sellised põllumajandustootjad võisid 

vastata selliselt, kuna nad kavatsevad kasutada rohumaade hekseldamist edasi või hakata 

seal tegelema põllukultuuride kasvatamisega. 

 

Põllumajandustootjate arvates on hekseldamise negatiivseim majanduslik mõju see, et 

hekseldamisest on kujunenud eraldi tegevusharu. Looduse seisukohalt on negatiivseim mõju 

see, et hekslist tekkinud kulukiht pärsib taimede idanemist ning soodustab üksikuid liike. 

Nende vastuste põhjal võib oletada, et hekseldamise kui tegevusharu tõttu on vabade maade 

arv väike. Sellepärast on väga oluline, et rohumaade taimestik oleks mitmekesine 

eesmärgiga pakkuda loomadele täisväärtuslikku sööta põldudelt, kuna aktiivsed 

põllumajandustootjad ei suuda rentida või osta uusi maatükke. Lisaks on 

põllumajandustootjad teadlikud hekseldamise ning heksli maha jätmise teistest 

negatiivsetest mõjudest, kuid nad tegelevad sellega sellest hoolimata. See tähendab, et 

inimesed peavad eelkõige oluliseks majanduslikku efektiivsust kui keskkonnaväärtusi. 

 

Maaeluministeeriumi ametnikule mõeldud küsimustikust selgus, et rohumaade 

hekseldamise lubamise eesmärgiks oli tagada põllumajandustootjate sissetulekud 

ebasoodsatel aastatel. See on üheks põhjuseks, miks hekseldamine ei ole vastuolus ühtse 

põllumajanduspoliitikaga. Hekseldamise lubamisega ei nähtud esialgu ette, et 

põllumajandustootjad võiksid seda kuritarvitada. Hekseldamise nõude karmistumine aitab 

suunata toetused aktiivsetele põllumajandustootjatele. Lisaks ei tohiks hekseldamise 

lubamise põhjuseks olla eesmärk säilitada püsirohumaid, sest hekseldamine on negatiivse 

keskkonnamõjuga. Hekseldamisel ning heksli maha jätmise lubamisel või maha jätmise 

mitte lubamisel on nii positiivsed kui ka negatiivsed mõjud. Magistritöö autori arvates on 
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heksli maha jätmise lubamise suurimaks plussiks see, et väikestel põllumajandustootjatel on 

head eeldused enda kasutuses olevate maade heas korras hoidmiseks. Sellel võib olla kaudne 

mõju maapiirkondade majapidamiste säilimisele. Heksli maha jätmise lubamise suurimaks 

miinuseks on see, et hekseldamise korral tekib oht rohumaadel elavatele väikeloomadele, 

lindudele ja putukatele. Magistritöö autori arvates on Eesti looduskauni ning liigirikka 

elustikuga paik ning seda tuleb kaitsta. Sellest tulenevalt on heksli maha jätmise keelamise 

korral suurimaks plussiks see, et niitmise korral ei ole negatiivne mõju elustikule niivõrd 

suur kui hekseldamise puhul. Heksli kokku kogumise suurimaks miinuseks on see, et tehtud 

heina- ja silopallid ei leia lõpuks õiget kasutust. Sellisel juhul on ka nendel negatiivne 

keskkonnamõju kui need lükatakse kraavi või metsa alla.  

 

Maaeluministeeriumi ametniku arvates on hekseldamine marginaalsel tasemel, kuna see 

moodustab väljamakstavast toetussummast vaid 6 %. Selline tulemus on leitud selliste 

põllumajandustootjate ulatuses, kelle toetuse taotlusel on vaid püsirohumaad. Magistritöö 

autori arvates on hekseldamisalune pind tegelikult suurem, kuna ka aktiivsed 

põllumajandustootjad kasutavad rohumaade hooldamisvõttena hekseldamist. 

 

PRIA ametniku arvates on hekseldamise nõude karmistumine põhjendatud, sest 

põllumajandustoojad hakkasid tekitama kunstlikku toetusõigust. Karmistumisega kaasnesid 

ka mõned positiivsed mõjud. Erisustega kehtinud nõue lubas põllumajandustootjatel heksli 

teatud määral maha jätta. Magistritöö autori arvates oli erisuste positiivseks mõjuks see, et 

need suunasid põllumajandustootjaid tegelema pigem aktiivse tootmisega. Lisaks ei olnud 

loomapidajad sunnitud oma loomadele pakkuma madala kvaliteediga sööta. Karmistunud 

nõue aitab ka PRIA ametniku arvates suunata toetused aktiivsetele põllumajandustootjatele, 

sest suurem taotlusalune pind vähendab toetuse ühikumäärasid. Kui inimesed ei suuda täita 

toetuse saamiseks tingimusi, siis tähendab see, et nad ei peaks toetusi taotlema. Magistritöö 

autor arvab sarnaselt PRIA ametnikule, et madala haljasmassi kvaliteediga põldudel peab 

inimene selgeks tegema, kas ta soovib saada toetust või hooldab maad oma nägemise järgi 

 

Keskkonnaameti ametnikud tõid välja, et hekseldamine oli esialgselt mõeldud rohumaade 

taastamiseks. Sellisel juhul on hekseldamise mõju positiivne, sest siis on võimalik võtta 

kasutusele uut põllumajandusmaad. Hekseldamist kasutatakse poollooduslike koosluste 

taastamiseks, sest jäätmaaniiduk eemaldab hästi võsa ja muud ebasoovitavat taimestikku. 

Hekseldamisest on saanud tegevusharu, kuna see on olnud majanduslikult efektiivne. Ühtlasi 
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on see hekseldamise üheks suurimaks negatiivseks mõjuks. Ametnike arvates on keskkonna 

seisukohalt probleemiks toitainelisuse suurenemine. See avaldab negatiivset mõju 

aruniitudele, kuid mitte luhaniitudele. Selle põhjuseks on taimestiku liigiline koosseis. 

Aruniitudel väheneb selle tõttu õistaimede osakaal, mis omakorda tähendab vähem putukaid 

ja röövlinde.  

 

Poollooduslikes kooslustes ei ole hekseldamine üldjuhul probleemiks. Selle põhjuseks on 

magistritöö autori arvates asjaolu, et poollooduslikes kooslustes on rangelt määratud, 

milliseid hooldusvõtteid ja millal neid kasutada tohib. Lisaks tegelevad asjaga 

keskkonnaväärtuseid hindavad inimesed. Hekseldamine tavalistel rohumaadel on 

probleemiks sellepärast, et nendele taotlevad toetusi väiketootjad, kellel puuduvad sobilikud 

niitmismasinad või on maad selliste tootjate käes, kes tegelevadki ainult rohumaade 

hooldamisega. Sellest tulenevalt on probleemiks maade kasutamine selliste 

põllumajandustootjate poolt, kes ei väärinda seda kohaliku toidu näol. 

 

 

4.3. Kas ja miks on hekseldamise nõude karmistumine põhjendatud? 

 

Rohumaade hekseldamisega kaasnevad nii positiivsed kui ka negatiivsed mõjud. Need võib 

jagada kaheks: mõjud põllumajandustootjatele ja mõjud keskkonnale. Positiivne mõju 

põllumajandustootjatele tuleneb majanduslikust efektiivsusest. Heksli maha jätmisel on ühe 

hektari kuluks keskmiselt 38 eurot ning niitmisel ja niite kokku kogumisel 54 eurot (Viira et 

al. 2016: 33-34). Hekseldamist eelistatakse sellistel rohumaadel, mis on halva 

ligipääsetavusega ja madala haljasmassi kvaliteediga. Need kaks mõju on otseselt seotud 

põllumajandustootjate sissetulekuga ning selgubki, et hekseldamine on majanduslikult 

efektiivsem. See on ka üheks põhjuseks, miks hekseldamisest on kujunenud eraldi 

tegevusharu (Miller 2017). Kuna hekseldamisest on tekkinud eraldi tegevusharu, siis 

takistab see teatud määral Eesti põllumajanduse arengut, sest loomapidajad ei saa oma 

tegevust suurendada viljakate rohumaade puudumise tõttu. Lisaks sellele on suurenenud 

oluliselt maade hinnad. Praegune põllumajanduspoliitika on soosinud toetuste maksmist 

sellistele inimestele, kes ei tegele aktiivse toomisega. 
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Hekseldamine ning heksli maha jätmine on keskkonnale kahjulik, hoolimata faktist, et 

hekseldamisega kaasnevad ka positiivsed mõjud. Hekseldamine on sobilik hooldamisvõte 

sellistel põldudel, mis on pikalt aktiivsest kasutusest väljas olnud või kus on hakanud levima 

ebasoovitav taimestik. Sellisel juhul on rohumaade liigirikkus suurem kui niitmata jäänud 

põllul (Ruukel, Evestus 2017). Hekseldamine ja heksli maha jätmine avaldab olulist 

ebasoodsat mõju taimestikule, lindudele ja putukatele. Heksli maha jätmisel tekib rohumaa 

pinnale kulukiht, mille mõjul halveneb taimede asustamisvõime ja raskeneb seemnete 

idanemine (Riibak 2011: 4). Veel on takistatud noorte taimede võrsumine (Sydes, Grime 

1981: 260). Tekkinud kulukiht muudab rohumaa toitainete sisaldust ning selle tulemusena 

väheneb kuivematel rohumaadel õistaimede osakaal ning hakkab levima ebasoovitav 

taimestik. Putukatele ja lindudele on õistaimed eelistatumad kui kõrrelised heintaimed 

(Ruukel, Evestus 2017). Produtsentide muutumine toob kaasa muutuseid toiduahelates. 

Hekseldamine kui tegevus ning heksli maha jätmine mõjutavad linnustikku negatiivselt. 

Jäätmaaniidukisse sattunud pesad ja munad hävivad ning linnud ja putukad hukkuvad. 

Hekslist tekkinud kulukiht raskendab putukate ja lindude, eriti linnupoegade, 

toitumisvõimalusi. Rohumaadel tuleb eelistada keskkonnasõbralikke hooldusvõtteid, sest 

umbes 65 % linnualadest on põllumajandusmaastikest mõjutatud. Eestis on olulisel määral 

vähenenud näiteks põldtsiitsitaja arvukus (Linnud ja… 2014). Põllumajandustootja, kes 

kasutab oma rohumaal hekseldamist, peaks kindlaks tegema, mis linnud seal pesitsevad. 

Sellepärast tuleb leida optimaalne aeg rohumaade hekseldamiseks, juhul kui seal ei tehta 

muid tegevusi. Tekkinud kulukiht tekitab probleeme ka lammialadel, kuna üleujutuste 

perioodil võib lammialadel tekkida hapnikupuudus (Pork 1984 ref Viira et al. 2016: 12). 

Rohumaadel, mida hekseldatakse hilissügisel, on olemas oht kulupõlengute tekkeks. 

Kulukiht ei teki sellistel rohumaadel, mida inimesed kasutavad oma õuealadena. Sellistel 

rohumaadel ei ole lindudel võimalik pesitseda, taimedel õitseda ja putukatel toituda. Seetõttu 

on väga oluline, et töid tehtaks õigel ajal.  

 

Magistritöö autori arvates on hekseldamise nõude karmistumine põhjendatud, võttes arvesse 

selle negatiivset mõju keskkonnale, sest elurikkus on hindamatu väärtus. Toetused peaksid 

olema mõeldud aktiivsetele tootjatele. Samuti on magistritöö autor seisukohal, et toetust ei 

pea saama kõikide tegevuste eest ning kokkuvõttes suurendavad toetused õpitud abitust. 
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KOKKUVÕTE 

 

Magistritöö eesmärk oli koostada analüüs hekseldamise nõude muutmise otstarbekusest, et 

välja selgitada, kas ja miks on heksli maha jätmise keelamine põhjendatud või on määruste 

koostajad toiminud põllumajandustootjate suhtes ebaõiglaselt. Hekseldamise korral nähakse 

peamise mõjuna seda, et hekseldamisest on saanud eraldi tegevusharu. Tegelikult on 

hekseldamise ning heksli maha jätmise mõju laiaulatuslikum. Eesmärgi täitmiseks püstitas 

magistritöö autor neli uurimisülesannet:  

• anda ülevaade hekseldamise nõude muutumisest ning milline on see aastatel 2017-

2019; 

• välja selgitada hekseldamise positiivsed ja negatiivsed mõjud keskkonnale ning 

põllumajandustootjatele; 

• välja selgitada Viljandi- ja Valgamaa põllumeeste suhtumine hekseldamise 

piiramisse. Selleks viidi läbi küsitlus; 

• välja selgitada PRIA, Keskkonnaameti ja Maaeluministeeriumi ametnike suhtumine 

hekseldamise piiramisse. Selleks viidi läbi kaks poolstruktureeritud intervjuud PRIA 

ja Keskkonnaameti ametnikega ning saadeti küsimustik Maaeluministeeriumi 

ametnikule. 

 

Teoreetilise osa eesmärgiks oli anda ülevaade rohumaadest ja hekseldamise nõudest. 

Rohumaade osas anti ülevaade nende klassifikatsioonist, pindalast, hooldamisvõtetest, 

tähtaegadest ja väärtusest elupaikadena. Rohumaade teoreetiliste aluste välja selgitamiseks 

kasutati kvalitatiivset tekstianalüüsi ja refereerimist. Hekseldamise nõude osas anti ülevaade 

hekseldamise nõudest Eestis ja Euroopas ning hekseldamise mõjust keskkonnale ja 

põllumajandustootjatele.  

 

Esimese uurimisülesande täitmiseks kasutati peamiselt PRIA publikatsioone ja artikleid, mis 

olid seotud otsetoetuste nõuetega. Nende materjalide läbitöötamiseks kasutati kvalitatiivset 

ja kvantitatiivset analüüsi. Materjalide põhjal selgus, et hekseldamist on hakatud piirama 

alates 2015. aastast ning 2019. aastal tuleb hekseldatud rohi kokku koguda. Selle põhjuseks 

on toetuste suunamine aktiivsetele põllumajandustootjatele. Kahel eelmisel aastal määrati 
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nõude rikkumine hekseldamisel üle lubatud määra ligikaudu 1 000 hektaril. Valimisse 

sattunud tootjate hekseldamisalune pind on olnud üle 3 000 hektari.  

 

Teise uurimisülesande täitmiseks kasutati vaatlust, teadusartikleid rohumaade hooldamise 

teemal ning sarnaseid uuringuid. Materjalide läbitöötamisel on kasutatud bibliograafia 

koostamist, konspekteerimist ja refereerimist. Analüüsi käigus selgus, et hekseldamisel on 

nii negatiivsed kui ka positiivsed mõjud. Negatiivseteks mõjudeks põllumajandustootjatele 

on see, et hekseldamisest on saanud eraldi tegevusharu, see piirab aktiivsete tootjate 

tegevuse laiendamist, tõusevad maade hinnad ja väheneb toetuste ühikumäär. Positiivseteks 

mõjudeks on: sissetulek, sobivus taastamisvõttena, kasutamine halva ligipääsetavuse ja 

madala haljasmassi kvaliteediga põldudel ning vaadete avatud hoidmine. Hekseldamise 

negatiivseteks mõjudeks keskkonnale on kulukihi tekkimine, põllulindude arvukuse 

langemine, liigirikkuse vähenemine, toitainesisalduse suurenemine, ebasoodne mõju 

putukatele, taimedele ja veekogudele ning oht kulupõlengute tekkeks. Ahjaniidu kooslusel 

oli hekseldatud alal liigirikkus 12,4 liiki/ 0,25m2, koristatud alal oli vastav näitaja 15,4. 

Eestis on kaduvateks põllulindudeks peamiselt siniraag ja põldtsiitsitaja.  

 

Magistritöö kolmanda uurimisülesande täitmiseks koostati küsimustik Viljandi- ja 

Valgamaa põllumajandustootjatele. Küsimustiku eesmärk oli välja selgitada nende hoiakud 

hekseldamise nõude karmistumise osas. Küsimustik oli internetis kättesaadav ajavahemikul 

10.-22.02.2017. Vastanutest 64,5 % kasutavad rohumaade hooldamisvõttena hekseldamist. 

Loomakasvatajate seas jaguneb seisukoht kaheks, kuid taimekasvatajad leiavad, et nõude 

karmistumine ei ole põhjendatud. Tootjate arvates ei tohiks hekseldamist piirata, sest mõned 

põllud on halva ligipääsetavusega ja madala haljasmassi kvaliteediga, kaua kasutusest väljas 

olnud põllud vajavad taastamist ning avatud vaated hakkad kinni kasvama. Tootjate arvates 

peaks hekseldamist piirama, sest hekseldamisest on kujunenud eraldi tegevusharu ning 

piiramisega lahenevad maa puuduse probleemid. Taimekasvatajad ei ole võimelised 

karmistunud nõudega kohanema ning seetõttu nad loobuvad püsirohumaade 

korrashoidmisest või ei taotle neile enam toetusi. Põllumajandustootjad leiavad, et 

hekseldamise peamiseks positiivseks mõjuks on selle kasutamine taastamisvõttena. 

Peamiseks negatiivseks mõjuks on hekseldamine kui tegevusharu.  

 

Neljanda uurimisülesande täitmiseks viidi läbi kaks poolstruktureeritud intervjuud PRIA ja 

Keskkonnaametiga ning saadeti küsimustik Maaeluministeeriumi ametnikule. PRIA 
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ametniku arvates on hekseldamise nõude karmistumine põhjendatud, sest 

põllumajandustootjad hakkasid tekitama kunstlikku toetusõiguslikkust. Keskkonnaameti 

ametnike arvates on hekseldamise positiivseks mõjuks rohumaade taastamine. Nende 

arvates on nõude karmistumine põhjendatud, sest hekseldamisest on saanud eraldi 

tegevusharu ning sellel on ebasoodne mõju keskkonnale. Maaeluministeeriumi ametniku 

arvates on hekseldamine marginaalsel tasemel, kuna see moodustab vaid 6 % 

väljamakstavast toetussummast.  

 

Magistritöö autori arvates on hekseldamise nõude karmistumine põhjendatud, sest sellel on 

eelkõige negatiivne mõju keskkonnale. Samuti peaksid põllumajandustoetused olema 

mõeldud aktiivsetele põllumajandustootjatele, kes väärindavad rohumaid kohaliku toidu 

saamiseks. Toetuste maksmine tekitab õpitud abitust. 
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SUMMARY 

 

The aim of current master’s thesis was to compose an analysis about the expedience of 

changing the requirements on grasslands chopping in Estonia to ascertain the justification of 

prohibition of leaving chopped grass on fields and the possibility that legislators are acting 

unfairly towards agricultural producers. The main impact seen about chopping the grasslands 

is that it has become a separate branch of economic activity among landowners. In point of 

a fact the influence of chopping the grasslands and leaving chopped grass on the fields is 

much more comprehensive. To achieve the goal set for current master’s thesis author raised 

four research tasks: 

• to give an overview, how the requirements on chopping the grasslands in Estonia 

have changed in past and what are the distinctions in 2017-2019; 

• to ascertain positive and negative impacts of chopping the grasslands both to 

environment and agricultural producers; 

• to find out the attitude in relation to restrictions of chopping among farmers in 

Viljandi and Valga county. A poll was carried out to attain an object; 

• to survey the stands towards restrictions of chopping the grasslands among public 

servants in Estonian Agricultural Registers and Information Board (ARIB), 

Environmental Board and Ministry of Rural Affairs. To achieve the goal two semi-

structured interviews were conducted with the public servants of Estonian 

Agricultural Registers and Information Board and Environmental Board. One 

questionnaire was distributed to the servant of Ministry of Rural Affairs. 

 

The theoretical framework gives an overview of grasslands in Estonia and chopping 

requirements concerning direct support schemes. Section of grasslands provides the review 

about the classification, management and ratio of grasslands as well as maintenance 

deadlines and the value of such habitats. To build up the theoretical framework about 

grasslands qualitative text analysis and abstracting were used. Section of chopping explains 

and compares the requirements of chopping the grasslands in Estonia and in Europe and 

elucidates the impacts of such activity on environment and producers. 
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To achieve first research task mainly articles and publications related to requirements of 

area-related aid from ARIB were elaborated. Both qualitative and quantitative text analysis 

were used to elaborate those materials. Publications revealed that the restrictions of chopping 

the grasslands were imposed in 2015. From 2019 and further on its prohibited to leave 

chopped grass on fields. The intention for such strict rules is to refer subsidies to active 

agricultural producers. Over the last two years infringement of chopping requirements was 

detected approximately on 1 000 hectares.  

 

To achieve second research task observation and elaborating scientific articles about 

maintaining the grasslands were used. To work through the material the compilation of 

bibliography, making summaries and abstractions were used. The analysis revealed that 

chopping the grasslands has both positive and negative impact. Negative impact for farmers 

is related to fact that chopping has become a source of subsistence for non- producers which 

limits the possibilities of expanding for active agricultural producers, increases the land 

prices and decreases the direct support unit rates. As a counterbalance to this chopping the 

grasslands is a considerable income for owners of permanent grasslands, it’s suitable for 

grassland restoration and puddles cleaning likewise is the best option for maintaining 

grasslands with poor access and low grass quality. Negative impact to environment appears 

in leaving behind a damaging mulch of decomposing cut grass, decreasing the multiplicity 

of wild birds, declining the biodiversity and increasing the soil fertility. There is also 

considerable unfavourable impact on the insects, some plants and reservoirs.  

 

To achieve third research task a questionnaire was prepared for agricultural producers in 

Viljandi and Valga county. The purpose of the questionnaire was to find out the attitude in 

relation to restrictions of chopping among farmers. Questionnaire was available online 

during 10.-22.02.2017. 64,5 % of respondents are using chopping for grasslands 

maintenance. Cattle breeders have different positions about chopping requirements but plant 

breeders find it unwarranted to roughen the requirements. Respondents find that chopping 

should not be restricted, because some grasslands are hard to access and poor quality, 

grasslands out of use need to be restored and open views are growing over. Counterbalance 

thoughts are that chopping should be restricted to release the grasslands for active farmers 

and alleviate the shortage of agricultural lands. Plant breeders find it impossible to 

compliance with strict requirements and will probably give up maintaining the grasslands 
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and applying for supports. Agricultural producers agree that chopping is a good alternative 

for grassland restoration but find it objectionable to use it as a source of subsistence. 

 

To achieve fourth research task two semi-structured interviews were conducted with the 

public servants of Estonian Agricultural Registers and Information Board and 

Environmental Board and one questionnaire was distributed to the servant of Ministry of 

Rural Affairs. The public servant from ARIB finds the restriction reasonable, because in 

several cases artificial suitability for direct support was created. Servants from 

Environmental Board also find the restrictions reasonable, because it should not be tolerated 

that chopping is an individual branch of economy, which thereby has an adverse impact on 

the environment. In their opinion the only positive effect related to chopping is the restoring 

of unused grasslands. The servant from Ministry of Rural Affairs considers chopping 

grasslands marginal as it forms only 6 % from the amount paid out for area-related support. 

 

Author of current master’s thesis considers the restriction of chopping requirements 

grounded as it first and foremost has negative impact to environment. Author also thinks that 

subsidies should be targeted to active agricultural producers who valorise grasslands trough 

the production of local food. Support payments raise learned helplessness. Current master’s 

thesis helps agricultural producers realize why chopping is not the best way to maintain 

grasslands. 
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Lisa 1. Küsimustik Viljandi- ja Valgamaa põllumajandustootjatele 

 

Käesoleva küsimustiku eesmärk on koguda andmeid, kuidas põllumajandustootjad suhtuvad 

rohumaade hekseldamise nõude karmistamisse ning välja selgitada teadlikkus hekseldamise 

positiivsetest ja negatiivsetest mõjudest põllumajandustootjatele ja keskkonnale. 

 

KÜSIMUSTIK VILJANDI- JA VALGAMAA PÕLLUMAJANDUSTOOTJATELE 

1. Maakond:  

• Valgamaa  

• Viljandimaa 

 

2. Ettevõtte tüüp:  

• ainult loomakasvataja 

• loomakasvataja koos püsirohumaadega ja PLK-dega 

• taimekasvataja, sh püsirohumaad ja PLK-d  

• taimekasvataja ilma püsirohumaadeta ja PLK-deta 

• nii looma- kui ka taimekasvataja, sh püsirohumaad ja PLK-d 

• ainult rohumaade hooldaja 

• muu 

 

3. Põllumajandusmaa suurus: 

• 0-29 ha 

• 30-59 ha 

• 60-100 ha 

• rohkem kui 100 ha  

 

4. Kas kasutate rohumaade hooldamisvõttena hekseldamist? 

• jah 

• ei 
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Lisa 1 järg 

 

5. Miks kasutate hooldamisvõttena hekseldamist? (kui vastasite neljandale 

küsimusele jah) 

• taastamisvõttena rohumaa kasutusele võtmiseks 

• halva ligipääsetavusega põldudel, kus haljasmassi kvaliteet on madal 

• tegelengi ainult rohumaade hooldamisega 

• kokku kogutud heinaga ei ole midagi peale hakata kuna pole loomi 

• muu 

 

6. Millistel rohumaatüüpidel kasutate hooldamisvõttena hekseldamist? (kui vastasite 

neljandale küsimusele jah) 

• lühiajalistel rohumaadel 

• püsirohumaadel 

• poollooduslikel aladel 

 

7. Miks Te ei kasuta hooldamisvõttena hekseldamist? (kui vastasite neljandale 

küsimusele ei) 

• hekseldamise nõude karmistumise tõttu 

• tegelen loomakasvatusega (karjatan ja teen loomadele sööta) 

• müün oma toodangut (heina- ja silopallid) 

• tegelen ainult viljakasvatamisega 

• muu 

 

8. Kas olete teadlikud, et heksli maha jätmine kavatsetakse keelata? 

• jah 

• ei 

 

9. Kas Teie arvates on heksli maha jätmise keelamine põhjendatud? 

• jah 

• ei 
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Lisa 1 järg 

 

10.  Miks on Teie arvates heksli maha jätmise keelamine põhjendatud? (kui vastasite 

üheksandale küsimusele jah) 

• siis saavad põllumajandusmaa enda kätte tootjad, kes seda tõesti vajavad 

• rendi hinnad lähevad mõistlikumaks  

• keskkonnakaitselised kaalutlused  

• hekseldamisest on kujunenud nö eraldi tootmisharu – piirab aktiivset tootmist 

• muu 

 

11.  Miks on Teie arvates heksli maha jätmise keelamine põhjendamata? (kui vastasite 

üheksandale küsimusele ei)  

• mõned põllud on halva ligipääsetavusega ja madala haljasmassi kvaliteediga 

• seni avatud vaated hakkavad kinni kasvama, kuna hooldusmaade osakaal on senimaani 

olnud väga kõrge 

• ostetud ja renditud põllud võivad olla halbades tingimustes ning vajavad hekseldamist 

taastamisvõttena 

• muu 

 

12.  Hekseldamist on hakatud piirama alates 2015. aastast.  Kuidas kohanesite sellega?  

• loobusin püsirohumaade korrashoidmisest ning lasin neil areneda loodusliku arengu 

käigus 

• loobusin rendimaadest ja müüsin maha oma kasutuses olevad püsirohumaad 

• hakkasin tegelema loomakasvatusega 

• hooldasin rohumaid edasi, aga ei taotlenud neile pindalatoetusi 

• hekseldasin samal hulgal 

• ei muutnud midagi, kuna ei kasutanud hekseldamist rohumaade hooldamisvõttena 

• muu 

 

13.  2019. aastal rakendub kohustus hekseldatud rohi täies mahus kokku koguda. Kas 

Teie arvates on see piisav aeg uue nõudega kohanemiseks? 

• jah 

• ei 



80 
 

Lisa 1 järg 

 

14.  Kuidas kavatsete kohaneda 2019. aastal kehtestatava nõudega? 

• loobun püsirohumaade korrashoidmisest ning lasen neil areneda loodusliku arengu 

käigus 

• loobun rendimaadest ja müün maha oma kasutuses olevad püsirohumaad 

• hakkan tegelema loomakasvatusega 

• hooldan rohumaid edasi, aga ei taotle neile pindalatoetusi 

• ei muuda midagi, kuna ei kasuta hekseldamist rohumaade hooldamisvõttena 

• muu 

 

15.  Kas kohapealsete ja administratiivsete kontrollide käigus on Teile määratud 

hekseldamise nõude rikkumisi?  

• jah 

• ei 

 

16.  Milliseid hekseldamise nõude rikkumisi on Teile määratud? (kui vastasite 

eelmisele küsimusele jah) 

• hekseldasin püsirohumaad enne 5. juulit 

• hekseldasin poollooduslikul kooslusel ilma Keskkonnaameti loata 

• hekseldasin üle lubatud määra 

• muu 

 

17.  Millised on Teie arvates olulisemad positiivsed mõjud, mis kaasnevad 

hekseldamisega? 

• otstarbekas on taastada rohumaid, kus on hakanud kasvama võsa vms ebasoodne 

taimestik 

• ideaalne hooldamisvõte raskesti ligipääsetavetele ja kehva haljasmassi kvaliteediga 

põldudele  

• sissetulekuallikas 

• hekseldamisega ei kaasne positiivseid mõjusid 

• muu 
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Lisa 1 järg 

 

18.  Kuivõrd teadlikud olete hekseldamise negatiivsest mõjust? Palun valige loetelust 

välja kõik negatiivsed mõjud millest olete teadlikud. 

• maha jäetud hekseldatud rohumassist tekkiv kiht pärsib taimede idanemist ja soodustab 

vaid üksikuid liike 

• hekseldatud rohumassi kihi alt ning hekseldamiskõrguse tõttu ei saa linnupojad toitu 

kätte 

• püsirohumaale tekib toitaineid juurde, mis annab eelise üksikutele produktiivsetele 

liikidele 

• põllulindude arvukus väheneb 

• õuemurutaolisel rohumaal ei saa enamus liike õitseda, viljuda ja varuaineid koguda ning 

putukate röövikud-valmikud toituda 

• rohumaade hekseldamisest on saanud omaette tegevusharu, mis osaliselt piirab 

põllumajandusliku tegevuse arengut 

• soodustab riski kulupõlengute tekkeks 

• maha jäetud kulu kiht on orgaanilise reostuse allikaks 

 

  



82 
 

Lisa 2. Intervjuu küsimused PRIA ametnikule 

 

INTERVJUU PRIA AMETNIKUGA KESKUSEST  

• Kohapealne kontroll – kas ja miks on hekseldamise nõude kontrollimine raske? Millisel 

määral tegelevad taotlejad skeemitamisega? Milline oleks mõni tähelepanuväärsem 

näide? Miks ei pea hekslit kokku koristama mesilaste korjealadel? 

• Arvamus hekseldamise kohta – kas ja miks on Teie arvates hekseldamise maha jätmise 

keelamine põhjendatud? Mis on Teie arvates olulisim argument? 

• Muu – kas on veel lisada midagi olulist? 
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Lisa 3. Intervjuu küsimused Keskkonnaameti ametnikele 

 

INTERVJUU KESKKONNAAMETI AMETNIKEGA 

• Mõju elurikkusele – miks ei tohi hekseldada isegi siis, kui korjad heksli kokku? Kas on 

mingeid konkreetseid näited mingi liigi kadumisest, kuna poollooduslikku kooslust 

kasutatakse intensiivselt? Millised võivad olla võimalikud positiivsed ja negatiivsed 

tagajärjed seoses hekseldamise keelamisega? 

• Kohapealne kontroll – kas hekseldamine poollooduslikel kooslustel on probleemiks või 

mitte, miks? Kuivõrd teadlikud on inimesed, et poollooduslikel kooslustel on 

hekseldamine keelatud või siis ainult keskkonnaameti loal? Mis tingimustel annab 

Keskkonnaamet loa poolloodusliku koosluse hekseldamiseks? 

• Arvamus hekseldamise kohta – kas ja miks on Teie arvates hekseldamise maha jätmise 

keelamine põhjendatud? Mis on Teie arvates olulisim argument? 

• Muu – kas on veel lisada midagi olulist? 
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Lisa 4. Küsimustik Maaeluministeeriumi ametnikule 

 

HEKSELDAMISE KÜSIMUSTIK 

• Millest on tulenenud karmistumine ja kes seda otsustab? Kas selleks on majanduslikud 

põhjused, keskkonnakaitselised või muud kaalutused?  

• Miks on lastud Eesti põllumeestel ligi 12 aastat rohumaid lihtsalt hooldada?  

• Millised võivad olla võimalikud positiivsed ja negatiivsed tagajärjed seoses 

hekseldamise keelamisega? 

• Kuidas on hekseldamise nõudega ülejäänud Euroopas ? (kas kuskil võib terves ulatuses 

täiesti maha jätta)  

• Võrreldes teiste Euroopa riikidega on Eestis hooldusmaade osakaal kolmekordne, mis 

võiksid olla selle võimalikud põhjused?  

• Kas ja miks võiks väita, et hekseldamisest on saanud eraldi põllumajandusharu? 
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