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09.veebruar 2018  Pärnus
13. veebruar 2018 Viljandis

Olavy Sülla 56605964
Hillar Lilleste 56605975

Pärnumaa Nõuandekeskus

Mis on sõnnik !!!!

Veeseadusest tulenevad nõuded ( hetke seis)

Eri tüüpi sõnniku toitainete sisalduse arvestuslikud 
väärtused, sõnnikuhoidlate mahu arvutamise 
metoodika ja põllumajandusloomade loomühikuteks 
ümberarvutamise koefitsiendid

Programm sõnniku koguste arvutamiseks.

Veekaitsenõuded väetise- ja sõnnikuhoidlatele ning 
siloladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja 
muude väetiste kasutamise ja hoidmise nõuded

Pärnumaa Nõuandekeskus
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 Peamised etteheited:
 Sõnnikuhoidlad igale loomapidamishoonele 

olenemata loomade arvust;
 Sõnnikuaunad põllult ära;

 Laotamine põhjendamatult pikk periood;
 Keelatud periood, mil laotamine ja auna tegemine 

keelatud
 Sõnnikus sisalduvate taimetoitainet metoodikat ei ole

 Sõnnikuhoidla mahu arvutamise metoodika puudu
 Põhjendamatult suured lämmastikunormid võrdluses 

saagitasemega .
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1. Kontrollitud 610 veise-, sea- ja  
lambakasvatusest vastas üldjoontes nõuetele 
67%

2. Sagedamini tuli rikkumisi ette väikese ja 
keskmise suurusega farmides (kuni 300  LÜ) 

3.  Keskmistes farmides on probleemiks  
sõnnikuhoidla mahutavus ning virtsakaevude 
puudumine

4. Alla 50 LÜ-ga farmides on sage ka 
sõnnikuhoidla  puudumine
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5. 2009-2010 NTA-l korraldatud inventuuri 
käigus oli nõuetekohaseid hoidlaid 50 %  
kontrollitutest

6. Saab järeldada, et suuremate 
põllumajandusettevõtete sagedasem kontroll 
on andnud tulemusi ning olukord on natuke 
paranenud 

7. Ressursse tuleb suunata keskmiste ja 
väikeste tootjate sõnnikumajanduse korda 
saamiseks
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Allikas : Vikipeedia

Sõnnik on loomade (sh kodulindude) väljaheidetest, allapanust (näiteks põhust), veest ja 
pudenenud söödaosakestest moodustunud orgaaniline aine, 
mida põllumajanduses kasutatakse laialdaselt väetisena.

 Sõnnikut kasutatakse väetisena, sest see sisaldab korralikult käidelduna suhteliselt 
palju taimedele olulisi toiteaineid ja -sooli, näiteks lämmastiku- ja kaaliumiühendeid. 
Samuti sisaldab sõnnik rohkesti mikroorganisme, kes aktiviseerivad mullaprotsesse.

 Sõnnik, mis saadakse hästi või halvasti toidetud loomadest on toitainete sisaldavuse 
poolest lahkuminev.[1]

 Sõltuvalt kuivainesisaldusest saab eristada tahedat (>16 %), poolvedelat (8–15 %) ja 
vedelat (<8%) sõnnikut.[2] Vedelat sõnnikut kutsutakse ka lägaks.

 Sõnniku, eriti selle komponendi virtsa hoolimatu kasutamine ja jõudmine keskkonda 
kahjustab sealseid ökosüsteeme ja veekogudesse jõudes võib esile 
kutsuda eutrofeerumist ja veeõitsenguid.

 Erinevate väike ja suurfarmide loomade sõnnikumass on erineva 
biokeemilise koostisega.

Pärnumaa Nõuandekeskus
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Veeseaduse § 261 ja § 262 tähenduses.

Sõnnik käesoleva seaduse tähenduses on 
loomaväljaheited ning loomaväljaheidete ja 
allapanu segu, sealhulgas töödeldult.
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Sõnniku tüüp määratakse sõnnikus sisalduva 
kuivaine protsendi järgi:

 1) vedelsõnnik, milles on kuivainet kuni 7,9 
massiprotsenti;

 2) poolvedelsõnnik, milles on kuivainet 8,0–
19,9 massiprotsenti;

 3) tahesõnnik, milles on kuivainet 20,0–24,9 
massiprotsenti;

 4) sügavallapanusõnnik, milles on kuivainet 
vähemalt 25,0 massiprotsenti.
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N P K Ca

Rukkipõhk 300 0,45 0,11 0,83 0,29

Talinisupõhk 170-300 0,5 0,09 0,75 0,28

Taliviljapõhk, 

hekseldatud
250-350 0,5 0,11 0,83 0,29

Suvinisupõhk 170-300 0,56 0,09 0,62 0,26

Kaerapõhk 170-230 0,65 0,15 1,33 0,38

Rabaturvas 1000-1500 1,05 0,04 0,02 0,3

Saepuru 400-445 0,2 0,13 0,62 1,05

Allapanu

Veeimamis-

võime, 

%kuivainest

Taimetoiteelementide sisaldus kuivaines, %
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Loomaliik Teraviljapõhk Rabaturvas Saepuru

Lehm 3-5 2-3 3-6

Hobune 2-4 1,5-2 2-4

Lammas 0,5-1 0,25-0,5 -

Emis põrsastega 5-7 3-4 -

Nuumsiga 1-2 1-1,5 1,52-2

Soovituslikud minimaalsed allapanukogused ühe looma kohta kg päevas
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Näide: Et saada sõnnikut, mille kuivainesisaldus 
oleks vähemalt 19,5 %, kulub ühe lüpsilehma 
kohta ööpäevas allapanuks 7 kg põhku. 
Aluspõhu aastavajadus lehma kohta on 1,5 
tonni ja laudaperioodil saame 13 tonni 
sõnnikut.

Pärnumaa Nõuandekeskus
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1 m3 sõnniku mass:

 Tihendamata värske sõnnik – 0,3-0,4 t

 Tihendatud värske sõnnik – 0,7 t

 Poolkäärinud sõnnik – 0,8 t

 Käärinud sõnnik - 0,9 t

 Allapanuta- ja vedelsõnnik - umbes 1 t

Sõnnikukoguse määramine 
mahu järgi
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Sõnniku käärimine:

 Aeroobne (õhu juurdepääsuga) – sõnniku 
kuivainesisaldus üle 20%, kiire, kõrgetel 
temperatuuridel (ulatudes 65-75 kraadi C)

 Anaeroobne (õhuta) – aeglane lagunemine, 
temperatuuri maksimum ei ületa 30-35 kraadi 
C

Sõnniku säilitamine ja hoidlad
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 Vedelsõnnikust ja virtsast on soovitav võtta ~0,5 liitrine proov igast 
viiendast väljaveetavast koormast. Edasi need 0,5 liitrised proovid 
valatakse kokku sobivasse nõusse (koondproov) segatakse tugevasti 
läbi ja sealt täidetakse spetsiaalne plastist proovipurk umbes 3/4-ni 
mahust (~0,7l)

 Tahesõnniku ja komposti proovid võetakse väljaveol. Selleks 
võetakse üks hargi- või labidatäis igast viiendast väljaveetavast 
koormast (koorma samast kohast) ja visatakse see sobivasse nõusse 
või mahalaotatud kiletükile. Lõpuks segatakse see koondproov 
võimaluse piires läbi ja proovi erinevatest kohtadest võetakse 
veelkord väikesed osaproovid -kokku ~0,7 liitrit.

Sõnniku põhianalüüs (N, NO3-N, NH4-N, P, K, kuivaine) - 86,15 €

Sõnniku täisanalüüs (N, NO3-N, NH4-N, P, K, Ca, Mg, Cu, B, Mn, kuivaine) 
-107,50  €
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Sõnniku tüüp Aasta N % P % K %

Tahe Otsemõju 25 40 50

Tahe I aasta 
järelmõju

10 20 15

Tahe II aasta 
järelmõju

5 10 0

Kokku 40 70 65

Vedel Otsemõju 50 40 50

Vedel I aasta 
järelmõju

0 20 20

Kokku 50 60 70
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 Tahesõnniku kõige optimaalsem laotamise aeg on 
sügis

taliviljadele kesakünni alla
muul puhul sügiskünni alla

Mida rohkem allapanu sõnnik sisaldab st on kõrge 
kuivainesisaldusega, seda pikem aeg on vajalik 
lagunemiseks.

Keskmine norm 30 – 40 t/ha

 Vedelsõnniku ja virtsa kõige optimaalsem laotamise 
aeg on kevad

kevadkünni alla
kasvavatele kultuuridele
Keskmine norm 25 – 30 t/ha

Sõnnikuga väetamise aeg
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Sõnnikuga väetamise aeg (lõhn)

Vedelsõnniku laotamisel tundlikel aladel on soovitatav suurendada 
kaitsetsoone. 
Vedelsõnniku laotamisel tuleks arvestada järgmiste kujadega:
•300 m asulatest, puhkealadest, aiandus- ja suvilakooperatiividest,
•100 m üksikelamutest,
•10 m teedest.

Pärnumaa Nõuandekeskus
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Vedelsõnnik:

Sõnniku kasutusmäära 
mõõtmine

Pärnumaa Nõuandekeskus

Tahesõnnik:

Sõnniku kasutusmäära 
mõõtmine

Pärnumaa Nõuandekeskus
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Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2018

Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 30.11.2018

§ 261. Valgala kaitse põllumajandustootmisest
pärineva reostuse eest

§ 262. Sõnniku ja virtsa hoidmise nõuded
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§ 261. Valgala kaitse põllumajandustootmisest pärineva reostuse 
eest

(1) Põhja- ja pinnavee kaitseks põllumajandustootmisest pärineva 
reostuse (edaspidi põllumajandusreostus) ennetamiseks ja 
piiramiseks kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega sõnniku, 
silomahla ja muude väetiste kasutamise ja hoidmise nõuded ning 
nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed.
[RT I, 06.01.2016, 2 - jõust. 16.01.2016]

(11) Väetis käesoleva seaduse tähenduses on selline aine või 
valmistis, mille kasutamise eesmärk on kasvatatavate taimede 
varustamine toitainetega. Käesoleva seaduse tähenduses 
loetakse väetiseks ka sõnnik, virts, silomahl, kompost ning muud 
väetamiseks kasutatavad orgaanilised taimse või loomse 
päritoluga ained, mis otse või töödeldult mulda viiakse.
[RT I 2009, 1, 2 - jõust. 12.01.2009]

Pärnumaa Nõuandekeskus
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12) Eri tüüpi sõnniku toitainete sisalduse arvestuslikud väärtused 
ning sõnnikuhoidlate mahu arvutamise metoodika 
kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 27.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2014]

(13) Sõnnik käesoleva seaduse tähenduses on loomaväljaheited 
ning loomaväljaheidete ja allapanu segu, sealhulgas töödeldult.
[RT I, 06.01.2016, 2 - jõust. 16.01.2016]

(2) Põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel reoveesette 
kasutamise nõuded kehtestab valdkonna eest vastutav 
minister oma määrusega. Reoveesete käesoleva seaduse 
tähenduses on reoveest füüsikaliste, bioloogiliste või keemiliste 
meetoditega eraldatud suspensioon.

(3) Põllumajandusega tegelev isikul on soovitatav järgida head 
põllumajandustava. Hea põllumajandustava on käesoleva 
seaduse tähenduses üldtunnustatud tootmisvõtted ja -viisid, 
mille järgimise korral ei teki ohtu keskkonnale.

[RT I 2009, 1, 2 - jõust. 12.01.2009]
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(4) Väetistega on lubatud anda põllumajanduskultuuridele 
aastas selline kasvuks vajalik kogus lämmastikku haritava 
maa ühe hektari kohta, mis on kehtestatud käesoleva 
paragrahvi lõike 1 alusel.
[RT I, 06.01.2016, 2 - jõust. 16.01.2016]

(41) Sõnnikuga on lubatud anda haritava maa ühe hektari 
kohta kuni 170 kg lämmastikku aastas, sealhulgas 
loomade karjatamisel maale jäävas sõnnikus sisalduv 
lämmastik.
[RT I, 06.01.2016, 2 - jõust. 16.01.2016]

(43) Väetise laotamine pinnale on keelatud haritaval maal, 
mille maapinna kalle on üle 10 protsendi. Kui maapinna 
kalle on 5–10 protsenti, on pinnale väetise laotamine 
keelatud 1. oktoobrist kuni 20. märtsini. Erandina on 
kaldega alal pinnale väetise laotamine lubatud käesoleva 
paragrahvi lõike 411alusel sätestatud juhtudel.
[RT I, 06.01.2016, 2 - jõust. 16.01.2016]
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 (44) Lämmastikku sisaldavaid mineraalväetisi ei tohi laotada 
15. oktoobrist kuni 20. märtsini ja vedelsõnnikut ei tohi laotada 
15. novembrist kuni 20. märtsini ega muul ajal, kui maapind on 
kaetud lumega, külmunud või perioodiliselt üle ujutatud või 
veega küllastunud.
[RT I, 27.12.2016, 2 - jõust. 01.01.2018] 

(45) Kasvavate kultuurideta põllul tuleb sõnnik pärast laotamist 
mulda viia 48 tunni jooksul.
[RT I, 27.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2014]

(46) Kasvavate kultuuridega kaetud haritavale maale tohib              
1. novembrist kuni 30. novembrini laotada sõnnikut juhul, kui 
see 48 tunni jooksul mulda viiakse.
[RT I, 27.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2014]

(47) Tahe- ja sügavallapanusõnnikut ning muid orgaanilisi väetisi ei 
tohi laotada 1. detsembrist kuni 20. märtsini ega muul ajal, kui 
maapind on kaetud lumega, külmunud või perioodiliselt üle 
ujutatud või veega küllastunud.
[RT I, 06.01.2016, 2 - jõust. 16.01.2016]
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(48) Sõnnikuga on lubatud anda haritava maa ühe hektari kohta 
kuni 25 kg fosforit aastas, sealhulgas fosfor, mis jääb 
karjatamisel maale loomade väljaheidetega. Haritavale maale 
sõnnikuga antava fosfori kogust võib vajaduse korral suurendada 
või vähendada arvestusega, et jooksva viie aasta keskmisena 
antud fosfori kogus ei ületa 25 kg hektari kohta.
[RT I, 06.01.2016, 2 - jõust. 16.01.2016]

(49) Looduslikul rohumaal on keelatud kasutada väetisi, välja 
arvatud loomade karjatamisel maale jäävas sõnnikus sisalduv 
lämmastik ja fosfor, mille kogus ei tohi ületada käesoleva 
paragrahvi lõigetes 41 ja 48 sätestatud lämmastiku ja fosfori 
piirnorme.
[RT I, 06.01.2016, 2 - jõust. 16.01.2016]

(410) Looduslik rohumaa käesoleva seaduse tähenduses on selline 
rohumaa, mida inimene ei ole mõjutanud väetamise, harimise, 
seemendamise ega muude võtetega. Looduslike rohumaade 
hulka kuuluvad looduslikud karjamaad ja looduslikud niidud, 
sealhulgas aruniit, puisniit, rannaniit, looniit, lamminiit, sooniit ja 
puiskarjamaa.
[RT I, 06.01.2016, 2 - jõust. 16.01.2016]
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(411) Maapinna kalde määramise ja kontrollimise alused ning erandid 
kaldega alade väetamisel kehtestab valdkonna eest vastutav 
minister määrusega.
[RT I, 06.01.2016, 2 - jõust. 16.01.2016]

(412) Maapinna kalde määramisel lähtutakse muu hulgas Maa-ameti Eesti 
topograafia andmekogusse kantud kõrgusandmetest.
[RT I, 06.01.2016, 2 - jõust. 16.01.2016]

(413) Valdkonna eest vastutav minister võib määrusega kehtestada 
põllumajandusloomade välipidamisest lähtuva keskkonnariski 
vähendamise ja keskkonnaohu vältimise nõuded.
[RT I, 06.01.2016, 2 - jõust. 16.01.2016]

(414) Vedelsõnniku paisklaotamine on keelatud 20. septembrist kuni 20. 
märtsini ja muul ajal, kui maapind on kaetud lumega, külmunud või 
perioodiliselt üle ujutatud või veega küllastunud.
[RT I, 27.12.2016, 2 - jõust. 06.01.2017] 

(415) Käesoleva paragrahvi lõikes 44 sätestatud vedelsõnniku laotuskeelu 
alguse võib Keskkonnaamet, arvestades ilmastiku- ja 
vegetatsioonitingimusi, kehtestada alates 1. novembrist.
[RT I, 27.12.2016, 2 - jõust. 01.01.2018] 
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 (5) Allikate ja karstilehtrite ümbruses on 10 meetri 
ulatuses veepiirist või karstilehtrite servast keelatud 
väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamine ning vee 
kvaliteeti ohustav muu tegevus.

 (6) Põllumajandusmaa ühe hektari kohta tohib pidada 
aasta keskmisena kuni kahele loomühikule vastaval hulgal 
loomi. Rohkem kui kahele loomühikule vastaval hulgal 
loomi ühe hektari kohta tohib pidada nõuetekohase 
mahutavusega sõnnikuhoidla või sõnniku- ja virtsahoidla 
ning sõnniku laotamislepingu või ostu-müügilepingu 
olemasolu korral. Põllumajandusloomade loomühikuteks 
ümberarvutamise koefitsiendid kehtestab valdkonna eest 
vastutav minister määrusega.
[RT I 2009, 1, 2 - jõust. 12.01.2009] 

]

Pärnumaa Nõuandekeskus
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 Piimalehmad 1,00 
 Ammlehmad, lihaveised (üle 24 kuu) 0,60 

 Lehmvasikad (0…6 kuud) 0,14 
 Pullvasikad (0…6 kuud) 0,11 
 Lehmmullikad (6 kuud…poegimine) 0,49 
 Pullmullikad (6 kuud…realiseerimine) 0,34 
 Lammas koos kuni üheaastase tallega, muu lammas 0,21 

 Kits koos kuni üheaastase tallega, muu kits 0,21 
 Hobune koos kuni kuuekuuse varsaga, muu hobune 0,37 
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Põlluraamat
 (8) Põllumajandusega tegelev isik peab pidama põlluraamatut, 

millesse tuleb muu hulgas kanda järgmised andmed:
1) nimi ja isikukood või äriregistri või maksukohustuslaste 
registri kood;
2) põllumassiivide loetelu, sealhulgas põllumassiivi kaart 
mõõtkavas 1 : 10 000, väiksemate kui 0,5 hektari suuruste 
põllumassiivide korral põllumassiivi kaart mõõtkavas 1 : 5000 
või nende puudumisel katastrikaart või muu sobiv 
kaardimaterjal;
3) põllu number ja pindala;
4) põllul kasvatatav taimekultuur, taimeliik või muu 
põllumajandusmaa kasutamise viis;
5) loomade karjatamise korral andmed karjatamisperioodi, 
karjatatud loomade liigi ja arvu, karjamaa asukoha ning pindala 
kohta;
6) väetiste, sealhulgas kasutatud tahe- ja vedelsõnniku 
kogused, nende lämmastiku- ja fosforisisaldus, kasutamise aeg 
ning kasutatud meliorantide nimetus ja kogus;
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Põlluraamat

 7) sõnnikuauna moodustamise alguse ja lõpu kuupäev, 
aunast sõnniku laotamise kuupäev ning sõnnikuauna 
paiknemise koht põllumassiivi kaardil;

 8) taimekaitseseaduse § 78 lõikes 6 nimetatud andmed;

Arvestuses näidatakse ära kasutatud taimekaitsevahendi 
nimetus, kasutuskorra aeg, kulunorm, maa-ala ja taimekultuur, 
mille peal taimekaitsevahendit kasutati. Taimekaitsevahendi 
kasutamise teenuse tellimise korral peab teenuse saaja lisaks 
arvestust teenuse osutaja kohta.

 9) tehtud töö kuupäev. 

 10) käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel kehtestatud väetise 
kasutamise nõuetes nimetatud asjakohaste kultuuride 
koristusjärgne tegelik saagikus.
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Põlluraamat

(9) Andmed kantakse põlluraamatusse iga põllu kohta. 

(10) Isik võib põlluraamatusse kanda muud asjakohased 
põllumajandusliku tegevusega seotud andmed.

(11) Põlluraamatusse kantakse andmed tehtud tööde kohta 
kümne kalendripäeva jooksul töö tegemisest või lõpetamisest 
arvates.

(12) Põllumassiivi või selle osa üleminekul uuele valdajale tuleb 
põllumassiivi või selle osa andmeid sisaldav põlluraamatu osa 
üle anda uuele valdajale, kes jätkab selle põlluraamatu osa 
pidamist.

(13) Põlluraamatusse kantud andmeid säilitatakse kümme 
aastat andmete põlluraamatusse kandmisest arvates.
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Väetamisplaan
(14) Põllumajandusega tegelev isik, kes kasutab 100 ja 
rohkem hektarit haritavat maad ning kasutab lämmastikku 
sisaldavaid väetisi, koostab igal aastal enne külvi või 
mitmeaastase kultuuri korral enne vegetatsiooniperioodi 
algust väetamisplaani.

(15) Väetamisplaani kantakse järgmised andmed:
1) kasvatatav kultuur ja selle planeeritav saak;
2) kasutada planeeritud väetise liik ja kogus ning taimede 
omastatava lämmastiku sisaldus väetises;
3) kasvatatava kultuuri ning selle planeeritava saagi 
saamiseks vajaliku lämmastiku tarve käesoleva paragrahvi 
lõike 1 alusel kehtestatud asjakohaste nõuete järgi;
4) eelkultuuri mõju käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel 
kehtestatud asjakohaste nõuete järgi;
5) sõnniku järelmõju käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel 
kehtestatud asjakohaste nõuete järgi

Pärnumaa Nõuandekeskus

Väetamise planeerimisel eelnevalt laotatud sõnniku
koguste esimese järelmõjuaasta arvestamine

Pärnumaa Nõuandekeskus
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Pärnumaa Nõuandekeskus

Väetamisplaan

16) Väetamisplaani võib pidada põlluraamatus

(17) Väetamisplaani andmeid säilitatakse 
kümme aastat.

Pärnumaa Nõuandekeskus

(1) Kõikidel loomapidamishoonetel, kus peetakse üle 10 loomühiku 
loomi, peab olema lähtuvalt sõnnikuliigist sõnnikuhoidla või 
sõnniku- ja virtsahoidla.

(2) Sõnnikuhoidla või sõnniku- ja virtsahoidla peab mahutama 
vähemalt kaheksa kuu sõnniku ja virtsa ning vajaduse korral, 
sõltuvalt loomapidamishoones kasutatavast tehnoloogiast, ka 
sealt pärit reovee. Sõnnikuhoidla mahutavuse kalkuleerimisel 
võib välja arvata loomade poolt karjatamisperioodil karjamaale 
jäetud sõnniku kogused.
[RT I, 06.01.2016, 2 - jõust. 16.01.2016]

(3) Loomapidamishoonel, kus kasutatakse 
sügavallapanutehnoloogiat ja mis mahutab käesoleva paragrahvi 
lõikes 2 nimetatud sõnnikukoguse, ei pea sõnnikuhoidlat olema. 
Kui loomapidamishoone ei mahuta lõikes 2 nimetatud 
sõnnikukogust, peab üle jääva koguse jaoks olema seda mahutav 
hoidla.
[RT I, 06.01.2016, 2 - jõust. 16.01.2016]

Pärnumaa Nõuandekeskus

(31) Kui loomapidaja suunab sõnniku lepingu alusel hoidmisele või 
töötlemisele teise isiku hoidlasse või töötlemiskohta, peab 
loomapidamishoone kasutamisel olema tagatud lekkekindla 
hoidla olemasolu, mis mahutab vähemalt ühe kuu 
sõnnikukoguse.
[RT I 2009, 20, 131 - jõust. 18.04.2009]

(32) Sõnnikuhoidlad, sõnniku- ja virtsahoidlad ning 
sügavallapanuga loomapidamishooned peavad olema 
lekkekindlad ning nende konstruktsioon peab tagama ohutuse ja 
lekete vältimise hoidla käitamisel, sealhulgas selle täitmisel ja 
tühjendamisel.
[RT I, 06.01.2016, 2 - jõust. 16.01.2016]

(33) Kui loomapidamishoones peetavaid loomi on 10 või vähem 
loomühikut ja seal tekib tahesõnnik või sügavallapanusõnnik, 
võib tekkivat sõnnikut ajutiselt enne laotamist või auna viimist 
hoiustada hoone juures veekindla põhjaga alal ja vihmavee eest 
kaitstult.
[RT I, 06.01.2016, 2 - jõust. 16.01.2016]

Pärnumaa Nõuandekeskus

(5) Haritaval maal on aunas enne laotamist lubatud hoida kuni kahe kuu 
jooksul vaid tahesõnnikut, mille kuivainesisaldus on vähemalt 
20 protsenti ning mis ei ületa ühe vegetatsiooniperioodi kasutuskogust.
[RT I, 06.01.2016, 2 - jõust. 16.01.2016]

(6) Sügavallapanusõnnikut, mille kuivainesisaldus on vähemalt 25 protsenti 
ning mille kogus ei ületa ühe vegetatsiooniperioodi kasutuskogust, on 
aunas lubatud hoida kuni kaheksa kuu jooksul, teavitades sellest 
Keskkonnaametit vähemalt 14 päeva enne auna moodustamist.
[RT I, 06.01.2016, 2 - jõust. 16.01.2016]

(7) Tahe- ja sügavallapanusõnniku ladustamine auna on keelatud 1. 
detsembrist kuni 31. jaanuarini.
[RT I, 06.01.2016, 2 - jõust. 16.01.2016]

(8) Sõnnikuaun peab paiknema tasasel maal, vähemalt 50 meetri kaugusel 
pinnaveekogust, kaevust ja karstilehtrist. Sõnnikuauna ei tohi rajada 
maaparandussüsteemi drenaažitoru kohale, kaitsmata põhjaveega, 
liigniiskele ega üleujutatavale alale.
[RT I, 06.01.2016, 2 - jõust. 16.01.2016]

Pärnumaa Nõuandekeskus

 Üle 25% kuivainesisaldusega 
tahkesõnnikuaunast , mida planeeritakse 
ladustada üle kahe kuu, peab teatama enne 
ladustamist keskkonnaametit. 

Pärnumaa Nõuandekeskus
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 Eri tüüpi sõnniku toitainete sisalduse 
arvestuslikud väärtused, 
sõnnikuhoidlate mahu arvutamise 
metoodika ja põllumajandusloomade 
loomühikuteks ümberarvutamise 
koefitsiendid

Vastu võetud 14.07.2014 nr 71

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 261 lõigete 
12 ja 6 alusel.

Pärnumaa Nõuandekeskus

§ 1. Reguleerimisala
Määrusega kehtestatakse eri tüüpi sõnniku toitainete 

sisalduse arvestuslikud väärtused, sõnnikuhoidlate mahu 
arvutamise metoodika ja põllumajandusloomade 
loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid.

§ 2. Eri tüüpi sõnniku toitainete sisalduse arvestuslikud 
väärtused

(1) Sõnniku tüüp määratakse sõnnikus sisalduva kuivaine 
protsendi järgi:
1) vedelsõnnik, milles on kuivainet kuni 7,9 
massiprotsenti;
2) poolvedelsõnnik, milles on kuivainet 8,0–19,9 
massiprotsenti;
3) tahesõnnik, milles on kuivainet 20,0–24,9 
massiprotsenti;
4) sügavallapanusõnnik, milles on kuivainet vähemalt 
25,0 massiprotsenti.

(2) Väljaheidete ja eri tüüpi sõnniku kogus ning toitainete 
sisalduse arvestuslikud väärtused on esitatud selle 
määruse lisades 1–7.

Pärnumaa Nõuandekeskus

Sõnnikuhoidla miinimummaht looma kohta arvutatakse järgmiste 
valemitega:
1) V = (A – B) × c × 0,67,
kus V on sõnnikuhoidla 8 kuu miinimummaht, m3;
A on hoidlasse ladustatud sõnniku kogus, t/aasta;
B on kaod hoidlast, t/aasta;
c on sõnniku mahumass, m3/t;

2) A = a1 + a2 + a3 + a4 (karjatamiseta) 
või A = a5 + a6 + a3 + a4 (karjatamisega),
kus A on hoidlasse ladustatud sõnniku kogus, t/aasta;
a1 on väljaheidete kogus, t/aasta;
a2 on allapanu lisandumine, t/aasta;
a3 on tehnoloogilise vee lisandumine, t/aasta;
a4 on sademevee lisandumine t/aasta;

3) a5 = a1 – f,
kus a1 on väljaheidete kogus, t/aasta;
f on karjatamise käigus karjamaale, liikumisteedele jms sattuvate 
väljaheidete kogus, t/aasta;

Pärnumaa Nõuandekeskus

4) a6 = a2 / 365 × (365 – g),
kus a2 on allapanu lisandumine, t/aasta;
g on karjatamispäevade arv;

5) B = b1 + b2,
kus B on kaod hoidlast, t/aasta;
b1 on niiskuse aurumine, t/aasta;
b2 on sõnniku kuivaine lagunemine, t/aasta;

6) b1 = A1 × d,
kus b1 on niiskuse aurumine t/aasta;
A1 on hoidlasse ladustatud sõnnikus sisalduva vee kogus, t/aasta;
d on niiskuse aurumine, massiprotsentides;

7) A1 = a1 × (1 – f / 100) + a3 + a4,
kus A1 on hoidlasse ladustatud sõnnikus sisalduva vee kogus, t/aasta;
a1 on väljaheidete kogus, t/aasta;
a3 on tehnoloogilise vee lisandumine, t/aasta;
a4 on sademevee lisandumine t/aasta;
f on hoidlasse ladustatud sõnniku kuivainesisaldus, massiprotsentides;

Pärnumaa Nõuandekeskus

8) b2 = A2 × e,
kus b2 on sõnniku kuivaine lagunemine, t/aasta;
A2 on hoidlasse ladustatud sõnniku kuivaine kogus, 
t/aasta;
e on sõnniku kuivaine lagunemine, 
massiprotsentides;

9) A2 = (a1 × f / 100) + a2 × 0,7,
kus A2 on hoidlasse ladustatud sõnniku kuivaine 
kogus, t/aasta;
a1 on väljaheidete kogus, t/aasta;
f on hoidlasse ladustatud sõnniku kuivainesisaldus, 
massiprotsentides;
a2 on allapanu lisandumine, t/aasta;
0,7 on allapanu keskmine kuivainesisaldus.

Pärnumaa Nõuandekeskus

(2) Sõnnikuhoidla miinimummaht ja keskmised 
arvestuslikud näitajad sõnnikuhoidla 
miinimummahu arvutamiseks on esitatud 
selle määruse lisas 8.

§ 4. Põllumajandusloomade loomühikuteks 
ümberarvutamise koefitsiendid

(1) Loomühiku ekvivalendiks on piimalehm 
toodanguga 8000 kilogrammi piima aastas.

(2) Põllumajandusloomade loomühikuteks 
ümberarvutamise koefitsiendid on esitatud 
selle määruse lisas 9.

Pärnumaa Nõuandekeskus
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 Lisa 1 Summaarne väljaheidete kogus ja selle toiteelementide sisaldus looma 
kohta

 Lisa 2 Keskmine väljaheidete kogus ja selle toiteelementide sisaldus loomakoha 
kohta

 Lisa 3 Summaarne sõnniku kogus laudas ja selle toiteelementide sisaldus pärast 
säilitamist sõnnikutüüpide lõikes loomade aastaringse laudaspidamise korral

 Lisa 4 Summaarne sõnniku kogus laudas ja selle toiteelementide sisaldus pärast 
säilitamist sõnnikutüüpide lõikes loomade perioodilise karjatamise korral

 Lisa 5 Karjatamise käigus karjamaale, liikumisteedele jm sattuvate väljaheidete 
keskmine kogus ja toiteelementide sisaldus loomade perioodilisel karjatamisel 
lisas 4 nimetatud pikkusega karjatamisperioodi korral

 Lisa 6 Eri tüüpi sõnnikus sisalduv taimedele omastatav lämmastik, fosfor ja 
kaalium loomade aastaringse laudaspidamise korral

 Lisa 7 Karjamaale, liikumisteedele jms sattuvate väljaheidete taimedele omastatav 
lämmastik, fosfor ja kaalium

 Lisa 8 Sõnnikuhoidla miinimummaht ja keskmised arvestuslikud näitajad 
sõnnikuhoidla miinimummahu arvutamiseks

 Lisa 9 Loomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid lähtuvalt loomade 
väljaheidetes (pärast säilitusperioodi lõppu) sisalduva lämmastiku kogusest

Pärnumaa Nõuandekeskus

 Asub järgmisel leheküljel

http://www.pikk.ee/valdkonnad/loomakasvatu
s/sonniku-naitajate-
kalkulaator#.WCRuZLO0dMk

http://sonnik.agri.ee/$/

Pärnumaa Nõuandekeskus

Ettevõtte andmed kontrolli hetkel ( arvutuse hetkel)
1. Lüpsilehmi 58 pead ( 6500kg keskmine
2. Lehmvasikaid 16 pead
3. Pullvasikaid  18 pead
4. Lehmmullikaid ( 6 kuud kuni poegi.) 26 pead
5. Pullmullikad ( 6 kuud kuni realis.) 22 pead
6. Hoidla tüüp – tahkesõnnikuhoidla
7. Pidamistehnoloogia 

lüpsilehmad – lõas, kraap 3 korda päevas
vasikad – vabapidamine , sügavallapanu
mullikad – vabapidamine , sõnnik mobiilsega välja

Karjatamisperiood – 180 päeva ( 8 tundi päevas) lehmadel 
ja lehmmullikatel. 

Lahendus pdf

Pärnumaa Nõuandekeskus

 Näidis 1

Karjatamine  15 juuni kuni 26 juuni ( 12 päeva 
ööpäevaringelt – noorloomad üle 6 kuu 
lehmmullikad  25 pead

Programmist näidis lahendus

Näidis 2 10 juuli kuni 15 juuli ( 6 päeva – 7 
tundi päevas) – lüpsilehmad toodanguga 
8000 kg keskmiselt piima aastas.  35 pead

Programmist näidislahendus

Pärnumaa Nõuandekeskus

Veekaitsenõuded väetise- ja sõnnikuhoidlatele 
ning siloladustamiskohtadele ja sõnniku, 
silomahla ja muude väetiste kasutamise ja 
hoidmise nõuded

Vastu võetud 28.08.2001 nr 288
RT I 2001, 72, 443
jõustumine 01.01.2002

 Redaktsiooni jõustumise kp:19.08.2016

Pärnumaa Nõuandekeskus

(1) Määruses käsitatakse sõnnikuna tahesõnnikut ( 
üle 20% kuivainet , poolvedelat sõnnikut ja 
vedelat sõnnikut ( kuni 7,9% kuivainet, sealhulgas 
kõiki neid ka töödeldud kujul.
[RT I, 09.07.2013, 11 - jõust. 12.07.2013]

(2) Virtsana käsitatakse loomade vedelaid 
väljaheiteid koos sõnnikust väljanõrgunud 
vedelikega.

(3) Sügavallapanusõnnikuna käsitatakse 
loomapidamishoones küllaldase allapanuga 
tekkinud tahesõnnikut, millest ei eraldu virtsa. ( 
kuivainet üle 25%)

Pärnumaa Nõuandekeskus
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(1) Sõnnikuhoidla ja -rennid peavad olema ehitatud nii, et 
sademed ja pinna- ning põhjavesi ei valguks 
sõnnikuhoidlasse.

(2) Vedelsõnniku- ja virtsahoidla peab ammoniaagi 
lendumise vähendamiseks olema kaetud.

(3) Sõnnikuhoidla ja -rennid peavad olema lekkekindlad. 
Ehitamisel peab kasutama materjale, mis tagavad 
lekkekindluse hoidla ekspluatatsiooniaja vältel.
[RT I 2004, 13, 89 - jõust. 18.03.2004]

(4) Sõnnikuhoidla valdaja peab võtma kasutusele abinõud 
tagamaks, et kõrvalised isikud või loomad ei pääseks 
hoidlasse.

(5) Loomapidamishoones tekkivat reovett võib juhtida 
vedelsõnniku- või virtsahoidlasse või käidelda seda muul 
seadusega ettenähtud viisil.
[RT I, 09.07.2013, 11 - jõust. 12.07.2013]

Pärnumaa Nõuandekeskus

(1) Sõnnikuaunana käsitatakse „Veeseaduse” tähenduses 
käesolevas määruses kehtestatud nõuete kohaselt hoitavat 
sõnnikut.

(2) Sõnnikuaun peab olema kaetud vettpidava materjaliga või 
vähemalt 20 cm paksuse turba-, põhu-, mulla-, saepuru- või 
puitlaastukihiga.

(3) Sõnnikuauna ei tohi kahel teineteisele järgneval aastal 
paigutada samasse kohta.

(5) Sõnnikuaunas ladustatava tahesõnniku kuivainesisaldus peab 
olema vähemalt 20 protsenti ning sügavallapanusõnnikul 
vähemalt 25 protsenti.
[RT I, 16.08.2016, 4 - jõust. 19.08.2016]

(6) Kui sõnnikut säilitatakse aunas kauem kui kaks nädalat, tuleb 
ladustamiskoha pinnas enne ladustamist katta lekkekindla või 
vedelikke imava materjaliga, nagu vähemalt 20 cm paksune 
turba- või põhukiht. Nõue ei kehti sügavallapanusõnnikule, mis 
vastab määruse § 4 lõikes 3 sätestatule.
[RT I, 09.07.2013, 11 - jõust. 12.07.2013]

Pärnumaa Nõuandekeskus

(1) Lämmastikku sisaldava väetisega antava 
lämmastiku kogus ei tohi ületada kogust, mis on 
vajalik kasvatatava kultuuri planeeritava saagi 
saamiseks.

(2) Lämmastikku sisaldava väetisega väetamise 
planeerimisel ja väetamisel tuleb arvestada:
1) kasvatatava kultuuri ning selle planeeritava 
saagi saamiseks vajaliku lämmastiku tarvet 
käesoleva määruse lisa 1 järgi;
2) eelkultuuri mõju käesoleva määruse lisa 2 
järgi;
3) sõnniku järelmõju käesoleva määruse lisa 3 
järgi.
[RT I, 16.08.2016, 4 - jõust. 19.08.2016]

Pärnumaa Nõuandekeskus

§ 11. Sõnnikuvedu
Sõnnikuveol peab vedaja ära hoidma sõnniku keskkonda sattumise.

§ 12. Sõnnikuga väetamine
(1) Sõnnikut ei tohi laotada lumele ja külmunud maale.
(2) Üle 300 loomühiku loomi pidav isik (edaspidi loomapidaja), kes 

kasutab loomapidamishoones vedelsõnnikutehnoloogiat, või isik, 
kes lepingu alusel laotab 300-le loomühikule vastava koguse 
loomade vedelsõnnikut, koostab enne vedelsõnniku laotamist 
vedelsõnniku laotamisplaani, milles näidatakse laotatav 
vedelsõnniku kogus, laotusala pindala, laotamisviisid, laotusala 
põhjavee kaitstus, laotusalal asuvad pinnaveekogud ja 
veehaarded.

(3) Vedelsõnniku laotamisplaani kinnitab enne vedelsõnniku 
laotamist Keskkonnaamet. Vedelsõnniku laotamisplaan 
kinnitatakse kolme aasta kohta. Vedelsõnniku koguse 
suurenemise puhul taotleb loomapidaja laotamisplaani 
muudatuse tegemist või esitab kinnitamiseks uue plaani. 
Loomapidaja peab laotamisplaani säilitama üks aasta pärast 
vedelsõnniku laotamisaega.
[RT I 2009, 7, 47 - jõust. 01.02.2009]

Pärnumaa Nõuandekeskus

(11) Kui sõnnikuhoidla kuulub alates 1. jaanuarist 2002. 
a kasutusel olnud sellise loomakasvatushoone juurde, 
kus peetakse üle viie loomühiku loomi, ja asub 
nitraaditundlikul alal, tuleb § 5 lõikes 2 sätestatud 
nõue täita 1. jaanuariks 2015. a.
[RT I, 09.07.2013, 11 - jõust. 12.07.2013]

(4) Kui sõnnikuhoidla kuulub alates 1. jaanuarist 2002. 
a kasutusel olnud sellise loomakasvatushoone juurde, 
kus peetakse üle 10 loomühiku loomi, ja asub 
väljaspool nitraaditundlikku ala, tuleb § 5 lõikes 2 
sätestatud nõue täita 1. jaanuariks 2015. a.
[RT I, 09.07.2013, 11 - jõust. 12.07.2013]

Pärnumaa Nõuandekeskus

 Lisa 1 Kasutada lubatud omastatava lämmastiku 
kogused haritava maa hektari kohta, arvestades 
kultuuri lämmastikutarvet ja planeeritavat saaki
[RT I, 16.08.2016, 4 - jõust. 19.08.2016]

 Lisa 2 Väetamise planeerimisel eelkultuuri 
järelmõju arvestamine
[RT I, 16.08.2016, 4 - jõust. 19.08.2016]

 Lisa 3 Väetamise planeerimisel eelnevalt laotatud 
sõnniku koguste esimese järelmõjuaasta 
arvestamine
[RT I, 16.08.2016, 4 - jõust. 19.08.2016]

Pärnumaa Nõuandekeskus
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 Vedelsõnnikuhoidla
◦ Laguun

◦ Monoliitbetoon

Pärnumaa Nõuandekeskus

 Poolvedel sõnnikuhoidla

 Tahkesõnniku hoidla

Pärnumaa Nõuandekeskus

 Sügavallapanuga laut

Pärnumaa Nõuandekeskus Pärnumaa Nõuandekeskus

Pärnumaa Nõuandekeskus Pärnumaa Nõuandekeskus
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Mahu mõõt m3

 pikkus x laius x seina kõrgus ( keskmine täitmiskõrgus)

 Hooneregistris olev maht on eksitav!!! Näide

 Tahkesõnniku hoidlas on lubatud arvestada ka kuhja ( 
keskkonnainspektoritelt info). Kahjuks täpset juhendit 
ei ole. ( Vello Luts arvestab keskmiseks ladustamise 
kõrguseks 1,5 kuni 2 m kui seina kõrgus on 1,0 kuni 
1,8 meetrit) 

 Kui sõnnikut ei ole sõnnikuhoidla seinte taga ( üle ääre 
läinud)  siis järelikult mahutab 8 kuud sõnnikut!!!

Ei ole määratud mitu seina peab olema tahkesõnniku 
hoidlal. Võib ka olla kahe seinaga 

Pärnumaa Nõuandekeskus

 Katusega tahkesõnnikuhoidlal ei ole vaja 
vitsahoidlat tingimusel , et hoitava sõnniku 
kuivaine on üle 25% .

 Sõnnikuhoidla mahu määramise kontrolli 
käigus võetakse aluseks hetkel olemasolevad 
loomad !!!!!

Pärnumaa Nõuandekeskus

Veekaitsevööndi ulatus tavalisest veepiirist on:
1) Läänemerel, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning 

Võrtsjärvel – 20 m;
2) teistel järvedel, veehoidlatel, jõgedel, ojadel, 

allikatel, peakraavidel ja kanalitel ning 
maaparandussüsteemide eesvooludel – 10 m; ja 
kanalitel ning maaparandussüsteemide 
eesvooludel – 10 m;

3) maaparandussüsteemide eesvooludel valgalaga 
alla 10 km2 – 1 m.

 • Tavaline veepiir on käesoleva seaduse 
tähenduses põhikaardil märgitud veekogu piir

Pärnumaa Nõuandekeskus

majandustegevus, välja arvatud veest väljauhutud taimestiku 
eemaldamine, heina niitmine, roo lõikamine ja heina ning 
roo koristamine ning karjatamine käesoleva seaduse §-des 
291 ja 29 2 sätestatud tingimustel 
(Majandustegevus on iga iseseisvalt teostatav, tulusaamise eesmärgiga ja 
püsiv tegevus, mis ei ole seadusest tulenevalt keelatud. Tegevus, mille suhtes 
on  eesmärgiga ja püsiv tegevus, mis ei ole seadusest tulenevalt keelatud. 
Tegevus, mille suhtes on kehtestatud teatamis- või loakohustus, loetakse 
majandustegevuseks ka juhul, kui selle eesmärgiks ei ole tulu saamine-
Majandustegevuse seadustiku üldosaseadus)

väetise, keemilise taimekaitsevahendi ja reoveesette 
kasutamine ning sõnnikuhoidla või -auna paigaldamine. 
Lubatud on taimekaitsevahendi kasutamine taimehaiguste 
korral ja kahjurite puhanguliste kollete likvideerimisel 
Keskkonnaameti igakordsel loal.

Pärnumaa Nõuandekeskus

§ 291. Karjatamise üldnõuded veekaitsevööndis
(1) Karjatamine veekaitsevööndis ei tohi põhjustada:

1) kaldaerosiooni või veekogu risustamist;
2) vee-elustiku või kalade kudealade kahjustumist;
3) negatiivset mõju veekogu avalikule kasutamisele või 
kallasraja kasutamisele;
4) looduskaitse all oleva või kultuuriväärtusliku veeobjekti 
kahjustamist;
5) veekogus muud olulist keskkonnahäiringut;
6) maaparandussüsteemi nõuetekohase toimimise 
kahjustamist.

(2) Veekaitsevööndiga karjamaal karjatatavatele loomadele ei tohi 
anda lisasööta, välja arvatud mineraalsööt.

(3) Erandina käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatule on lisasööda 
andmine lubatud kevadisel üleminekul karjamaasöödale ning 
ebasoodsate tingimuste tõttu tekkinud karjamaarohu nappuse 
korral.

(4) Sööda andmise kohad peavad asuma väljaspool 
veekaitsevööndit.
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(5) Veekogu, välja arvatud mere ääres peab piki 
veekogu kallast olema ühele loomühikule tagatud 
vähemalt viiemeetrine kaldariba.

(6) Kui karja suurus on kümme loomühikut ja enam, on 
karjatamist kavandav isik kohustatud üks kord 
vegetatsiooniperioodil vähemalt 14 päeva enne 
karjatamise alustamist teavitama Keskkonnaametit 
oma kavandatavast tegevusest, saates 
Keskkonnaametile infosüsteemi kaudu teatise.
[RT I, 06.07.2016, 3 - jõust. 01.04.2017]

(7) Teatise täpsema andmekoosseisu ja teatise 
esitamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav 
minister määrusega.
[RT I, 06.07.2016, 3 - jõust. 01.04.2017]
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8) Kui Keskkonnaamet ei teavita teatise esitajat 14 päeva 
jooksul pärast teatise saamist vajadusest teatises esitatud 
andmete muutmiseks või kontrollimiseks, siis võib 
alustada karjatamist veekaitsevööndis.
[RT I, 06.07.2016, 3 - jõust. 01.04.2017]

(9) Kui karjatamise käigus ilmneb, et käesoleva paragrahvi 
lõigetes 1–6 ning §-s 292 sätestatud karjatamise nõuded 
ei ole täidetud, võib Keskkonnaamet seada karjatamisele 
täiendavaid tingimusi või karjatamise ära keelata.

(10) Isik, kes karjatab loomi alla kümne loomühiku, peab 
täitma käesoleva paragrahvi lõigetes 1–5 ja §-
s 292 sätestatud nõudeid ja talle võib kohaldada käesoleva 
paragrahvi lõiget 9.
[RT I, 06.07.2016, 3 - jõust. 16.07.2016]
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§ 292. Täiendavad karjatamise nõuded veekogu, välja arvatud 
mere veekaitsevööndis

(1) Karjatamine veekogu, välja arvatud mere veekaitsevööndis on 
keelatud 31. oktoobrist 30. aprillini.

(2) Karjatamine ei ole lubatud:
1) Pandivere ja Adavere–Põltsamaa nitraaditundliku ala kaitse-
eeskirjas nimetatud oluliste allikate ja karstialade 
veekaitsevööndis;
2) ebapärlikarbi (Margaritifera margaritifera) elupaigaks olevatel 
veekogu lõikudel;
3) veekaitsevööndis oleval metsamaal metsaseaduse § 3 lõike 2 
punkti 2 tähenduses.

(3) Erandina käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 3 sätestatule on 
veekaitsevööndis oleval metsamaal lubatud loomade juurdepääs 
veele, kui karjamaa ja veekogu vahel on kogu karjatatava ala 
ulatuses veekaitsevööndis metsariba.
[RT I, 06.07.2016, 3 - jõust. 16.07.2016]
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 Veeseadus lubab veekaitsevööndis karjatada 
1. maist kuni 30. oktoobrini. Loomapidajad, 
kes soovivad veekaitsevööndis karjatada ning 
kelle karja suurus on kümme loomühikut* ja 
enam, peavad veekaitsevööndis karjatamisest 
Keskkonnaametit teavitama vähemalt 14 
päeva enne karjatamisega alustamist. 
Teavitamiskohustus on üks kord 
vegetatsiooniperioodi jooksul ning 
teavitamine toimub uues infosüsteemis 
Veeveeb.
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 Teatise esitamiseks on loodud Norra veemudelite 
projekti „Mudelite süsteemi ja töövahendi 
loomine mere ja maismaa pinnavete integreeritud 
haldamiseks“ raames veeinfosüsteem, mille 
funktsionaalsus võimaldab klientidel koostada ja 
esitada Keskkonnaametile veekaitsevööndis 
karjatamise teatist koos vajaliku 
kaardimaterjaliga.

 NB  Loodud rakendus võimaldab koostada ning 
esitada ka vedelsõnniku laotamisplaani üle 300 
loomühikuga loomapidajal, kes kasutab laudas 
vedelsõnnikutehnoloogiat või isikul, kes lepingu 
alusel laotab 300-le loomühikule vastava koguse 
loomade vedelsõnnikut.
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Täname tähelepanu eest.
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