
  
 

Pindalapõhiste otsetoetuse muudatused aastal 2019 
 

Ühtne pindalatoetus (ÜPT) 

 Enam ei kehti ÜPT taotlejatele heksli maha jätmise võimalus, seega tuleb kogu 
põllumajandusmaal, mida hooldatakse niitmise või hekseldamise teel, rohi kokku koguda. 

 Kui viljapuude ja marjapõõsaste kasvatamisel ei toimu põllumajanduslikku tootmist, siis 
peavad rohttaimedega kaetud reavahed ja võraalused olema hooldatud sarnaselt 
rohumaale samadeks tähtpäevadeks, seega ei ole heksli mahajätmine lubatud. 

 Aktiivseks tootjaks loetakse need, kes tegelevad põllumajandusliku tegevuse või 
põllumajandusmaa hooldamisega, aga enam ei kontrollita aktiivse põllumajandustootja 
nõuetele vastamist Äriregistri ning Maksu- ja Tolliameti andmete alusel Eesti Majanduse 
Tegevusalade Klassifikaatorisse (EMTAK) märgitud tegevuste alusel. 

 

Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus ehk rohestamine (ROH) 

 ROH toetusel arvestatakse põllumajanduskultuuri mitmekesistamise tava raames 
põllumajanduskultuuride osakaalusid põllumaal ajavahemikus 15. juuni kuni 1. august 
kasvavate põllumajanduskultuuride kasvupinna alusel. 

 ROH toetuse taotlejal tuleb ökoalaks valitud kesa hoida katkematult kesana kuue kuu vältel 
kuni 1. augustini, samuti ei tohi kesal kasvatada ega toota põllumajandustooteid (sh loomi 
karjatada) kuni 1. augustini. 

 2018. a pindalatoetuste taotluste ja maksetaotluste andmete alusel vähenes Eesti riigi 
tasandil püsirohumaa suhtarv võrreldes 2015. aastal kehtestatud võrdlussuhtarvuga üle 
5% ehk üle lubatud määra. Püsirohumaa säilitamise kohustuse täitmiseks peab 
põllumajandustootja, kelle kasutuses on viimase kahe aasta jooksul ülesharitud 
püsirohumaid, etteantud pindala ulatuses püsirohumaa tagasi rajama. 2019. aastal pole 
lubatud olemasolevaid püsirohumaid enam mitte mingis ulatuses üles harida. Keeld kehtib 
kõigi taotlejate kohta, kellele kohalduvad rohestamise nõuded. Püsirohumaade 
ülesharimine 2019. aastal toob kaasa rohestamise toetuse vähendamise, samuti MULD ja 
VESI maa rohumaana hoidmise toetuse vähendamise, kui neid taotleti. 

 Taotlejad, kelle kasutuses on maad, millele kehtib 2016. a lõpul määratud püsirohumaa 
tagasirajamise kohustus, kuid kus ei ole 2017. ega 2018. aastal püsirohumaad tagasi 
rajatud, peavad rajama püsirohumaa määratud ulatuses tagasi. 2017.-2019. aastal 
tagasirajatud püsirohumaa (TAR) kasutusotstarvet ei tohi muuta, sh püsirohumaa 
üleskündmise korral. 

 Taotlejad, kes peavad täitma rohestamise nõudeid ja kellele on määratud püsirohumaa 
tagasirajamise kohustus, peavad tagasirajatavad püsirohumaad hiljemalt 17. juunil 2019 
esitatavale taotlusele märkima maakasutustüübiga TAR. Tagasirajamise nõude täitmata 
jätmisele järgneb ROH toetuse vähendamine, samuti MULD ja VESI maa rohumaana 
hoidmise toetuse vähendamine, kui neid taotleti. 


