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Rikkumised 2019-2020

RIKKUMISED 2019 2020
Sõnnikuhoidlate ja - käitlemise nõuete 

rikkumised 15 24
Üleväetamine 5 1
Silo hoidmise ja käitlemisega seotud 

rikkumised 8 11
Loomade söötmisplatsi nõuded 2



Vead tahesõnniku hoiustamisel

Sõnnikuhoidla 
• Sõnnikuhoidla ei ole lekkekindel. 

• Sõnnikuhoidlal puudub virtsahoidla. 

• Hoidla ei mahuta 8 kuu sõnnikukogust ja toimub üle täitmine.

• Sadevesi valgub hoidlasse. 

Sügavaallapanu laut
• Laut ei ole lekkekindel, lisaks põrandale peavad ka seinad tagama lekkekindluse. 

• Vähene allapanu ei taga sõnniku piisava kuivainesisalduse ja virts lekib loomapidamishoonest välja. 

• Laut ei mahuta 8 kuu sõnnikut ja ülejääva sõnniku jaoks puudub hoidla.
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Vead tahesõnniku hoiustamisel

Sõnnikuaun
• Aunas üritatakse hoiustada mitte tahe - ja sügavallapanusõnnikust.

• Auna asukoha vale valik.

• Auna hoitakse enne laotamist kauem kui 2 kuud, kuid teatist ei ole esitatud. 

• Sõnnik on auna viidud ajavahemikus 1.november – 31. detsember.

Sõnniku kompostimine
• Auna asukoht.

• Teatise esitamine.

• Auna kõrgus.
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Vead silo hoiustamisel

Silohoidla
• Silohoidla ei ole lekkekindel.

• Hoidlal puudub silomahla kogumissüsteem.

• Silomahla kogumismahutid ei ole piisavalt suured või ei tühjendata õigeaegselt.

Siloaunad
• Valesti valitud asukoht.

• Silomahla lekked aunast keskkonda.

Silorullid
• Silorullid on paigutatud veekaitsevööndisse.

• Silorullid on ladustatud põllul üksteise peale.
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Veiste söötmis- ja jootmiskohad

• Välipidamisala ajutine söötmiskoht on paigutatud 

veekaitsevööndisse.

• Välipidamisalalt lekked keskkonda (puudub piisav 

allapanu)
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Keskkonnaameti üldkontakt

info@keskkonnaamet.ee | 662 5999

Keskkonnarikkumisest või erijuhtumist

teata riigiinfo telefonile 1247

Jälgi meid:

keskkonnaamet.ee |               |              | 

Aitäh!


