LOOMADE KARJATAMISE TOETUSE NÕUETE HINDAMISMAATRIKSID
1. Loomale peab võimaldama vastavalt looma liigile ja eale kohases koguses sööta ja
joogivett.
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Mõju nõude
eesmärgile
praktiliselt puudub

2

3

4

Mõju nõude
eesmärgile on
vähene

Mõju nõude
eesmärgile on
oluline

Mõju nõude
eesmärgile on väga
suur

Loomadel on nõrgalt
väljendunud janu ja/ või
nälja tunnuseid. Sööta ja
joogivett pole piisavalt

Loomad on ilmselgelt
janus ja/või näljas.
Lisasööta pole ja/või
jooginõud on tühjad

Loomad on ilmselgelt
janus ja/või näljas.
Loomadel esineb
kurtumuse ja lahjumise
tunnuseid

Ei oma mõju kogu
tegevusele

Mõjutab vähe kogu Mõjutab oluliselt
tegevust
kogu tegevust

Kuni 5% kindlakstehtud
loomadest peetakse
tingimustes, kus pole
piisavas koguses sööta
ja joogivett

5%-25% kindlakstehtud
loomadest peetakse
tingimustes, kus pole
piisavas koguses sööta
ja joogivett

Mõju väljub
ettevõttest

Üle 25% kindlakstehtud
loomadest peetakse
tingimustes, kus pole
piisavas koguses sööta
ja joogivett

Koheselt eemaldatav Kergesti eemaldatav Raskesti eemaldatav
Püsiv mõju
mõju
mõju
mõju
K
E
S
T
U
S

Loomade tervis on hea,
nõude täitmatajätmine
on olnud ajutise
iseloomuga

Loomade tervis on
rahuldav, nõude täitmine
on raskesti
Loomade tervis on hea, organiseeritav.
Loomadel
nõude täitmine on
kergesti organiseeritav tervisekahjustused,
taastumine võtab aega
kuni 0,5 aastat

Toetuse vähendamine:

3-4 punkti
5-6 punkti
7-8 punkti
9-10 punkti
11-12 punkti

10%
20%
40%
60%
80%

Püsiv janu ja nälg on
tekitanud
tervisekahjustusi, mis on
pöördumatud või võtab
taastumine aega üle 0,5
aasta(vet. arsti hinnang).
Nõude täitmine on väga
raskesti organiseeritav

2. Välitingimustes tuleb looma kaitsta halbade ilmastikutingimuste eest. Loomale tuleb
tagada võimalus varjuda.

HINDAMISMAATRIKS
1
Mõju nõude
eesmärgile
praktiliselt puudub
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2

3

4

Mõju nõude
eesmärgile on
vähene

Mõju nõude
eesmärgile on
oluline

Mõju nõude
eesmärgile on väga
suur

Varjumisvõimalus on
olemas, kuid ei täida
oma eesmärki
(varjualune pisut
lagunenud, puud ei paku
loomadele head kaitset,
loomade pääs
loomakasvatushoonesse
võtab aega), loomad
vahel ebasoodsates
ilmastikutingimustes

Varjumisvõimalus on
ebapiisav (varjualune
väike, puud ei paku
rahuldavat kaitset,
loomakasvatushoone
karjamaast kaugel,
loomade pääs
l.k.hoonesse võtab kaua
aega), loomad tihti
ebasoodsates
ilmastikutingimustes

Loomadel puudub
igasugune võimalus
varjuda. Loomad
ebasoodsates
ilmastikutingimustes.
Loomade tervislik
seisund halvenenud (nt
loomadel kuumastress,
päikesepõletused vmt),
taastumine võtab aega

Ei oma mõju kogu
tegevusele

Mõjutab vähe kogu Mõjutab oluliselt
tegevust
kogu tegevust

Kuni 5% karjamaal
olevatest loomadest ei
ole võimalust varjuda

5%-25% karjamaal
olevatest loomadest ei
ole võimalust varjuda

Mõju väljub
ettevõttest

Üle 5% karjamaal
olevatest loomadest ei
ole võimalust varjuda

Koheselt eemaldatav Kergesti eemaldatav Raskesti eemaldatav
Püsiv mõju
mõju
mõju
mõju
K
E
S
T
U
S

Nõude täitmatajätmine
on olnud ajutise
iseloomuga

Varjumisvõimalus
kergelt organiseeritav

Toetuse vähendamine:

Varjumisvõimaluse
organiseerimine on
raske, kuid võimalik
veel samal aastal

3-4 punkti
5-6 punkti
7-8 punkti
9-10 punkti
11-12 punkti

10%
20%
40%
60%
80%

Varjumisvõimaluste
organiseerimine on väga
raske. Puuduvad
vahendid olukorra
parandamiseks. Nõude
täitmist ei ole võimalik
samal aastal
organiseerida

3. Karjamaa ja piirdeaed peavad olema looma tervisele ohutud. Teravad esemed tuleb
eemaldada.

HINDAMISMAATRIKS
1
Mõju nõude
eesmärgile
praktiliselt puudub
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Ei oma mõju kogu
tegevusele

2
Mõju nõude
eesmärgile on
vähene

3
Mõju nõude
eesmärgile on
oluline

4
Mõju nõude
eesmärgile on väga
suur

Ei ole tagatud, et
karjamaa ja/või
Ei ole tagatud, et
piirdeaed on loomadele
karjamaa ja/või
piisavalt ohutud.
piirdeaed on loomadele Loomad võivad suure
täielikult ohutud.
tõenäosusega saada
Tõenäosus, et loomad
vigastusi või muid
võivad saada vigastusi tervisekahjustusi.
või muid
Terviserisk loomadele
tervisekahjustusi on
on suur. Karjamaal
väike või keskmine
vedeleb looma tervisele
ohtlikke esemeid või
aineid

Ei ole tagatud, et
karjamaa ja/või
piirdeaed on loomadele
ohutud. Terviserisk
loomadele on väga suur.
Karjamaal vedeleb
looma tervisele ohtlikke
esemeid või aineid.
Loomad on saanud
karjamaal vigastusi või
muid tervisekahjustusi

Mõjutab vähe kogu Mõjutab oluliselt
tegevust
kogu tegevust

Mõju väljub
ettevõttest

Piirdeaed ja/või
karjamaa on
hinnanguliselt kuni 5%
ulatuses loomadele
ohtlik

Hinnanguliselt üle 25%
piirdeaiast ja/või
karjamaast on loomadele
ohtlik

Hinnanguliselt 5-25%
piirdeaiast ja/või
karjamaast on loomadele
ohtlik

Koheselt eemaldatav Kergesti eemaldatav Raskesti eemaldatav
Püsiv mõju
mõju
mõju
mõju
K
E
S
T
U
S

Nõude täitmatajätmine
on olnud ajutise
iseloomuga

Nõude täitmine on
kergesti organiseeritav

Toetuse vähendamine:

Nõude täitmine on
raskesti organiseeritav,
kuid võimalik veel
samal aastal. Puuduvad
vahendid olukorra
parandamiseks

3-4 punkti
5-6 punkti
7-8 punkti
9-10 punkti
11-12 punkti

10%
20%
40%
60%
80%

Nõude täitmine on
raskesti organiseeritav,
puuduvad vahendid
olukorra parandamiseks
ja nõude täitmist ei ole
võimalik samal aastal
organiseerida

4. Karjatamisperiood kestab vähemalt 1. juunist 31. augustini, kui kaitse-eeskiri,
kaitsekorralduskava või liigi kaitse ja ohjamise tegevuskava ei sätesta teisiti.Taotleja
peab karjatama taotlusel märgitud arvul loomi rohumaal, kui ilmastikutingimused,
maapinna seisukord ja loomade tervislik seisund seda võimaldavad.

HINDAMISMAATRIKS
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Mõju nõude
eesmärgile
praktiliselt puudub

Mõju nõude
eesmärgile on
vähene

Mõju nõude
eesmärgile on
oluline

Mõju nõude
eesmärgile on väga
suur

Loomi ei ole karjatatud
kuni 10 päeva
karjatamisperioodist
(erandlikud asjaolud
väljaarvatud)

Loomi ei ole karjatatud
11-15 päeva
karjatamisperioodist
(erandlikud asjaolud
väljaarvatud)

Loomi ei ole karjatatud
16-20 päeva
karjatamisperioodist
(erandlikud asjaolud
väljaarvatud)

Loomi ei ole karjatatud
üle 21 päeva
karjatamisperioodist
(erandlikud asjaolud
väljaarvatud)

Ei oma mõju kogu
tegevusele

Mõjutab vähe kogu Mõjutab oluliselt
tegevust
kogu tegevust

Kuni 5% kindlakstehtud 5-25% kindlakstehtud
loomade arvust ei ole
loomade arvust ei ole
karjatatud
karjatatud

Mõju väljub
ettevõttest

Üle 25% kindlakstehtud
loomade arvust ei ole
karjatatud

Koheselt eemaldatav Kergesti eemaldatav Raskesti eemaldatav
Püsiv mõju
mõju
mõju
mõju
K
E
S
T
U
S

Loomi ei ole karjatatud
karjatamisperioodil,
kuid on karjatatud enne
või pärast nõutud
karjatamisperioodi
taotlusel märgitud arvul
ja vegetatsiooni
perioodil kokku
vähemalt kolm kuud

Toetuse vähendamine:

Loomi ei ole karjatatud
karjatamisperioodil,
kuid on karjatatud enne
või pärast nõutud
karjatamisperioodi.
Loomi on karjatatud
vähem kui taotlusel
märgitud arvul ja/või
vähem kui kolm kuud
vegetatsiooniperioodi
peale kokku

3-4 punkti
5-6 punkti
7-8 punkti
9-10 punkti
11-12 punkti

10%
20%
40%
60%
80%

Nõude täitmist ei ole
võimalik samal aastal
organiseerida. Loomi
saab karjatada alles
järgmisel aastal

5. Taotleja peab märkima karjatamispäevikusse või põlluraamatusse andmed loomade
karjatamise kohta: loomade liik, arv, karjatamise aeg ja rohumaad, kus loomi
karjatatakse.

HINDAMISMAATRIKS
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Mõju nõude
eesmärgile
praktiliselt puudub

Ei oma mõju kogu
tegevusele
U
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2
Mõju nõude
eesmärgile on
vähene

3
Mõju nõude
eesmärgile on
oluline

4
Mõju nõude
eesmärgile on väga
suur

Karjatamispäevikust Karjatamispäevikus
puuduvad mõned
puuduvad olulised
väheolulised andmed andmed

Karjatamispäevik
puudub või
praktiliselt täitmata

Mõjutab vähe kogu Mõjutab oluliselt
tegevust
kogu tegevust

Mõju väljub
ettevõttest

Puuduvad andmed
Puuduvad andmed 5- Puuduvad andmed üle
kuni 5
25 karjatamispäeva
25 karjatamispäeva
karjatamispäeva kohta kohta
kohta

Koheselt eemaldatav Kergesti eemaldatav Raskesti eemaldatav
Püsiv mõju
mõju
mõju
mõju
K
E
S
T
U
S

Puuduvad andmed on
Puuduvad andmed on
võimalik etteantud aja
võimalik etteantud aja
jooksul osaliselt
jooksul taastada
taastada

Toetuse vähendamine:

3-4 punkti
5-6 punkti
7-8 punkti
9-10 punkti
11-12 punkti

2%
4%
6%
8%
10%

Andmeid karjatamise
kohta pole võimalik
usaldusväärselt
taastada

6. Karjamaa peab olema ümbritsetud piirdeaiaga. Piirdeaed ei ole kohustuslik
rannaniitude mereäärsel küljel ja kaitstavatel loodusobjektidel asuvate lamminiitude
jõeäärsel küljel või juhul, kui loomade liikumist piirab karjane.

HINDAMISMAATRIKS
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Mõju nõude
eesmärgile
praktiliselt puudub

Mõju nõude
eesmärgile on
vähene

3
Mõju nõude
eesmärgile on
oluline

4
Mõju nõude
eesmärgile on väga
suur

Piirdeaed on halvas
seisukorras. Loomadel
Piirdeaed mõnest kohast
on võimalus välja
katki, aga loomadel
Piirdeaeda ei ole,
pääseda (järelvalve ei
väljapääsuvõimalus
loomad on järelevalveta
ole piisav, osa
puudub
karjatamise ajast loomad
karjas järelvalveta)

Ei oma mõju kogu
tegevusele
U
L
A
T
U
S

2

Piirdeaed puudub alla
5% karjatamiseks
kasutatavast maast (5%
karjast järelvalveta)

Mõjutab vähe kogu Mõjutab oluliselt
tegevust
kogu tegevust

Piirdeaed puudub 525% karjatamiseks
kasutatavast maast (525% karjast
järelvalveta)

Piirdeaed puudub üle
25% karjatamiseks
kasutatavast maast.
Piirdeaeda ei ole ja
järelvalve puudub

Mõju väljub
ettevõttest
Piirdeaed puudub üle
25% karjatamiseks
kasutatavast maast.
Piirdeaeda ei ole ja
loomad on seetõttu
tekitanud
naaberettevõtetele
majanduslikku kahju

Koheselt eemaldatav Kergesti eemaldatav Raskesti eemaldatav
Püsiv mõju
mõju
mõju
mõju
K
E
S
T
U
S

Nõude täitmatajätmine
on olnud ajutise
iseloomuga

Nõude täitmine on
kergesti organiseeritav

Toetuse vähendamine:

Nõude täitmine on
raskesti organiseeritav,
kuid piirdeaedu on
võimalik
rajada/parandada või
järelevalvet tagada veel
käesoleval aastal

3-4 punkti
5-6 punkti
7-8 punkti
9-10 punkti
11-12 punkti

2%
4%
6%
8%
10%

Piirdeaedu ei ole
võimalik
rajada/parandada või
järelevalvet tagada
samal aastal. Aia
parandamiseks
puuduvad vahendid

7. Loomadele tuleb karjamaal tagada pidev vaba juurdepääs joogiveele.

HINDAMISMAATRIKS
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Mõju nõude
eesmärgile
praktiliselt puudub

2
Mõju nõude
eesmärgile on
vähene

3

4

Mõju nõude
eesmärgile on
oluline

Mõju nõude
eesmärgile on väga
suur

Loomadel on juurdepääs
magedale, puhtale
joogiveele karjamaal
teatud aegadel päevas.
Pidev vaba juurdepääs
puudub

Loomadel puudub
karjamaal juurdepääs
magedale, puhtale
joogiveele

Ei oma mõju kogu
tegevusele

Mõjutab vähe kogu Mõjutab oluliselt
tegevust
kogu tegevust

Alla 5% karjamaal
olevatest loomadest
puudub vaba juurdepääs
joogiveele

5-25% karjamaal
olevatest loomadest
puudub vaba juurdepääs
joogiveele

Mõju väljub
ettevõttest

Üle 25% karjamaal
olevatest loomadest
puudub vaba juurdepääs
joogiveele

Koheselt eemaldatav Kergesti eemaldatav Raskesti eemaldatav
Püsiv mõju
mõju
mõju
mõju
K
E
S
T
U
S

Nõude täitmatajätmine
on olnud ajutise
iseloomuga

Nõude täitmine on
kergesti organiseeritav

Toetuse vähendamine:

Nõude täitmist ei ole
Nõude täitmine on
võimalik samal aastal
raskesti, kuid siiski veel
organiseerida. Puuduvad
samal aastal
vahendid puuduse
organiseeritav
likvideerimiseks

3-4 punkti
5-6 punkti
7-8 punkti
9-10 punkti
11-12 punkti

2%
4%
6%
8%
10%

8. Loomadele tuleb tagada ohutu liikumine ja loomade vedu karjamaa ja
loomakasvatushoone või -rajatise vahel. Elektripiitsa kasutamine ja loomade ajamine
mootorsõidukiga on keelatud.
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Mõju nõude
eesmärgile
praktiliselt puudub

2

3

4

Mõju nõude
eesmärgile on
vähene

Mõju nõude
eesmärgile on
oluline

Mõju nõude
eesmärgile on väga
suur

Karjatee kivine ja
konarlik või väga
poriseks sõtkutud,
loomadel vigastusi ei
esine

Karjatee olukord ja
loomade liikumine või
vedu on selline, et on
potentsiaalne oht
vigastuste tekkeks

Loomad on saanud veol
või liikumisel
karjamaale nähtavaid
vigastusi, on tuvastatud
elektripiitsa kasutamine
või ajamine
mootorsõidukiga

Ei oma mõju kogu
tegevusele

Mõjutab vähe kogu Mõjutab oluliselt
tegevust
kogu tegevust

Alla 5% kasutatavatest
karjateedest halvas
seisukorras

5%-25% kasutatavatest Üle 25% kasutatavatest
karjateedest halvas
karjateedest halvas
seisukorras
seisukorras

Mõju väljub
ettevõttest

Koheselt eemaldatav Kergesti eemaldatav Raskesti eemaldatav
Püsiv mõju
mõju
mõju
mõju

Nõude täitmatajätmine
on olnud ajutise
iseloomuga

Nõude täitmine on
kergesti organiseeritav

Toetuse vähendamine:

Nõude täitmist ei ole
võimalik samal aastal
Nõude täitmist on raske
organiseerida. Puuduvad
organiseerida
vahendid puuduse
likvideerimiseks

3-4 punkti
5-6 punkti
7-8 punkti
9-10 punkti
11-12 punkti

2%
4%
6%
8%
10%

