
Rohumaa väärtus* 
* Rohumaa väärtus sõltub hindajast
Maaelust võõrandumise tulemusena on loo-
duslike ja pool-looduslike rohumaade pindala 
viimase sajandi jooksul Balti riikides märga-
tavalt kahanenud. Pool-looduslikud kooslused 
muudeti põllumaaks, metsaks või asulateks. Ta-
lumaad kasvasid kinni ja metsastusid. Põlluma-
janduse intensiivistumine põhjustas elurikkuse 
ja mulla kvaliteedi vähenemist ning veereostust. 

Siiski on äärealadel või intensiivseks põlluma-
janduseks sobimatutel rohumaadel säilinud 
mitmekesine elustik.

Rohumaade elurikkuse vähenemise tagajärjel 
kahjustub ökosüsteemi toimimine ja kaovad ro-
humaade ökosüsteemiteenused. Ökosüsteemi-
teenuste kunstlik säilitamine või taasloomine 
nõuab aga väga suuri rahalisi investeeringuid.

Idee 
LIFE Viva Grass projekti eesmärk on ennetada 
kõrge loodusväärtusega rohumaade kadumist, 
töötades välja majanduslikult jätkusuutlikud 
rohumaade elurikkuse majandamise mudelid, 
mis oleks rakendatavad kogu Euroopas ja eel-
kõige ääremaadel, kus on probleemiks elanike 
arvu vähenemine, maa kasutusest välja lan-
gemine ja sellest tulenev põllumajandusmaa 
elurikkuse vähenemine. 

Projekt panustab strateegilisse planeerimisse 
tervikliku planeerimisvahendi loomisega, mis 
võimaldab planeerida rohumaade majandamist 
ökosüsteemipõhiselt ning paremini seostada 
sotsiaal-, majandus-, keskkonna- ja põlluma-
janduspoliitikat. 

Projekt demonstreerib rohumaade mitmekülg-
se kasutamise võimalusi, mis on aluseks maa-
piirkondade jätkusuutlikkusele ja majanduse 
arengule. 

Tegevused 
%% Rohumaade ökosüsteemiteenuste hindamine 

projekti pilootaladel – maakonna, valla, kaitse-
ala ja talu tasandil. 
%% Tervikliku planeerimisvahendi väljatööta-

mine, mis võimaldab planeerida ökosüsteemi-
põhiselt ja võtta arvesse looduskaitsepoliitikat 
mõjutavaid sotsiaal-majanduslikke tegureid. 
%% Piloottegevused väärtuslike rohumaade eda-

sise hooldamise eelduste loomiseks. 
%% Koolitused sihtrühmadele planeerimisvahen-

di kasutamisest riiklikul, maakonna, kohaliku 
omavalitsuse, looduskaitseala ja talu tasandil.

Varustusteenused –  hein loomasöödaks,  biomass energia 
tootmiseks,  ravimtaimed,   geneetilised ressursid;

Reguleerivad  teenused –  veeregulatsioon,   mullastiku säilita-
mine,   toiteainete regulatsioon,   tolmeldamine;

Kultuuriteenused –  maa- ja linnapiirkondade maastik ning sellega 
seotud esteetilised väärtused ja kultuuripärand,   mis on aluseks 
virgestustegevusele ja turismile,   aga ka piirkonna elukvaliteedile.

Rohumaade      
ökosüsteemiteenused



Pilootalad Meist:
LIFE Viva Grass projektis osaleb 15 partnerit kolmest Balti riigist, sh 
keskkonna- ja sotsiaalsed organisatsioonid, kohalikud omavalitsused, 
teadusasutused, GIS-arendusfirma, kaitsealade administratsioonid 
ja talunikud. 
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www.vivagrass.eu
Projekti “Terviklikud planeerimislahendused pool-looduslike kooslus-
te jätkusuutlikuks majandamiseks” (LIFE Viva Grass) No LIFE13 ENV/
LT/000189 rahastavad EL LIFE+ programm, Leedu Keskkonnaminis-
teerium, Läti Keskkonnakaitse Fond, Eesti Keskkonnainvesteeringute 
Keskus ja projekti partnerid.

1. Lääne maakond – stsenaariumide väljatöötamine rohumaade 
jätkusuutlikuks majandamiseks ja sisendi andmine maakonna stra-
teegilise planeerimise dokumenti. 
2. Lääne-Saare valla Lümanda piirkond – pikaajalise pool-looduslike 
koosluste majandamise kogemuste ja mõju analüüs; jätkusuutlike 
lahenduste väljatöötamine rohumaade majandamiseks ning sisendi 
andmine valla arengukavasse.  
3. Kurese loodustalu – eelduste loomine väärtuslike niitude pikaaja-
liseks hooldamiseks ja hooldatava ala suurendamiseks (joogiveevarus-
tuse tagamine kariloomadele, jätkusuutliku ärimudeli väljatöötamine). 

1. Cesise vald – majanduslikult jätkusuutlikel rohumaade pikaaja-
lise majandamise mudelitel põhinevate lahenduste väljatöötamine 
maastike taastamiseks ja säilimiseks. 
2. Madliena vald – majandust stimuleerivate ettepanekute väljatöö-
tamine majanduslikult jätkusuutlikuks rohumaade majandamiseks.
3. Šovītes talu – 80 ha rohumaa taastamine ja jätkusuutlike äri-
mudelite väljatöötamine rohumaade mitmekülgseks kasutamiseks. 

1. Šilutė vald – loodusturismi edendamine, mille puhul niitude 
hooldamine on oluline eeldus ala arendamisel atraktiivseks turis-
misihtkohaks. 
2. Šušvė riiklik maastikukaitseala – 20 ha pool-loodusliku rohumaa 
taastamine ja pikaajaliste kaitsekorraldusmeetmete väljatöötamine. 
3. Pavilniai ja Verkiai regionaalpark – 8 ha pool-loodusliku rohu-
maa taastamine ja soovituste koostamine rohumaade pikaajaliseks 
säilitamiseks. 
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