
 

 

2021. aastal nomineeritud, kuid laureaaditiitli mitte pälvinud 

pärandniitude majandajad 

Ergo Enso Hiiumaalt hooldab ca 300 ha pärandniite ning on hiidlaste etalon-pärandkoosluste taastaja. 

Ergo kogemustepagas ja usaldusväärsus pärandniitude taastamisel on sedavõrd suur, et seda 

hinnatakse üle terve Hiiumaa ja hea sõna on levinud isegi Saaremaale. Ergo taastatud ja hooldatud 

pärandniidud on väärt eeskuju teistele ja siht, mille poole püüelda. Ta on hinnatud koostööpartner ja 

peale kvaliteetse töö iseloomustab teda looduse armastus, hea suhtlemisoskus, julge pealehakkamine 

ning optimism. 

Ants Jõgi on pikaaegne ja eeskujulik pärandniitude hooldaja Lääne-Saaremaal, kellele pole niitude 

hooldamine ainult töö, vaid ka elustiil ja südameasi, et säiliks kodukandi loodus, selle ajalooline 

maastik ning traditsiooniline eluviis. Antsu hooldatavast ca 120 ha pärandniitudest moodustavad 

enamuse loopealsed ja rannaniidud. Lisaks kiiduväärt toimetamisele karjamaadel ja heinamaadel on 

Ants üks Saaremaa veisekasvatajate klubi asutajatest ja eestvedajatest. Klubi korraldab harivaid ja 

põnevaid ekskursioone ning koosolekuid, mis on haakunud ka pärandniitude temaatikaga. 

Mario Talvist on Saare maakonna üks silmapaistvamaid, ettevõtlikemaid ja suuremaid pärandniitude 

hooldajaid. Hoolduses on Mariol ca 600 ha pärandniite, millest umbes 80 ha moodustavad 

väärtuslikud puisniidud. Mario on aktiivne ja julge valdkonna eestkõneleja, propageerides 

keskkonnahoidlikku mõtteviisi ja vajadust majandada pärandniite.  

Eve ja Martin Krupp on aktiivsed ja ettevõtlikud pärandniitude hooldajad Saaremaal, kelle 

majandada on ca 400 hektarit liigirikkaid karja- ja heinamaid, millest peamise osa moodustavad 

rannaniidud ja loopealsed. Eve ja Martin on andnud olulise panuse pärandniitude hea seisundi 

tagamisse Saaremaal. Lisaks hästi majandatud karja- ja heinamaadele, on nad omal initsiatiivil teinud 

palju teavitustööd pärandniitude olulisusest ja säilitamise vajalikkusest maaomanike ja 

külakogukondade seas.  

Erik Jakob Söderberg ja Urmas Sepp on Pakri saarte loopealsete ja lubjarikaste aruniitude 

entusiastlikud ja koostööaltid hooldajad, kel üle 1000 ha maid, millest enamuse hoiavad korras veised 

ja ülejäänud kasutatakse loomadele talveheina varumiseks. Pakri saartel asub Eesti suurim hoolduses 

olev loopealne. 

Kalju Simson on Läänemaal asuva Kasari luha kõige hoolsam ja ühtlasi üks pikaaegseimaid 

hooldajaid, kes hakkas luhtasid hooldama juba enne toetuste maksmist. Teda iseloomustab korrektsus, 

usaldusväärsus, kvaliteet, põhjalikkus. Ta on suurepärane koostööpartner. Nüüdseks hooldab ta üle 

190 ha luhtasid, millel tehtavast heinast osa läheb tänu väga heale kvaliteedile Tallinna loomaaeda ja 

osa Lihula katlamajja. 

Kalmer Visnapuul on üle 40 ha Lääne-Virumaa ja Valgamaa aru- ja puisniite ning puiskarjamaid ja 

siht silme ees, kuidas pärandniite keskkonnahoidlikult ja jätkusuutlikult majandada. Kalmer on oma 

töös korrektne ja põhjalik, tunneb loodust ja väärtustab selle mitmekesisust. Ta on hea koostööpartner 

ning teinud tõhusat teavitustööd pärandniitude hooldamise vajalikkuse osas kohalikus kogukonnas.  

Mats Meriste (Hallimäe farm) hooldab erinevaid pärandniite kokku 17,5 hektaril Karula ja Matsalu 

rahvusparkides. Juba pikemat aega hooldab Mats ka väikeseid niidulappe, millel pole küll 

majanduslikku väärtust, küll aga suur looduskaitseline väärtus. Ta teeb seda teadlikult, et hoida 

looduslikku ja maastikulist mitmekesisust. 

Silver Visnapuu (Alakonna talu) hooldab erinevaid pärandniite ca 270 hektaril Karula rahvuspargis 

ja Pärnu rannaniidu kaitsealal. Juba pikemat aega hooldab Silver ka väikeseid niidulappe, millel pole  



 

 

küll majanduslikku väärtust, küll aga suur looduskaitseline väärtus. Ta teeb seda teadlikult, et hoida 

looduslikku ja maastikulist mitmekesisust. 

Olev Kaldas on Pärnumaa Luitemaa looduskaitseala rannaniitude hooldaja, kes on silma paistnud 

väga pühendunud pärandniitude hooldajana ja hea peremehena oma loomadele. 

 

Palju õnne veelkord kõigile!  


