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Kui palju maksab rohumaa? 

Selle intrigeeriva küsimusega kutsume teid kaasa mõtlema rohumaade teemal nii ökoloogia kui 
ka turumajanduse seisukohast. Tahaksime, et näeksite rohumaid mitte üksnes kaunite niitudena, vaid 
ka erilise teenusepakkujana. Seda võiks võrrelda näiteks mobiiliteenuse pakkujaga, kes pakub meile 
hämmastavaid ja mõnikord raskesti ettekujutatavaid teenuseid.  Ka rohumaad pakuvaid meile palju 
erinevaid teenuseid: need on kasutuses karjamaadena ning koduks paljudele loomadele ja taimedele. 
Samuti varustavad rohumaad meid toiduga, moodustavad kauneid kultuurmaastikke, seovad CO2, 
kaitsevad üleujutuste eest ja puhastavad vett.  Need on meie tuleviku jaoks olulised tegurid. Rohumaad 
aitavad meil toime tulla kliimamuutuste väljakutsetega. 

Tõenäoliselt jääksime ellu ka mobiilivõrguta, aga kas ka ilma rohumaade pakutavate teenusteta? 
Võimalik, et leiaksime lahendused -  kuid nende hind võib olla nii kõrge, et keegi meist ei taha seda 
maksta. 

Rohumaad vajavad säilimiseks hooldamist. Need on kultuurmaastikud, mis on tekkinud inimese 
ja looduse koostoimel. Kuid rohumaade pindala on vähenemas, kuna nende hooldamine ei ole 
enam majanduslikult kasumlik. Kuidas tagada, et rohumaade panus inimeste heaolusse säiliks meie 
ja ka järgnevate põlvkondade jaoks? Kuidas toetada rohumaade hooldust ja muuta see sotsiaal-
majanduslikult jätkusuutlikuks? Kas teame rohumaade tegelikku väärtust? Milline on rohumaade 
pakutavate teenuste hind? Kuidas hinnata selliste hüvede rahalist väärtust, nagu näiteks jalutuskäik 
niidul päikeseloojangu ajal või võimalus nautida rändel peatuvate tuhandete hanede kontserti? Osa 
inimeste jaoks on need väärtused väga olulised, kuid samas teistele ei tähenda midagi… 

Need on küsimused, mis me endale esitasime ja milliele püüdsime vastuseid leida LIFE Viva 
Grass projekti käigus.  See brošüür annab ülevaate projekti peamistest tulemustest, sh Viva Grass 
integreeritud planeerimise töövahendist. Ja võib-olla leiate ka vastuse sellele mitte kõige lihtsamale 
küsimusele „Kui palju maksab rohumaa?“. 
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Rohumaad kaovad

Kuigi poollooduslikud rohumaad (loodusliku elustikuga kooslused, mis on arenenud pikaaegse 
mõõduka karjatamise ja niitmise tulemusena) on ühed liigirikkamad kooslused Euroopas (kuni 80 
liiki/m²) ning neil on kõrge looduskaitseline1 ja ka sotsiaal-majanduslik väärtus, on nende pindala 
Euroopas viimase sajandi jooksul oluliselt vähenenud. Selle põhjuseks on rohumaade muutmine lin-
nalisteks aladeks, põllumaaks või metsaks ja ääremaade või niiskete alade puhul marginaliseerumine 
ja kasutusest välja jäämine. Rohumaade elurikkuse kadumise tagajärjel kaovad ka nende pakutavad 
ökosüsteemiteenused. Nende teenuste kunstlik säilitamine või loomine nõuaks tohutuid rahalisi in-
vesteeringuid. Ökosüsteemiteenused ehk looduse panus inimeste heaolusse on hüved, mida ökosüs-
teemid inimestele pakuvad. Paljud neist on üldteada – näiteks hein loomasöödaks, ravimtaimed või 
mesi; mõned on raskemini mõistetavad – näiteks CO2 sidumine või kaitse üleujutuste eest; ja mõned 
on silmaga nähtamatud – nagu näiteks õhu ja vee puhastamine. Me sõltume neist tegelikult rohkem 
kui arvata võiks!
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Rohumaade taastamine võib avada maalilisi maastikke. 
Projektiala Leedus, Pavilniai regionaalpargis pärast rohumaade taastamist. 
Foto: Vykintas Augilius



LIFE Viva Grass projekti eesmärk oli ära hoida poollooduslike (kõrge loodusväärtusega) rohumaade 
kadu ja aidata kaasa nende tõhusamale majandamisele integreeritud planeerimise töövahendi loomise 
kaudu. Viva Grass töövahend aitab kohalike omavalitsuste ja teiste asutuste planeerijatel paremini 
seostada rohumaade majandamisega seonduvaid sotsiaalseid, majanduslikke ja keskkonnategureid. 
Töövahend on abiks jätkusuutliku rohumaade majandamise planeerimisel ja sellega seonduvate 
otsuste tegemisel.   

Projekti sihiks oli ka demonstreerida rohumaade ökosüsteemiteenuste multifunktsionaalset kasutamist 
kui Balti riikide maapiirkondade jätkusuutliku arengu alust. 

LIFE Viva Grass projekti peamised tegevused olid:

•	 Balti	 riikide	 rohumaaökosüsteemide	 säilimist	 mõjutavate	 riiklike	 poliitikate	 ja	 muude	
strateegiliste dokumentide analüüs;

•	 Rohumaade	 ökosüsteemiteenuste	 hindamine	 ja	 majandamissoovituste	 koostamine	 üheksal	
projekti pilootalal kolmes Balti riigis;

•	 Rohumaade	taastamine	ja	eelduste	loomine	edasiseks	hoolduseks	valitud	pilootaladel;

•	 Teavitamine	 ja	 huvirühmade	 kaasamine,	 et	 saavutada	 parem	 rohumaade	 majandamise	
planeerimine ja kohalike sidusrühmade toetus sellele;  

•	 Ökosüsteemsel	lähenemisel	põhineva	integreeritud	planeerimise	töövahendi	väljatöötamine;

•	 	Seotud	huvirühmade	koolitamine	töövahendi	kasutamisest	erinevatel	rohumaade	majandamise	
tasanditel, sh riiklikul, piirkondlikul, kohalikul, looduskaitseala ja talu tasandil;

•	 	Ökosüsteemipõhise	planeerimise	 ja	 rohumaade	majandamise	 alaste	 soovituste	 koostamine	
paremate maaelu arengu poliitikate jaoks. 
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Mida tahtsime saavutada?



Rohumaalt saadavad hüved sõltu-
vad selle looduslikest omadustest, 
aga ka valitud majandamismee-
todist. Leidmaks kõige kasuli-
kumat (mõeldud on mitte ainult 
majanduslikku kasu, vaid ka kasu 
keskkonnale ja ühiskonna heaolu-
le) lahendust, tuleb arvesse võtta 
erinevaid faktoreid (bioloogilisi, 
geograafilisi, sotsiaal-majanduslik-
ke jne). 

LIFE Viva Grass projektis valiti väl-
ja üheksa pilootala (kolm igas Balti 
riigis) kogupindalaga 465 600 ha, 
et oleks esindatud erinevad hal-
dustasandid (talu, kaitseala, vald, 
maakond) ja erineva iseloomuga 
alad, mis võimaldaks demonstreeri-
da projektis erinevaid rohumaade 
majandamise lahendusi. Mitu pi-
lootala kuulub ka Natura 2000 võr-
gustikku, mis koondab Euroopa 
kõige väärtuslikumad loodusalad. 

Osa tegevusi olid sarnased kõigil pi-
lootaladel. Teadlikkuse tõstmiseks, 
arutelude algatamiseks ja inimeste 
kaasamiseks püstitati infotahvleid, 
korraldati külastuspäevi, arute-
lusid ja koosolekuid ning koostati 
ja jagati teabematerjale. Kõigil pi-
lootaladel hinnati ka rohumaade 
ökosüsteemiteenuseid, testiti pro-
jektis väljatöötatud töövahendit ja 
koostati rohumaade majandamise 
alased soovitused. Lisaks sellele to-
imusid pilootaladel ka spetsiifilised 
alapõhised tegevused, loomaks 
eeldusi rohumaade edasiseks hool-
damiseks.   
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Tegevused pilootaladel
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Peamised tulemused igal pilootalal: 

      Leedu:

Šilutė vald – turismipotentsiaaliga 
loodusparadiis 

Šilutė vald on tuntud linnuparadiisi-
na. Loodusturism võib demonstreeri-
da looduskaitse rahalist väärtust ja in-
nustada kohalikke elanikke rohumaid 
hooldama. Seetõttu võeti eesmärgiks 
loodusturismi edendamine. LIFE Viva 
Grass projektis koostati looduse teejuht 
“Linnuvaatlus Leedus, Nemunase delta 
piirkonnas”. 

See osutus nii populaarseks, et juba 
mõne kuu pärast tuli trükkida lisati-
raaž. Uuringu tulemused näitasid, et 
aasta pärast raamatu väljaandmist oli 
40% Leedu lugejatest ja 58% teiste rii-
kide lugejatest motiveeritud külastama 
Šilutėt loodusturismi eesmärgil. Rohu-
maade edasise majandamise soovituste 
koostamise protsessi käigus edendas 
projekti meeskond kohalike turismi-
teenuse pakkujate vahelist koostööd ja 
lõi mitteametliku töörühma turismi ar-
endamiseks piirkonnas. 

Dubysa regionaalpark – hüljatud maa vaatamata intensiivsele põllumajandusele 

Dubysa regionaalpark asub Leedu keskosas intensiivse põllumajanduse piirkonnas. Siin kasvavad mõned 
haruldased taimeliigid, mida ohustab põõsaste ja puude pealetung või üleskündmine talupidajate poolt. 
Kinnikasvamise tõttu hakkasid kaduma maalilised maastikuvaated. Enamik alast on jagatud väikesteks 
maatükkideks, mis kuuluvad paljudele eraomanikele, kellel puudus motivatsioon rohumaid hooldada. Üks 
põhjus on see, et Euroopa Liidu otsetoetused on majanduslikult soodsamad, mistõttu põllukultuuride kas-
vatamine on rohumaade hooldamisest kasulikum. Teine põhjus on see, et osa maaomanikke on pensionärid 
või elavad kaugel ja pole seetõttu huvitatud väikeste maatükkide hooldamisest. LIFE Viva Grass projek-
ti eesmärk oli motiveerida maaomanikke rohumaid hooldama, näidates, milliseid ökosüsteemiteenuseid 
need võivad pakkuda. 
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Projekti raames anti välja Leedu esimene linnuvaatluse 
teejuht väärtuslike näpunäidetega linnuhuvilistele. 
Foto: Artūras Žukas 

 Šilutė piirkonna loodusturismi arendamise töörühma koosolek.
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Projekti käigus taastati ca 30 ha poollooduslikke rohumaid. Nende edasise hooldamise tagamiseks pärast 
LIFE projekti lõppu sõlmiti kohalike talunikega pikaajalised hoolduslepingud.  Taastatud alasid kasutatakse 
aktiivselt ka puhke- ja virgestustegevuseks. 

Pavilniai regionaalpark – linnapiirkond, 
kus puudub põllumajandus 

Üks maalilisemaid maastikke Leedu pea-
linnas seisis praktiliselt kasutuseta mitme 
kümnendi jooksul. Talupidajad olid lin-
napiirkonnast lahkunud, rohumaad hül-
jatud ja hingematvad vaated põõsastikku 
peitunud. Vaatamata sellele leidus neil ro-
humaadel veel mõningaid haruldasi liike. 

Linnas ei ole võimalik arendada tradit-
sioonilist põllumajandust, kuid neil rohu-
maadel oli suur potentsiaal teenida haridus-
likke ja rekreatsioonilisi eesmärke. 

LIFE Viva Grass projektis taastati 11 ha 
poollooduslikke rohumaid ja avati maalil-
ised maastikud. Vilniuse elanikud hindasid 
seda kõrgelt: vastavatud Ribiškės matkarajal 
toimub palju ekskursioone, jalutuskäike ja 
üritusi. Ala liideti ka Natura 2000 võrgusti-
kuga!

Enne rohumaade taastamist Pärast rohumaade taastamist

Vilniuse elanik: „Ribiškės tunnetuslik rada. Kõik on otse su nina 
all ja sa leiad selle 15 aasta järel. Soovitan.“



     Läti:

Cēsise piirkond – avatud maalilise 
maastiku planeerimine 

Rohumaad on Cesise piirkonna maastiku olu-
line osa, kuid nende seisund on halvenenud ja 
see mõjutab ka maastiku esteetilist väärtust. Võsa 
ja puudega kinnikasvamine on üks probleem, 
mis puudutab 1/5 rohumaadest. Teine probleem 
Sosnovski karuputke invasioon, mis on Cesise 
piirkonnas eriti aktuaalne – invasiooniala hõlmab 
piirkonnast 888 ha ehk 5,2%, mis on üks suuri-
maid karuputke levikualasid Lätis. 

LIFE Viva Grass projektis taastati 30 ha rohumaid 
seitsmes kohas ja tagati nende edasine hooldus 
kohalike talunikega sõlmitud pikaajaliste hooldu-
slepingute abil. Rohumaade taastamine toetas nii 
piirkonna elurikkust kui ka maastikukorraldust. 

Projekti tulemusena koostati ka maastiku korral-
damise soovitused Cesise piirkonna arengukava 
tegevuskava jaoks. Selleks hinnati maastikuväär-
tusi ökosüsteemiteenuste põhjal, seati maastiku 
korraldamise prioriteedid ning kaasati huvirühmi, 
et luua ühiselt teadmisi ja arendada maastiku kor-
raldamise poliitikat. 

Madliena vald – huvirühmade kaasamine 
rohumaade majandamisse, kasutades 
ökosüsteemiteenuste põhist lähenemist 

Madliena vald asub Läti keskosas Ogre piirkon-
nas. Ligi pool alast on põllumajandusmaa, millest 
suur osa on kasutusest väljas. Viimastel aastatel on 
suur hulk elanikke vallast lahkunud – inimesed 
näevad oma tulevikku pigem linnas kui maal. 

Madliena vald valiti LIFE Viva Grass projekti pi-
lootalaks, et demonstreerida alt-üles lähenemist 
rohumaade majandamise planeerimisel kohali-
kul tasandil.  Rohumaade ökosüsteemiteenuste 
kaardistamisel ja hindamisel kasutati kaasavat 
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Kohalike elanike kaasamine maastikuplaneerimisse.

Rohumaade taastamine Cesises.

Kohalike elanike kaasamine ökosüsteemiteenuste 
hindamisse. 



Šovites talu – rohumaade majandamise edendamine taastamise ja karjatamise abil 

Šovītes talus peeti 50-pealist lihaveisekarja kõrgekvaliteetse maheveiseliha tootmise eesmärgil.  Loomi kar-
jatatakse 80 hektaril endisel põllumaal, mida nõukogudeajal majandas kohalik kolhoos. Sellest ajast sööti 
jäänud maa oli järk-järgult võsastunud. 

Veisekasvatusega alustanud talu omani-
kul oli vaja rohumaa kvaliteeti parandada. 
Eesmärgiks seati mitte ainult võsa eemal-
damine, vaid ka rohumaa loodusliku mit-
mekesisuse suurendamine, et parandada 
sööda kvaliteeti ja muuta rohumaa hooldus 
jätkusuutlikuks. Talu omanik arvutas väl-
ja, et looduslik rohumaa vajab pikaajaliselt 
vähem investeeringuid kui kultuurrohu-
maa.  

LIFE Viva Grass projektis taastati taluniku 
ja teadlaste tihedas koostöös 82,6 ha hool-
damata rohumaid Vidzeme kõrgustikul, ka-
sutades erinevaid taastamismeetodeid.
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lähenemist ja sellega seotud meetodeid, sh kaasavat GISi. Rohumaade külastuste, interaktiivsete ülesannete 
ja suhtlemise ning sise- ja väliürituste käigus loodi kohalik teadmine rohumaade hooldamise prioriteetide 
ja meetmete kohta, mida valla administratsioon saab tuleviku arengu planeerimisel arvesse võtta.

Kohalikud elanikud hindamas ökosüsteemiteemiteenuseid välikülastuse käigus

Rohumaade taastamine Šovites talus



        Eesti: 

Läänemaa – loodusväärtused kui ressurss kohaliku kogukonna jaoks 

Läänemaa on Eesti kõige kaitstum maakond – ligi 30% maakonna territooriumist on looduskaitse all, sh Matsalu 
rahvuspark oma ulatuslike ranna- ja luhaniitudega. Et kohalik kogukond sellest rikkalikust looduskeskkonnast 
maksimaalselt kasu saaks, on oluline analüüsida olemasolevate ressursside potentsiaali ja välja selgitada, kuidas 
neid kõige paremini kasutada. Kuna maakonna kaitstavate poollooduslike koosluste hooldamise tulemusena 
tekib suur hulk rohumassi, peeti oluliseks analüüsida rohumaade biomassi ja bioenergia tootmise potentsiaali. 
Läänemaa oli maakonna tasandi testala Viva Grass integreeritud planeerimisvahendi ja eelkõige Viva Grass Bio-
Energy mooduli väljatöötamisel. Projekti raames koostati hinnang Lääne maakonna poollooduslike koosluste 
biomassi ja energiatootmise potentsiaali kohta, mis oli sisendiks Lääne maakonna ettevõtluse arengukavasse. 
Samuti koostati soovitused Viva Grass töövahendi rakendamiseks rohevõrgustiku planeerimisel ja biomassist 
energia tootmiseks võimaluste hindamisel.

Saaremaa vald – pilootala, mis laienes väikesest Lümanda vallast kogu 
saart hõlmavaks Saaremaa vallaks 

Algne projektiala Lümanda oli Saaremaa lääneservas asuv väike vald, mida võib iseloomustada kui puutu-
matu loodusega ääremaad. Lümanda valiti projekti pilootalaks, kuna see oli üks kolmest alast Eestis, kus 
esimesena katsetati põllumajandus-keskkonnatoetusi, mis tähendab ligikaudu 20-aastast rohumaade ma-
jandamise kogemust põllumajandus-keskkonnatoetuste abiga. LIFE Viva Grass projektis koostati hinnang 
20 aasta poollooduslike koosluste hooldamise kogemuste ja mõju kohta Lümanda vallas, et selgitada välja 
hooldamist takistavad ja soodustavad tegurid ning anda soovitusi rohumaade edasiseks majandamiseks.

Et 2017. a haldusreformi käigus otsustasid kõik Saaremaa vallad liituda kogu saart hõlmavaks Saaremaa 
vallaks, siis laiendati projektitulemuste paremaks rakendamiseks vastavalt ka projektiala. Saaremaa vald oli 
testala Viva Grass töövahendi rohevõrgustiku planeerimise rakenduse arendamiseks. Projekti tulemusena 
koostati soovitused valla rohevõrgustiku planeeringu jaoks. 
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Viva Grass töövahendi BioEnergy moodul. Lihula katlamaja kütusehoidla. Lihulas kasutatakse 
rohumassi kütteks juba alates 2009.



Kurese loodushoiutalu – ökosüsteemiteenuseid toetav jätkusuutlik majandamine 

Lääne-Eestis Pärnumaal asuv Kurese loodushoiutalu loodi eesmärgiga taastada ja säilitada endise Kurese küla 
kultuuri- ja loodusväärtusi. Just see unikaalne eesmärk oli üks Kurese pilootalaks valimise põhjusi. Talu asub 
Kurese maastikukaitsealal ja suur osa talu maadest on poollooduslikud kooslused (alvarid, aru- ja sooniidud ning 
puiskarjamaad), mida hooldatakse peamiselt veiste karjatamisega. 

LIFE Viva Grass projektis rajati 
Kuresele puurkaev koos kari-
loomade jootmissüsteemiga, et 
parandada loomade jootmist-
ingimusi ja võimaldada karja 
suurendamist, mis on vajalik 
järjest kasvava taastatud alvarite 
pindala hooldamiseks. 

Kurese loodushoiutalu poolloo-
duslike rohumaade jätkusuutliku 
majandamise idee on kombi-
neerida mahelihaveisekasvatust 
looduskaitse ja tulevikus võib-ol-
la ka loodusturismiga. 
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Rohevõrgustik on ruumilise planeerimise vahend ja sidus süsteem, mis aitab planeerijatel tuvastada ökoloo-
giliselt väärtuslikud alad, mida tuleks arvesse võtta maakonna-, üld- ja detailplaneeringute koostamisel, et 
tagada maastiku üldine ökoloogiline sidusus. Looduslikke ja poollooduslikke alasid ühendav rohevõrgustik 
aitab tagada elurikkuse ja keskkonna stabiilsuse säilimist ning seeläbi ka inimeste heaoluks vajalike ökosüs-
teemiteenuste pakkumist.   

Rohevõrgustiku planeerimine Viva Grass töövahendi Planner moodulis.

Projektis rajatud kariloomade jootmissüsteem Kuresel.



„Töövahend annab poliitikutele ja otsustajatele võimaluse näha oma otsuste 
potentsiaalseid tagajärgi ökosüsteemide ja/või nende isiklike huvide seisukohalt. 

Töövahendi rakendamine võib aidata leida argumente, kaitsmaks looduse 
huve pragmaatilise (nt talupidajate) lähenemise eest.“ 

 Kęstutis Navickas, endine Leedu keskkonnaminister

Viva Grass integreeritud 
planeerimise töövahend

„Peame tutvustama seda töövahendit ja neid põhimõtteid planeerijatele. On väga oluline 
näha ruumilise planeerimise laiemat pilti ja selle mõju keskkonnale – mis võib olla ka 

positiivne, kui planeerimisel on arvesse võetud ökosüsteeme ja nende teenuseid.“ 

Kristina Simonaityte, Leedu Keskkonnaministeerium

„Töövahend on kasulik loodusalade majandamiseks ja kontrolliks. 
See võimaldab teha loogilisi otsuseid planeerimisprotsessis.“ 

Andris Širovs, Latvian Nature Conservation Agency
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Projekti peamine tulemus on Viva Grass integreer-
itud planeerimise töövahend. See on IT töövahend, 
mis toetab otsuste tegemist rohumaade jätkusuut-
liku kasutamise ja majandamise planeerimisel. See 
võimaldab arvesse võtta rohumaade ökosüsteemi-
teenuseid planeerimis- ja otsustus-protsessides, 
seostades biofüüsikalised rohumaade andmed (nt 
maa boniteet, reljeef, maakasutus/elupaigatüü-
bid) ökosüsteemiteenuste eksperthinnangutega ja 
ka sotsiaal-majandusliku kontekstiga. Töövahend 
asub online GIS (geograafiline infosüsteem) ke-
skkonnas ja võimaldab kasutajatel hinnata rohu-
maade ökosüsteemite-enuste pakkumist kasutaja 
valitud aladel ja ökosüsteemiteenuste omavahelisi 
seoseid ning muutumist sõltuvalt maakasutusest, 
samuti luua ökosüsteemipõhiseid rohumaade ka-
sutuse ja planeeringustsenaariume. 



Viva Grass töövahend koosneb kolmest 
moodulist ja reast andmetoodetest:

Tutvustamaks töövahendit potentsiaalsetele kasutajatele, toimusid koolitused, teabepäevad ja 
loengud üliõpilastele, planeerijatele ja ametkondadele kolmes Balti riigis. Projekti lõpuks koolitati 
kokku umbes 350 inimest (üliõpilased ja professionaalid). Projektis väljatöötatud õppematerjalid on 
lülitatud ka mitme Balti riikide ülikooli erinevate programmide õppekavadesse. Ülikoolid jätkavad 
nende põhjal õpetamist, tagades seega tulevaste planeerijate ja otsustajate koolitamise. 

Laiendamaks potentsiaalsete koolitatavate arvu veelgi, loodi projektis e-õppe platvorm. See 
sisaldab rikkalikult illustreeritud tekste, ettekandeid ja praktilisi juhiseid, mille abil on lihtne õppida 
kasutama töövahendi põhilisi funktsioone. 

Viva Grass töövahendi väljatöötamine oli projekti meeskonnale tõsine intellektuaalne väljakutse 
– kui projekt algas, ei olnud ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni kasutatud otsusetegemist ja 
planeerimist toetavate IT lahenduste loomiseks ei Balti riikides ega eriti ka kusagil mujal. Seega 
astus LIFE Viva Grass tundmatule territooriumile. Projekti jooksul arenes ka meeskond ja võime 
uhkusega öelda, et LIFE Viva Grass projekt on loonud suure tulevikupotentsiaaliga mõttekoja 
ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni rakendamiseks Balti riikides. 

Kui olete teemast huvitunud, võtke meiega ühendust! 
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Sisend poliitikakujundamisse 

LIFE Viva Grass panustas oluliselt kolme Balti riigi ökosüsteemide ja nende teenuste kaardistamise ja hin-
damise protsessi, mille eesmärk on ELi elurikkuse strateegia elluviimine. Viva Grass töövahend annab 
raamistiku ja metoodika agro-ökosüsteemide teenuste eksperthinnangu-põhiseks hindamiseks, mida saab 
kasutada riigi tasandi ökosüsteemiteenuste hindamisel. 

Projektis analüüsiti rohumaaökosüsteeme mõjutavaid Balti riikide poliitikaid ja regulatiivset raamistikku, 
hinnati rohumaade majandamise kogemusi ning uuriti parima praktika näiteid. Poliitikate analüüsi tu-
lemusena selgus, et ELi ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) on olulisim maakasutuse muutusi põhjustav 
tegur Balti riikides ning ka mõjukaim poliitiline instrument, mis määrab rohumaade majandamise prakti-
kad, mõjutades selle kaudu ka rohumaaökosüsteemide seisundit ja pakutavaid teenuseid. Samal ajal puudu-
vad Balti riikide maaelu arengukavadel keskkonnaalased ambitsioonid ning prioriteediks on põllumajan-
duslik tootmine, mis soodustab rohumaade muutmist põllumaadeks.  

Poliitikate analüüsi, Balti riikide ja teiste ELi riikide rohumaade majandamise praktikate hindamise ning 
pilootaladel tehtud töö tulemuste põhjal koostati LIFE Viva Grass projekti soovitused ökosüsteemipõhise 
planeerimise ja rohumaade majandamise kohta  (“LIFE Viva Grass recommendations on ecosystem-based 
planning and grassland management”). Soovituste eesmärk on parandada rohumaade elurikkuse säilim-
ist mõjutavate otsustus- ja valitsemisprotsesside terviklikkust, parandades kooskõla looduskaitse ja maae-
lu arengu poliitikate vahel ning rakendades ökosüsteemipõhist lähenemist ruumilises ja maakasutuse 
planeerimises. Soovitused on suunatud Eesti, Läti ja Leedu pädevate asutuste poliitikakujundajatele ja ka 
praktikutele.  



LIFE Viva Grass projekti faktid & numbrid:

Projekti nimetus: „Terviklikud planeerimislahendused 
poollooduslike koosluste majandamiseks“ (LIFE Viva Grass) 
Juhtpartner: Balti Keskkonnafoorum Leedu 

Partnerid: 

Leedu
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Projekti kestus: juuni 2014 – aprill 2019 
Projekti eelarve: 2 751 426 € 
Euroopa Komisjoni panus: 1 370 563 € 
Partnerite panus: 762 638 € 

Projekti kaasrahastajad: 

Leedu Vabariigi Keskkonnaministeerium: 232 068 € 

Läti Keskkonnakaitse Fondi administratsioon: 241 531 € 

Eesti Keskkonnainvesteeringute Keskus: 144 626 € 

Kontaktandmed: Zymantas Morkvenas, Balti Keskkonnafoorum Leedu 
Tel: +370 5 213 8155 | E-mail: zymantas.morkvenas@bef.lt | Veebileht: www.vivagrass.eu  

Pavilniai ja Verkiai regionaalpark
Dubysa regionaalpark
Silute vald
JSC Hnit-Baltic 

Läti

Eesti 

Balti Keskkonnafoorum Läti
Läti Ülikool
Keskkonnalahenduste Instituut
Cesise piirkond
Kalnāju Ferma talu (vana nimega Šovītes talu) 
ühendus Otrās mājas (kuni 12/2015)

MTÜ Balti Keskkonnafoorum
Eesti Maaülikool
Saaremaa vald (alates 1/2018, enne seda 
Lümanda vald ja Lääne-Saare vald)
OÜ Saare Rantso (Kurese loodushoiutalu)
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SEOTUD PROJEKTIGA LIGI 5 AASTA JOOKSUL

115 EKSPERTI – 15 PARTNERIT – 3 RIIKI

• 17 rohumaade ja põllumajandusmaaga seotud 
ökosüsteemiteenust hinnatud ja kaardistatud.

• 154 ha rohumaid taastatud, mille tulemusena 
tõusis liigirikkus ning paranesid elupaiga 
struktuur ja funktsioonid.

•			Projekt panustas 1 uue Natura 2000 ala 
       loomisse Vilniuses, Leedus. 

• 2 talule koostatud jätkusuutliku 
       majandamise kava 

• 5 komplekti soovitusi strateegilise planeerimise 
dokumentide jaoks: 1 maakonna tasandil ja 4 
kohaliku omavalitsuse tasandil 

• 2 komplekti soovitusi Viva Grass töövahendi 
rakendamiseks kaitseala tasandil 

• 8 infotahvlit

•  80 meedia kirjet, sh 8 televisioonis või raadios

•  22 000 külastajat projekti veebilehel 

•			3 temaatilist brošüüri

•			50 muud väljaannet ja aruannet

•			2 teadusartiklit esitatud; 1 juba avaldatud

MÕJU LOODUSELE STRATEEGILISED DOKUMENDID

PRESS | MEEDIA | KOMMUNIKATSIOON

•		4  õppereisi Rootsi, Suurbritanniasse, Alpi piirkonda   
     ning Lätisse ja Eestisse, kokku üle 60 osaleja

•		5 suurt rahvusvahelist konverentsi korraldatud

•		Üle 1100 osaleja ümarlaudadel ja 
    huvirühmade koosolekutel

•		Üle 1000 osaleja külastuspäevadel

•		Üle 350 inimese koolitatud Viva Grass 
     töövahendi kasutamisest

KOOSTÖÖ

ÜLE 2800 INIMESE TEAVITATI ROHUMAADE ÖKOSÜSTEEMITEENUSTEST 
JA NENDE SÄILITAMISE LAHENDUSTEST

•		 Pidev ja intensiivne koostöö 5 teise LIFE projektiga; lisaks kommunikatsioon 30 muu 
      LIFE projektiga 

•			8 teiste projektide või organisatsioonide korraldatud üritust, kus LIFE Viva Grass projekt 
     oli esindatud ettekannete või postritega 

•			Loodud üle 400 liikmega aktiivne huvirühmade võrgustik 
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UURI LÄHEMALT ROHUMAADE
JA ÖKOSÜSTEEMITEENUSTE KOHTA



Märkmed



Märkmed



LIFE Viva Grass 
projekti eesmärk oli 
toetada rohumaade 

elurikkuse ja 
ökosüsteemiteenuste 
säilimist, edendades 
ökosüsteemipõhist 

planeerimist ja 
jätkusuutlikku 

rohumaade 
majandamist.


