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Mahemajanduse eesmärk 

ja maheala statistika 2019

Krista Kulderknup/ Organic Estonia tegevjuht
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• Saavutada 51% pindalale tunnustus 
mahealana

• Eksport: Eristuda maailmas kindla puhta 
ja mahe keskkonna väärtuspakkumise 
järgi.

• Tõsta inimeste elukvaliteeti, 

• Toetada arengut ja positiivseid muutusi 
Eesti majanduses.

Arengufondi 

võiduidee 2015

http://www.arengufond.ee/
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Eesti kaks arenguideed 

ja suunda 2015 a.
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Mahemaa lugu

Väike Eesti saab kasutada võimalust 
vaadelda kogu Eesti keskkonda 
terviklikult kaasates Mahe riigi loosse 
4 ettevõtlussektorit, ning ühendades e-
riigi kuvandi branditud keskkonna ja 
majanduse kuvandiga.

Mahe terviklik riigikuvand ühendab ja 
eristub maailmas!

- Puhas õhk, puhas vesi, puhas toit! 
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Mis on Mahe? –

mõtlemis- ja eluviis  

Mahe , öko, roheline, bio, 
naturaalne jne
Erinevad sertifikaardid ja 
kontrollsüsteemid,     

üks eesmärk –

jätkusuutlik, loodusega kooskõlas, 
tervislik, keskkonnasõbralik 
majandamine, tootmine, tegutsemine.
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Mahemaa lugu. 

4 ettevõtlussektort, riigi ja 

omavalitsused, ettevõtluse 

ühendamine 
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Uued terminid
- mahepõllumaa

- mahe saaduste korjeala – metsa ja korjealad, 
rabad, sood jne

KOKKU: uus termin “terviklik 
MAHEALA”

See on terviklik ja eristuv lähenemine 
edukate mahepõllumajandusega riikidega 
eristumisel. Fookus bioressursi kasutamisel 
ja toodangu sertifitseerimisel.

Mahealade kaart ja õhuseire kaart valmis 
2017   

Mahemaa lugu – mahe 

terviklik keskkond
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2017 kiitis Eesti valitsus heaks Mahemajanduse 
tervikprogrammi ja programmi juhiks sai 
Maaeluministeerium, koostöös Keskkonna 
ministeeriumi, Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumiga ning Haridus- ja 
teadusministeeriumiga.  

2018 kinnitas Maaeluministeerium Mahemajanduse 
tervikprogrammi tegevuskava.

Organic Estonia idee 

autor: 

Mahemajanduse 

tervikprogramm



Põllumajandus ja toit: eksporditud ja teistesse riikidesse turustatud 
mahetoodangu eksportkäive on a.2021 kasvanud 50 milj. euroni

Mets ja metsandus: Eesti erametsade srtifitseerimine 
rahvusvaheliste metsamajanduamise standarditega (FSC ja PEFC) on 
2021 aastaks laienenud.

Turism: Turismisektoris toitu pakuvate ettevõtete teadlikkus 
toitlustamise ökomärgisest on kasvanud ja mahtoitlustamisest 
teavitanud toitlustuskohtade arv on 2021 aastaks kahekordistunud. 
(2018 , 9 tk) 

Kosmeetika ning pesu- ja puhastusvahendid: valdkonna ettevõtete 
teadlikkus mahesertifitseerimise võimalusest on suurenenud ning 
2021 aastaks on rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaati 10 Eesti 
kosmeetika-ning pesu ja puhastusvahendite ettevõttel.

Mahemajanduse 

tervikprogrammi 

eesmärgid 2018-2021



Aastaks 2021 on Eestis vähemalt 51% maismaast
võimalik kasvatada ja korjata mahetoodangut.

Aastaks 2021 on Eestis 250 000 ha põllumajandusmaad
ja 
2 miljonit ha metsamaad, millelt saab korjata 
metsasaadusi pärast selle registreerimist 
mahepõllumajandusliku korjealana.

Mahemajanduse 

programmi pindalaline 

eesmärk 2021
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Looduse- ja terviseturismi 

võimalsued

Allikas. Põllumajandusamet 2020
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Allikas. Põllumajandusamet 2020
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Angervaks, lehter-kukeseen, raudrohi, murakas, kõrvenõges, põldosi, pihlakas, 

kanarbik, pärn, linnurohi, viirpuu, pajulill, õunapuu, must leeder, riisikas, pune, 

nurmenukk, metsmaasikas, seened, kurdlehine kibuvits, põldmari, takjas, humal, 

mustsõstar, kortsleht, üheksavägine, tamm, naistepuna, must torbikseen, võilill, 

nõmme – liivatee, verehurmarohi, kurekell, kuldvits, saialill, kolmisruse, hobumadar, 

jõekalmus, sookail, kurereha, paiseleht, astelpaju, kopsurohi, soopihl, paakspuu, 

lodjapuu, mailane, aas – kurereha, must pässik, tedremaran, sirel, hanijalg, kollane 

karikakar, soolikarohi, teeleht, kastehein, aasristik, ristik, sõnajalg, valge iminõges, 

kroonohakas( 63)

Mahekorjealalt 

korjatud liigid 2019

lAllikas: Põllumajandusamet 2020
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Allikas: Põllumajandusamet 2020
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Mahemajanduse 

statistika 2019 kokku

Eesti maheala täna kokku on 555 059 ha, millest mahe põllumaa on 224 161 
ha, taimsete saaduste registreeritud korjeala 330 898 ha.

RMK potentsaalne korjepindala on 1 426 834 ha.

Mahemesilasperesid on 2705, mis 244 võrra rohkem kui sellele eelnenud 
aastal.
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Tänan

www.organicestonia.ee

Krista.Kulderknup@organicestonia.ee

tel 5076551
Skype: Krista.Kulderknup

mailto:Krista.Kulderknup@organicestonia.ee


1. Heiki Kanne  - Aesti Skincare OÜ            
2. Martin Toon – Oryaku           
3. Eva Maran  -Chaga Health  
4. Kadri Sild – Joik OÜ                    
5. Berit Joosep – Berrichi        

Loodustoodete ettevõtted,

Organic Estonia liikmed


