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Mahelihaveisekasvatus Soomes.  

Bosgårdi mahetalu näide  

Irina Herzon 

 

 

 

 

 

2. ja 3.12.2019 

 

Mahepõllumajandusmaa Soomes 

Allikas: Statista 2019 

12.8% 



2 

Maheveisekasvatus Soomes 2017 
 

Mahetalud 

Mahe-

loomad Kõik talud 

Kõik 

loomad 

Mahe-

loomade 

osa % 

Lüpsilehmad   154 9128 6704 271 000 3,4 

Ammlehmad   551 20 255   60 000 33,8 

Kõik veised     66 838   882 350 7,6 

* Samal talul võivad olla erinevad loomad 

Allikas: www.ruokavirasto.fi/viljelijat/luomumaatilat/tilastot-ja-tietohaut/ 

Mahetoodangu osa kogutoodangus Soomes (%) 

2014 2017 2018 

Veiseliha 2,4 3,1 3 

Piim 2,1 2,7 3 

Sealiha 0,4 0,5 0,5 

Lambaliha 22,4 24,8 24,8 

Kanamunad 4,5 5,7 6,7 
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Toetused Soomes 

 160 €/ha taimekasvatustalud 

 + 134 €/ha loomakasvatustalud (min 0,3 LU/ha) 

 Toetused kombineeritavad mitmete põllumajanduse 

keskkonnatoetustega 

 

 Pool-looduslike koosluste toetus 450 €/ha (kuni 600 €/ha 

kui riiklikul tasandil tunnistatud oluliseks). Samale maale 

saab taotleda ka ebasoodsate piirkondade toetust 

 Otsetoetus 123 €/ha + rohestamine 65 €/ha  

 

 

 

 

Toetused Soomes 
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Bosgårdi mõis & 

mahetalu 

- Kes me oleme? 

- Mida me teeme? 

- Tulevik 
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Bosgårdi mõis & šarolee tõugu maheveiste farm  

Ca. 850 ha, suuruselt #1000 talu Soomes (kokku ca 

42 000 talu)  

• 320 ha metsa  

• 413 ha enda ja renditud haritavat maad 

• 150 ha rannaniite, kõrge loodusväärtusega alad 

• 130 ammlehma, kõik šarolee tõugu 

• Talvine sööt toodetakse ise 

• Vähesel määral müüakse mahesööta, kaera; 
peamine müügiartikkel – liha otsemüük 

 

Osaühing, omanikud Aarne Schildt ja Marcus 

Walsh  rohkem võimalusi äri arendamisel 

 

Bosgårdi mõis & šarolee tõugu maheveiste farm  

• Šarolee tõule spetsialiseerumine alates 1993. a; 

otsemüük eratarbijatele ja restoranidele. 

Hulgimüügiga ei tegele 

• Lihapood ja restoran alates 2012. aastast 

• Ürituste korraldamine ja catering alates 2013. a  

• Ökomärgi kasutusõigus 2013. a pärast 

üleminekuperioodi  

• Suur tähelepanu loodusturismile 2019 (jätkuv) 
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Liha ja lihatoodete otsemüük 

https://bosgard.com/ 

 Tapmine ja pakendamine – 

ostetakse teenust, ca 40 km farmist 

 Tapmine, lõikus ja pakendamine– 2 

€/kg alv 0% 

 Lihatoodete valmistamine (vorstid) 

– ostetakse teenust 

 Soolatud ja laagerdatud liha – 

valmistatakse farmis 

 

 

https://bosgard.com/
https://bosgard.com/
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Strateegia: jätkata aktiivse mahefarmina, edendada 

lisandväärtuse andmist toodetele: 

• Hulgimüügi kanalitesse ei müü 

• Lisandväärtus: restoran ja külastajate grupid 

• Kasutada MAK vahendeid, et mitmekesistada ja 

parandada tootlikkust 

Bosgårdi brändi loomine: 

• Kõrge loodusväärtusega aladel (HNV) karjatamine 

(Natura 2000 alad, mille majandamiseks on vajalik 
karjatamine) 

• Ilma lageraieteta metsandus  

• Hea toit ja sõbralikud töötajad 

• “Tule ja vaata ise”  omapäi läbitavad loodusrajad 

 

Bosgårdi mõis & šarolee tõugu maheveiste farm  

Oma tarbijaid harides aitame kaasa nende 

lojaalsusele meile 

Mida me neile pakume: 

• Õppimisvõimalust, mida tähendab toidu tootmine, 

näha ja kogeda seda 

• Kliendid saavad aru endi olulisusest tarbijatena: 

nendepoolne toodete valik = meie ühine tulevik 

• Võimalust nautida põllumajandusmaastiku 

looduse ilu 

• Välismaalastest külastajad saavad kogeda, mida 

tähendab päris mets, mitte park või puupõld  

• Süüa hästi ja õppida tundma toodangu kvaliteeti! 

• Bosgårdis saad õppida kasutama oma suvegrilli 

paremini kui ei kuskil mujal 

Bosgårdi mõis & šarolee tõugu maheveiste farm  
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Metsa jätkusuutlik majandamine - Continuous 

Cover procedure 

Raiutakse 60% puudest, järgmine raie 20 aasta 

pärast, istutamine pole vajalik.  

Tulevik 

• Inimesed soovivad näha jätkusuutlikku majandamist  

põllumajandustoetused liiguvad tulemuspõhiste 

maksete suunas, mis põhinevad keskkonnaga 
arvestavale alusele 

• Me peame sööma vähem liha: selle faktiga pole mõtet 

vaielda. Parem rõhuda liha valiku olulisusele – valida 
tuleb liha, mis on keskkonnale kasulik (väikse 

internsiivsusega karjatamine). “Söö vähem aga 

paremat” 

• Agroturism on tõusuteel, eelistatakse kõrge 
loodusväärtusega alasid (HNV areas) 

• Kõrge loodusväärtusega alade tootjate olud on 

ebasoodsamad  vajadus koostöö ja nõuande järele. 

Nt EL toetatud projekt HNV-Link:  http://www.hnvlink.eu/ 

Bosgårdi mõis & šarolee tõugu maheveiste farm  
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Tänan!  

Täiendav info: 

www.bosgard.com 


