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Kogutoodang ja toetused

Allikas: 



Lisandväärtus ja toetused

Allikas: 



Kogutoodang, kogukulud ja toetused

Allikas: 



EL-27 kogutoodang, kogukulud, toetused (2020)

Allikas: EK FADN, 2019 



EL-27 kogutoodang ja toetused €/ha (2020)

Allikas: EK FADN 



Elevant 
toas



KHG allikad ja toidutootmise jalajälg



KHG emissioonid ja EL eesmärgid

Olemasolevate meetmetega jätkates …

Täiendavate meetmetega jätkates …

Uus vahe-eesmärk, et 2050. aasta 
eesmärk saavutada



Põllumajanduse KHG heite prognoos Eestis

KHG madalaim tase enne 
EL liitumist = 

põllumajanduse 
madalseis

Tänane tase 
(2021)

Prognoos 
(2050)

Põllumajandus on 
kasvav / 

kasvupotentsiaaliga 
sektor



Mis on põllumajanduse vaates meie seisukohad 
kliimaalgatuste osas

• Eesmärgid peavad olema realistlikud

• Arvestada tuleb liikmesriikide eripäradega (põllumajandussektori kasv pärast EL 

liitumist)

• Paindlikkus sektorite vahel vajalik, sektoritel erinev potentsiaal KHG vähendamiseks

• Arvesse tuleb võtta sotsiaalmajanduslikke mõjusid, tehtud investeeringuid, 

tehnoloogiate kättesaadavust

• Süsiniku piirimeede aitab vältida süsinikuleket, kuid teatud toodete (väetised) puhul 

üleminekuperiood oluline

• KHG inventuuri arendamine, keskkonnasõbralike praktikatega arvestamine

• Panustama peavad ka muud piirkonnad – tuleb arvestada kaubandusläbirääkimistel



Rohelepe: põllumajandus ja elurikkus

Talust taldrikule

• Vähendada taimekaitsevahendite 
kasutamist 50%

• Vähendada toitainete kadu vähemalt
50%, väetiste kasutamist vähemalt 20%

• Antibiootikumide müügi vähendamine 
50%

• Vähemalt 25% ELi põllumajandusmaast
haritakse mahepõllumajanduslikult

• Vähendada toidujäätmeid inimese 
kohta 50%

Elurikkuse strateegia
• 30% EL maast ja merest kaitse alla, 

10% EL maast ja merest range 
kaitse alla

• Vähemalt 30% ebasoodsas 
seisundis liikidest ja elupaikadest 
peavad näitama positiivset trendi

• 10% põllumajandusmaast 
maastikuelementide alla

• Istutada EL-s vähemalt 3 miljardit 
puud



Kuhu ennast positsioneerime?

• Näiteid mujalt:
➢ Soome: riiklik eesmärk 

kliimaneutraalsus aastaks 2035 ja 
maailma esimene taastumatu-vaba 
heaolu ühiskond

➢ Iirimaa: toidustrateegia (Food Vision
2030) eesmärk maailmaliider 
jätkusuutlikes toidusüsteemides

➢ Kliimaseadused erinevates riikides



• Vähem põllumajandust –

intensiivsem põllumajandus?

• Kaotame toidujulgeolekus?

• Kaotame konkurentsivõimes?

• Kaotame ekspordis?

• Toit läheb kallimaks?

• Ekspordime keskkonnajalajälje?

• Kokkuvõttes ei võida ka keskkond?

• Senine (põllu)majandus ei ole 

jätkusuutlik ja tegutseda on vaja?

• Oleme targemad ja pakume 

suuremat lisandväärtust?

• Meil on juba palju, mida hoida – me 

ei pea suurt laeva ümber pöörama?

• Tarbija ootused on muutumas?

• Targa tegutsemise ja vastutusega 

on võimalik kõigil võita ja me ei 

kaota konkurentsivõimes?

Rohepöörde väljakutsed ja edutegurid



Aitäh!


