
Mahepõllumajanduse 
arengud Eestis

Sigmar Suu

Maaeluministeerium

12. oktoober 2022



Hetkeseis

• 2021 aastal + 5 600 ha

• Kokku 229 400 ha

• 2022  ?



Maheeksport 2017., 2019. ja 2021. aastal



Eesti mahepõllumajanduse 
edendamise tegevuskava

Aastateks 2023-2030

Muudame senise mahemajanduse 
tervikprogrammi fookust

Keskendume kodumaise 
mahepõllumajandusliku tootmise ja 
tarbimise edendamisele



Väljatöötamise ajakava 

✓1. veebruar 2022 - tegevuskava koostamise avakoosolek

✓Veebruar - I samba töörühm: eesmärgid, tegevused, mõõdikud

✓Märts - II samba töörühm

✓Aprill-Mai - III samba töörühm 

✓Juuni - töörühmi kokkuvõttev koosolek

• September-oktoober - tegevuskava kokku kirjutamine

• Oktoober-november - kooskõlastamine, kinnitamine



Kolmesambaline struktuur

• Mahetootmise ja -töötlemise edendamine

• Mahetoidu tarbimise edendamine ja nõudluse 
suurendamine

• Maheekspordi edendamine



Mahe koolitoit

pakkuda lastele tervislikku toitu

kujundada tervist hoidvaid toitumisharjumusi

suurendada mahetoidu tarbimist

tõsta turunõudlust ja edendada mahetootmist

sihtgrupp: lasteaedade ja koolide pidajad



Toetuse saamise nõuded 

• toitlustaja on teavitanud oma tegevusest Põllumajandus- ja 
Toiduametit

• igas kalendrikuus kasutatakse toidu valmistamiseks vähemalt 20%
mahepõllumajanduslikke koostisosi



Toetuse määr ja eelarve

Toetuse määr kalendrikuus:

• 4,90 eurot koolieelse lasteasutuse lapse kohta

• 2,20 eurot üldhariduskooli õpilase kohta

2022. a eelarve:

• 673 500 eurot toetuseks

• 100 000 eurot koolituseks ja nõustamiseks

2023. a eelarve 1 200 000 eurot



Vooru tulemused

• Taotlejaid 22 kooli

• Haridusasutusi 85

• Võrreldes kevadega +40 haridusasutust

• Kitsaskohaks kodumaise köögivilja 
kättesaadavus



Mahe uuringud

• Mahepõllumajandusliku köögivilja, kartuli ning
puuvilja- ja marjakasvatuse uuring

• Mahevesiviljeluse võimaluste ja vajaduste
väljaselgitamine

• Mahetoodete ekspordi uuring

• Märgistatuna turule jõudnud toodangu osakaal 
Eesti mahepõllumajandussaaduste toodangust



ÜPP mahetoetused

• ÜPP esitatud EL komisjonile 3. oktoobril

• Käivitub alates 2023

• Alates novembrist ÜPP tutvustus igas maakonnas

• Mahepõllumajanduse ökokava

• Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse toetus

• Ligipääs teistele keskkonnameetmetele



Mahepõllumajanduse ökokava

• Toetuse saaja on FIE või juriidiline isik, kes tegeleb 
põllumajandustootmisega

• Toetuse saaja täidab kogu kohustuseperioodi kestel 
mahepõllumajandusliku taimekasvatuse nõudeid

• Taotlejal peab olema vähemalt 1 ha põllumajandusmaad

• Mahepõllumajandusele ülemineku toetuse taotleja peab 
esmakordse toetuse taotlemise aasta 1. novembriks olema 
osalenud vähemalt kahel mahepõllumajandusliku tootmise 
algkoolitusel



Mahepõllumajanduse ökokava: ühikumäära 
grupid

• Põllukülvikorras olevad kultuurid: teravili, kaunvili, õli- ja kiukultuurid, 
rühvelkultuurid, v.a kartul, muud tehnilised kultuurid, kuni 3-aastane 
külvikorras olev rohumaa ja heinaseemnepõllud: 132-182€

• Kartul, ravim- ja maitsetaimed, puuvilja- ja marjakultuurid: 300-420€

• Köögivili: 800-1120€

• Rohumaa, mille hektari kohta vähemalt 0,2 loomühikut: 25-35€

• Sertifitseeritud maheseemne või mahepõllumajandusliku heterogeense 
paljundusmaterjaliga külvatud põldude toetus on 20% kõrgem.



Mahepõllumajandusliku 
loomakasvatuse toetus
• Toetuse saaja on FIE või juriidiline isik, kes tegeleb 

põllumajandustootmisega

• Taotleja peab mahepõllumajanduslikult veiseid, lambaid, kitsi, 
hobuseid, sigu, küülikuid, kodulinde või mesilasi

• ! Taotlejal peab olema vähemalt 1 ha põllumajandusmaad

• Toetust antakse mahepõllumajandusliku või mahepõllumajandusele 
üleminekuajal oleva maa hektari mille kohta taotletakse 
mahepõllumajanduse ökokava toetust



mahe@agri.ee


