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Kava

Mõned lihaveisekasvatajate majandusnäitajad

Kuidas võib ÜPP strateegiakava 2023-2027 mõjutada 
lihaveisekasvatajate majandusnäitajaid?

Roheülemineku teekaardist



Põllumajandusmaa ja loomühikud

Allikas: enda arvutused FADN andmebaasi alusel
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Toetused

Allikas: enda arvutused FADN andmebaasi alusel
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Kogutoodang (sh toetused)

Allikas: enda arvutused FADN andmebaasi alusel
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Kogutoodang (ilma toetusteta)

Allikas: enda arvutused FADN andmebaasi alusel
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Ettevõtjatulu

Allikas: enda arvutused FADN andmebaasi alusel
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Ettevõtjatulu toetusteta

Allikas: enda arvutused FADN andmebaasi alusel
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Järeldused
Mahetootjate maakasutus ja kari on tavatootjatest suurem

Toetused sisuliselt võrdsustavad mahe- ja tavatootjate kogutoodangu (koos 
toetustega) ha kohta

Kogutoodangu väärtus ha kohta on mahetootmises kasvanud mõõdukalt, 
tavatootmises pole kasvanud

Toetusteta oleks ettevõtjatulu miinuses, sh tavatootmises on puudujääk pigem 
suurem kui mahetootmises

Kuna lihaveisekasvatuses ei kasva produktiivsus samas taktis kui 
piimatootmises ja teraviljakasvatuses, siis on veelgi olulisem tegeleda turuga, 
et toodangu eest kõrgemat hinda saada



ÜPP strateegiakava 
2023-2027 
võimalikud mõjud



Toetused 2020 – Lihaveisekasvatajad (1)
Tootmistüüp 46 lihaveisekasvatus (460 Spetsialiseerunud veistele –
kasvatamine ja nuumamine)

1111 toetuse saajat, kellest 103 jäeti analüüsist välja 103 (puudusid 
põllumajandusmaa andmed, loomkoormus kogu maakasutuse suhtes oli 
<0,1 LÜ/ha või >4 LÜ/ha). 

Analüüsiti 1008 lihaveisekasvataja toetuste jaotust. 

447 (44,3%) olid mahetootjad ja 561 (55,7%) olid tavatootjad. 
22 602 ammlehma , 44 123 loomühikut, 123 301 ha põllumajandusmaad. 
Mahetootjate karjades oli 14 419 ammlehma (63,8%) ja nad kasutasid 82 559 ha 
(67,0%) põllumajandusmaad. 
Tavatootjatel oli kokku 8 183 ammlehma (36,2%) ja nad kasutasid 40 471 ja 
põllumajandusmaad (33,0%). 

Allikas: enda arvutused PRIA andmete põhjal



Toetuste jaotuses toimuva võivad muutused

Allikas: enda arvutused PRIA andmete põhjal
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Võimalikud muutused 2017-2019. aasta 
keskmise ettevõtjatulu suhtes

Allikas: enda arvutused PRIA andmete põhjal
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Järeldused

ÜPP strateegiakava 2023-2027 soosib enam mahetootjaid ja neid, kes 
hooldavad poollooduslikke kooslusi

See pole vale suund, aga kuidas see mõjutab turult teenitavat sissetulekut?



Roheülemineku 
teekaart



Allikas: Rohepoliitika eksperdirühma raport



Roheüleminekut toetavate meetmete kujundamine

Euroopa Komisjoniga läbirääkimistel, aga ka Eesti tasandil eesmärkide 
seadmisel ja lahenduste leidmisel lähtuda Eesti kontekstist ja praegusest 
olukorrast, mis on paljude näitajate poolest ELi keskmisest parem

Koostöös ettevõtjate, teadlaste ja ekspertidega välja töötada põllumajandus-
ja toidusektori roheülemineku teekaart ning integreerida selle põhimõtted 
läbivalt poliitikameetmetesse. 

Allikas: Rohepoliitika eksperdirühma raport



Roheülemineku teekaardi koostamise protsess
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Globaalsed trendid (1)

Maailma rahvaarv suureneb jätkuvalt

Kliimamuutus avaldab põllumajandustootmisele üha enam mõju

Kliima- ja looduskeskkonna muutused tingivad vajaduse nendega kohaneda, 
neid aeglustada ja võimalusel tagasi pöörata

Üha enam teadvustatakse toitumise mõju rahvatervisele

Suureneb tarbijate huvi ja teadlikkus toidu päritolu, koostise, tootmisviiside, 
keskkonnamõju, eetilisuse jms vastu



Globaalsed trendid (2)

Avaliku poliitika fookuses on üha enam kliimamuutuse ja keskkonnaseisundi
halvenemisega seotud probleemidele lahenduste otsimine

Kasvuhoonegaaside (KHG) heitkoguste vähendamiseks ja kliimaneutraalsuse
saavutamiseks

Toidujulgeoleku ja põhitoiduainete ning oluliste tootmissisenditega (energia, väetised, 
valgurikkad söödad) isevarustatuse tagamine

Ring- ja biomajanduse arendamine 

Keskkonnahoidlike tootmispraktikate, sh taastava põllumajanduse, agroökoloogia, 
mahepõllumajanduse ja süsinikupõllunduse kontseptsioonide laialdasem kasutamine 

Tehnoloogia areng 

Põllumajandus- ja toidutootmise läbipaistvus kliima- ja keskkonnajalajälje, kasutatud 
tootmissidendite ja tootmispraktikate osas 



Globaalsed trendid (3)

Põllumajandus- ja toidutootjate investeeringute tegemise võimekus 
ebakindlas turuolukorras

Tootmiskulude ja toidukaupade hinnatõus suurendab ebakindlust selle osas, 
milline saab olema tarbijate ostujõud 

Süvenevad lõhe tehnoloogiliselt ja/või ökoloogiliselt eesrindlike riikide ja muu 
maailma toidutootjate vahel ning võimalustes põllumajandus- ja toidutoodete 
erinevatel turgudel müümiseks.



Taimekaitsevahendite kasutamine

Eesmärk
Võrdlus-

periood

Siht-

aasta

EL ja Eesti tasandi 

eesmärgid
Praegune olukord Trend

↓ Vähendada keemiliste 

taimekaitsevahendite (TKV) 

kasutamist ja riske 50%.

2011-2013 

keskmine
2030

Sihteesmärgi suurus pole 

veel kokku lepitud. EK 

soovib kehtestada 

sihteesmärgid nii EL kui 

liikmesriikide tasandil

2019. aastal kasutati 

keskmiselt 0,64 kg/ha, 

EL27 keskmine oli 2,11 

kg/ha (FAOSTAT)

↑ Võrreldes 2011-2013 

keskmisega kasvas TKVde kasutus 

2019. aastaks 21% (ühe ha 

põllumajandusmaa suhtes 17%). 

EL27 kokkuvõttes oli kasv 

vastavalt 6% ja 8% (FAOSTAT)

↓Vähendada ohtlikumate 

TKVde kasutamist 50%

2011-2013 

keskmine
2030

Sihteesmärgi suurus pole 

veel kokku lepitud. EK 

soovib kehtestada 

sihteesmärgid nii EL kui 

liikmesriikide tasandil

→ Hoida ära TKVde jääkide 

sisalduse kasv mullas. 

Jääkide arv ühes proovis ≤5.

2014-2018 

keskmine
2030 PõKa 2030 mõõdik

Perioodi 2014-2018 

keskmine oli 4,7 erineva 

toimeaine jääki ühes 

proovis (MEM)

↗ Trend on mõõdukalt suurenev, 

kuid seda võib mõjutada ka uue 

aparatuuri ja meetodite 

kasutuselevõtt (MEM)



Taimetoitainete kadu ja põllumajandusmaa 
orgaanilise süsiniku varu

Eesmärk
Võrdlus-

periood

Siht-

aasta

EL ja Eesti tasandi 

eesmärgid
Praegune olukord Trend

↓ Vähendada 

taimetoitainete kadu 

vähemalt 50%, tagades 

samas, et mullaviljakus 

ei halvene

2030

EL tasemel ei ole 

kokkulepet 

referentsaasta ega 

riigipõhise sihttaseme 

kohta. Lahendatakse läbi 

mullastrateegia õigusakti

2019. aastal kasutati Eestis 

mitteorgaanilisi N väetisi 

keskmiselt 42 kg/ha, EL27 

keskmine oli 106 kg/ha; P 

väetisi vastavalt 4 kg/ha ja 14 

kg/ha (Eurostat, FAOSTAT)

↑ Võrreldes 2011-2013 keskmisega 

kasvas 2019. aastaks 

mitteorgaaniliste N väetiste kasutus 

29% (ühe ha põllumajandusmaa 

suhtes 25%) ja P väetiste oma 39% 

(34%). EL27 kokkuvõttes oli kasv 

vastavalt 0% (2%) ja 19% (21%). 

↑ Saavutata 

lämmastiku kasutuse 

tõhusus >70% ja fosfori 

kasutamise tõhusus 85-

90%

2015-2017 

keskmine

2027-

2029 

keskmine

PõKa 2030 mõõdik

Varieerub, N kasutuse tõhusus 

64-91%; P kasutuse tõhusus 86-

191% (defitsiit mullas). Eesti 

keskmisena N kasutamise 

efektiivus 2020. aastal 64%, P 

kasutamise efektiivsus 86%.

↗ N ja P kasutamise tõhususe trend 

on mõõdukalt suurenev

↗ Põllumajandusmaa 

orgaanilise süsiniku 

(Corg) varu on säilinud 

või suurenenud (≥ 115,9 

Mt)

2016-2018 

keskmine
2030

PõKa 2030 mõõdik. EL 

eesmärk elurikkuse 

strateegias eesmärk 

suurendada muldade Corg

sisaldust

115,9 Mt

→ Põllumaal on toimunud aeglane 

Corg varu vähenemine, kuid 

põllumajandusmaal tervikuna on 

seisund püsirohumaade Corg varu 

aeglase suurenemise tõttu pigem 

stabiilne.



Eesmärk
Võrdlus-

periood
Siht-aasta EL ja Eesti tasandi eesmärgid Praegune olukord Trend

Antimikroobikumide kasutus

↓ Antimikroobikumide müügi 

vähendamine 50%
2014 2030

EL tasemel ei ole veel 

kokkulepet referentsaasta 

kohta

2021. aastal müüdi Eestis 6,4 t 

(MEM).

Eestis kasutati 2020. aastal 49,2 

mg/PCU ning EL27 keskmine oli 

101,6 mg/PCU (EMA)

↓ Perioodil 2014-2020 vähenes 

antimikroobikumide 

kasutusintensiivsus (mg/PCU) 36% 

(EL/EEA25 keskmisena 41%)

Mahepõllumajandus

↑ Vähemalt 25% ELi 

põllumajandusmaast haritakse 

mahepõllumajanduslikult.

2030

2020. aastal oli Eestis 
mahepõllumajanduslikult 
haritava maa osakaal 22%, EL27 
keskmine oli 16% (Eurostat)

↑ Perioodil 2012-2020 suurenes 

mahepõllumajanduslikult haritava 

maa pindala Eestis 55% ja EL27-s 

47% (Eurostat)

Kliima ja õhusaasteained

↓ Kasvuhoonegaaside 

heitkoguste vähendamine 

jagatud jõupingutuse sektorites 

24%

2005 2030

Eesti kehtiv eesmärk 13%, uus 
ettepanek 24% sektorite 
üleselt, ei ole kindel. EL 
eesmärk vähendada KHG 
heidet aastaks 2030 55%

Eesti koguheide oli 2020. aastal 
ligikaudu 12,8 Mt CO2 ekv. 
Põllumajanduse KHG heide 1,5 
Mt CO2 ekv.

↑ Perioodil 2005-2019 kasvas 
Eestis põllumajandussektori KHG 
heide 27%, EL27 kokkuvõttes 
vähenes 2% (Eurostat)

↑ LULUCF eesmärk 

suurendada süsiniku sidumist 

metsanduse ja maakasutuse 

sektoris 2030. aastaks aastas 

2,5 Mt CO2 ekv

2005 2030
Kehtiv eesmärk, et heide ei 
ületa sidumist. Uus ettepanek 
arutelu all.

↓ Sidumine väheneb

↓ NH3 heitkoguste 

vähendamine 1%
2005

2020-
2030

Eesti kehtiv eesmärk
9,1 kt 2019. aastal, mis on 3,6% 
enam kui 2005. aastal (KEM, 
Statistikaamet)

↑ Trend on heitlik, perioodil 2016-
2019 oli kasv 3,1% (Statistikaamet)



Elurikkus ja maastikud
Eesmärk

Võrdlus-

periood
Sihtaasta EL ja Eesti tasandi eesmärgid Praegune olukord Trend

↑ Vähemalt 30% ebasoodsas 

seisundis liikidest ja 

elupaikadest peavad näitama 

positiivset trendi

2030

EL tasemel ei ole kokkulepet 

referentsaasta ega riigipõhise 

sihttaseme kohta

↘ Põllulinnuindeksi 

langustrendi aeglustumine 

trendi >-1% aastas 

2030 PõKa 2030 mõõdik

↓ Indeksi trend

-3,1 % aastas (usaldus-piiridega 

-6,2% kuni +0,1% 12-aastasel 

perioodil 2007-2018

↘ Pöörata tagasi tolmeldajate 

arvukuse vähenemine
2030

EL tasemel ei ole kokkulepet 

referentsaasta ega riigipõhise 

sihttaseme kohta

↑ Põllumajandusmaastike 

kimalaste Shannoni 

mitmekesisuse indeksi 

positiivne trend perioodil 2010-

2029 ≥0,0019

2030 PõKa 2030 mõõdik
↑ Trendijoone tõus 0,0153 ja 

stabiilne

↑ 10% põllumajandusmaast 

maastikuelementide alla
2030

EL tasemel ei ole kokkulepet 

referentsaasta ega riigipõhise 

sihttaseme kohta



Toidu tarbimine ja pakendid

Eesmärk
Võrdlus-

periood

Siht-

aasta

EL ja Eesti tasandi 

eesmärgid
Praegune olukord Trend

Toidu tarbimine

↓ Vähendada toidujäätmeid tarbija kohta 50% 2030
ÜRO kestliku arengu 

eesmärk 12.3

Tarbijad 80 564 t/a; jaemüüjad 19 976 

t/a (SEI Tallinn) Olemasolevate 

andmete põhjal Eesti tase on 

madalam kui EL keskmine  

(metoodikad võivad olla erinevad)

↑ Kasvav

↓ 2030. aastaks pöörata kogu ELis 

ülekaalulisuse ja rasvumise määr langusesse
2030

Eestis täiskasvanud elanikkonna seas 

ülekaalulisi 51,6%, kellest rasvunuid  

20,5% (TAI). EL27 kokkuvõttes 

ülekaalulisi 52,7% täiskasvanud 

elanikkonnast (2019)

↑ Kasvav

↑ Tarbija teadlikkuse kasv 2030 PõKa 2030 mõõdik 69,4% 2019. aastal

Pakendid

2030. aastaks peavad kõik pakendid olema 

ringlusse võetavad või korduskasutatavad 
2030

2030. aasta lõpuks tuleb vähemalt 70 % 

pakendijäätmete kogumassist ringlusse võtta
2030 Pakendiseadus

2019. aasta pakendijäätmete 

ringlussevõtu tase Eestis oli 66% ja EL 

keskmine 64,8%.

↑ Aastatel 2010-2019 kasvas 

pakendijäätmete ringlussevõtu 

tase 56%-lt 66%-ni.



Lihasektori tugevused, nõrkused, võimalused 
ja ohud
Tugevused

- Head looduslikud tingimused rohumaaviljeluseks ja 

kariloomakasvatuseks

- Väike loomkoormus

- Suhteliselt suur mahedalt peetavate lihaveiste (umbes 

30%) ja lammaste (umbes 40%) osatähtsus

- (Tunnetuslikult) optimaalne ravimikasutus võrreldes 

paljude teiste riikidega

- (Tunnetuslikult) kõrge loomade heaolu

Nõrkused

- Elementaarsete rajatiste puudumine paljudel lihaveise-, 

lamba- ja kitsekasvatajatel

- Amortiseerunud hooned ja sisseseade seakasvatuses

- Sõltuvus imporditud proteiinsöödast

- Andmete puudumine ravimikasutuse kohta

- Lihatootmise vähene tasuvus

Võimalused

- Traditsiooniliste tootmisviiside laialdasema kasutamise 

soodustamine, sh pärandniitude taastamine ja 

kasutuselevõtmine

- Nõudluse suurenemine orgaaniliste väetiste järele

- Tootmiskõrvalsaaduste, sh loomsete ja jääkide 

väärindamine, sh kasutamine sööda tootmiseks

- Koostöö soodustamine EL toetusmeetmetes

Ohud

- Odava liha import madalamate roheülemineku standarditega 

riikidest

- Loomataudide ja -haiguste levik

- Arvamuspõhine loomakasvatuse kriitika

- Mikroobide antibiootikumiresistentsuse teke

- KHG heitkoguste maksustamine



Strateegiliste tegevusalternatiivide tuletamine 
SWOT-analüüsis

Allikas: Ohvril (2010)



Eesti põllumajandus- ja toidusektori üldised 
tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud
Tugevused

- Looduslikud ressursid ja eeldused (mulla hea seisund, piisavalt 

vett, vähe taimekahjureid) 

- Eesti puhas loodus ja (tunnetuslikult) väike keskkonnakoormus

- Kohaliku, puhta (sh mahe) toidutoorme olemasolu

- Mitmekesine põllumajandustootjate struktuur – nii suurtootjad 

kui peretalud ja -ettevõtted

- Emakeelne põllumajandusharidus, -teadus ja teadmussiire kogu 

tarneahela lõikes

Nõrkused

- Vähene teadlikkus roheüleminekuks vajalikest prioriteetsetest 

tegevustest, investeeringutest ja keskkonnajalajälje mõõtmisest 

- Tööjõupuudus ja vähene järelkasv tarneahela igas lülis

- Vähene koostöö ja ühistegevus tarneahela igas lülis, sh suhtlus tarbija 

ja avalikkusega

- Olemasolevad registrid ja andmestikud on omavahel sidumata ja 

andmete potentsiaal roheüleminekut toetava info loomisel 

kasutamata

- Kõrvalsaaduste ja biolagunevate jäätmete vähene kasutus
Võimalused

- Bio- ja ringmajanduse soodustamine (toit, sööt, materjalid, 

energia)

- Biotehnoloogiate areng

- Uued tehnoloogialahendused, mis loovad eeldusi tarneahela 

läbipaistvuse ja efektiivsuse suurendamiseks

- Tarbija nõudluse kasv väiksema keskkonnajalajäljega, puhta ja 

kohaliku toidu järele

- Kliima soojenemine ja vegetatsiooniperioodi pikenemine teeb 

võimalikuks uute kultuuride kasvatamise

Ohud

- Selge, arusaadava ja stabiilse rohepoliitika puudumine ning 

roheüleminekuga seotud strateegiate ja poliitikate rakendamine ilma 

mõjuhinnanguteta

- Üldine ebastabiilsus, turgude volatiilsus, tarneahelate ja 

varustuskindluse tõrked

- Kliimamuutusega kaasnevad äärmuslikud ilmastikuolud (liigniiskus, 

põud, tormid)

- Tarbija ei ole võimeline või valmis mahe- jm kvaliteedikavade alusel 

toodetud toodete eest rohkem maksma

- Üldine hinnatõus vähendab motivatsiooni keskkonnahoiu meetmete 

rakendamiseks



Lõppsõna

Roheüleminek ei ole pelgalt tehnoloogia muutus

Olulisel kohal on

Ühine arusaam eesmärgist ja selle saavutamise viisidest

Eri osaliste koostöö mitte ainult silotornide/tarneahelate/sektorite sees, 
vaid ka vahel

Teadmuspõhisus



Tänan!

ants.viira@emu.ee

Maaülikool sotsiaalmeedias:


