
Keskkonnaministri 10. septembri 2008. a määruse nr 40 
„Looma tekitatud kahju hindamise metoodika, kahju hüvitamise 
täpsustatud ulatus ja hüvitamise kord ning kahjustuste vältimise 

abinõudele tehtud kulutuste hüvitamise täpsustatud ulatus ja kord” 
lisa 2 

(keskkonnaministri 06.12.2010. a määruse nr 67 sõnastuses) 
 
 
 

Kahjutasu arvutamise näited 
 
1. Kahjustusala suurus odrapõllul on 10 ha, kahjustusaste on keskmine (koefitsient 0,3).  
Põllult koristatud saagi suurus on 15 tonni, kokkuostuhind 96 eurot/t. Seega moodustab 
potentsiaalsest kogusaagist koristatud saak 70% ja saamata jäänud saak 30%.  
Tekitatud kahju arvutamine: 
1) potentsiaalne kogusaak kahjustatud alal: 15 t : 0,7 = 21,43 t; 
2) saamata jäänud saak: 21,43 t – 15 t = 6,43 t; 
3) saamata jäänud saagi kogumaksumus (kahjutasu suurus): 6,43 t × 96 eurot/t = 617,28 eurot. 
 
2. Kahjustusala suurus odrapõllul on 10 ha, kahjustusaste on keskmine (koefitsient 0,3).  
Odra keskmine saagikus põllul on 2 t/ha ja kokkuostuhind 96 eurot/t.  
Tekitatud kahju arvutamine: 
1) potentsiaalne kogusaak kahjustatud alal: 10 ha × 2 t/ha = 20 t; 
2) arvutuslik saamata jäänud saak: 20 t × 0,3 = 6 t; 
3) saamata jäänud saagi kogumaksumus (kahjutasu suurus): 6 t × 96 eurot/t = 576 eurot. 
 
3. Tekitatud kahjustuse koefitsient lambakarjamaal on 0,5, karjalaske hilinemine 30 päeva,  
karja suurus 50 lammast. Ühe lamba karjatamispäeva keskmine arvestuslik maksumus 
on 0,4 eurot. Kogu karja karjatamise arvestuslik maksumus on päevas 0,4 × 50 = 20 eurot. 
Kahjutasu määramine: 
1) 30 päeva × 20 eurot/päevas = 600 eurot; 
2) kahjutasu on: 0,5 × 600 eurot = 300 eurot.  
 
4. Tekitatud kahjustuse koefitsient lüpsilehmade karjamaal on 0,5, karjalaske hilinemine 30 päeva, 
karja suurus 50 lehma, ühe lehma keskmine päevane väljalüps 50 liitrit, kogu karja keskmine 
päevane väljalüps 2500 liitrit ning piima keskmine kokkuostuhind kahjustusperioodil 0,2 eurot/l. 
Kahjutasu määramine: 
1) 30 päeva × 2500 l/päevas = 75 000 l; 
2) 75 000 l × 0,2 eurot/l = 15 000 eurot; 
3) kahjutasu on: 0,5 × 15 000 eurot = 7500 eurot.  
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