„Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030“ I samba
töörühma (taimed, loomad ja toiduohutus) esimese kohtumise kokkuvõte
Kohtumine toimus 14. märtsil 2018 Maaeluministeeriumis (Lai tn 39 // Lai tn 41, Tallinn)

Osalejad
Kohtumisele olid kutsutud esindajad järgmistest organisatsioonidest/asutustest:
Keskkonnaministeerium, Sotsiaalministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium,
Põllumajandusamet, Põllumajandusuuringute Keskus, Maaelu Edendamise Sihtasutus, Eesti
Taimekasvatuse Instituut, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eestimaa Talupidajate Keskliit,
Eesti Noortalunikud MTÜ, Eesti Aiandusliit MTÜ, Eesti Mesinduse Koostöökogu, Eesti Mesinike
Liit, Eesti Mahepõllumajanduse Koostöökogu, Eesti Keskkonnaühenduste Koda, Eesti Maaülikooli
põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse
instituut, Polli Aiandusuuringute keskus, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon,
Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituut, Keskkonnaamet, SEI Tallinn, Maa-amet, Eesti
Erametsaliit, Veterinaar- ja Toiduamet, Veterinaar- ja Toidulaboratoorium, Eesti Loomaarstide
Ühing, Eesti Kala- ja Vähikasvatajate Liit, MTÜ Loomus, Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja
loomakasvatuse instituut, Keskkonnaamet, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu, Eesti Tõusigade
Aretusühistu, Piimaklaster MTÜ, Eesti Toiduainetööstuse Liit, Eesti Kaupmeeste Liit, Tervise
Arengu Instituut, Terviseamet, Tartu Ülikooli rahvatervishoiu õppetool, Tallinna Ülikool, Eesti
Toitumisnõustajate Ühendus, Eesti Ornitoloogiaühing, Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit

Taust
Maaeluministeerium on koostöös Keskkonnaministeeriumi ja sektoriga alustanud Põllumajanduse
ja kalanduse valdkondliku arengukava aastani 2030 (edaspidi arengukava) koostamist, mille
tulemusel peaks valmima valdkonnaülene strateegiline arengudokument ja selle rakendamiseks
vajalikud programmid, meetmed ja tegevused. Arengukava koostamist puudutav info asub
Maaeluministeeriumi kodulehel: https://www.agri.ee/et/pollumajanduse-ja-kalanduse-valdkonnaarengukava-aastani-2030.
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Päevakava







10.30–10.45
10.45–12.15
12.15–13.00
13.00–14.30
14.30–15.00
15.00–16.30

Saabumine, tervituskohv
Hetkeolukord taimetervise ning põllumajanduskeskkonna valdkonnas
Lõuna
Hetkeolukord loomatervise ja loomade heaolu valdkonnas
Kohvipaus
Hetkeolukord toiduohutuse valdkonnas

Sissejuhatus, ettekanded
Kohtumise juhatas sisse ning arengukava eesmärke ja struktuuri tutvustas Maaeluministeeriumi
toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai. Arengukava koostamiseks
korraldatakse lähikuudel valdkonnapõhiseid töörühmade koosolekuid. Töörühmad kohtuvad
märtsist juunini 2018. a, partnerite palvel on ajakavas toimunud muudatusi. Arutelude eesmärgiks
on kirjeldada hetkeolukorda, seada aastaks 2030 eesmärgid, leida viisid kitsaskohtade
ületamiseks nende eesmärkide saavutamisel ning defineerida indikaatorid hindamiseks. Samuti
käsitletakse riigi sekkumisloogikat. Esimesel kohtumisel keskenduti toiduohutuse, loomatervise,
taimetervise ja põllumajanduskeskkonna hetkeolukorra kirjeldusele Eestis. Hetkeolukorra
kirjelduse mustand saadeti osalejatele juba eelnevalt ning selle põhjal viidi ühiselt grupiaruteludes
läbi SWOT analüüs. Analüüsi käigus hinnati hetkeolukorra tugevaid ja nõrku külgi, samuti
võimalusi ja ohte, millega arengukava koostamisel arvestada.
Arengukava põhimõtteid, visiooni ja avakohtumise raames läbi viidud grupiarutelude tulemusi
kirjeldas Maaeluministeeriumi nõunik Siim Tiidemann. Maaeluministeeriumi taimetervise
osakonna nõunik Martini Kukk tutvustas horisontaalse keskkonna ootuste peatüki põhimõtet.
Meetme koordinaatorid tutvustasid põgusalt iga valdkonna hetkeolukorra kirjeldusi.
Põllumajanduskeskkonna ja taimetervise valdkonna hetkeolukorra kirjeldusest andis ülevaate
Martin Kukk, loomatervise ja loomade heaolu valdkonna hetkeolukorra kirjeldusest andis ülevaate
Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonnajuhataja asetäitja Pille Tammemägi, toiduohutuse
valdkonna olukorrakirjeldust tutvustas Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu
üldnõuete büroojuhataja asendaja Katrin Lõhmus.

Grupiarutelud
Kõigis valdkondades viidi läbi SWOT-analüüs. Osalejad jaotati kolme gruppi ja toimusid
paralleelsed arutelud kolmel erineval teemal. Grupid vahetusid maailmakohviku meetodil, seega
kõigil osalejatel oli võimalus panustada iga teema arutellu ning lisada veel käsitlemata teemasid
hetkeolukorra kirjeldustesse.
Taimetervise ning põllumajanduskeskkonna valdkonnas arutleti järgnevatel teemadel:




põllumajanduse mõju kliimale, mullale ja veele;
maastikuline mitmekesisus ja elurikkus;
administratiivne suutlikkus.
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Loomatervise ja loomade heaolu valdkonnas arutleti järgnevatel teemadel:




loomatervis;
loomade heaolu;
administratiivne suutlikkus.

Toiduohutuse valdkonnas arutleti järgnevatel teemadel:




toidukäitleja;
tarbija;
administratiivne suutlikkus.

Kokkuvõte
Osalejatele tutvustati grupiarutelude tulemusi ja kohtumise võttis kokku Toomas Kevvai. SWOT
analüüsi põhjal täiendatakse juba olemasolevat hetkeolukorra teksti, mis seejärel saadetakse
kohtumisel osalejatele koos kutsega järgmisesse töögruppi, vähemalt kaks nädalat enne selle
toimumist. Hetkeolukorra kirjeldust ja SWOT-analüüsi tulemusi kasutatakse järgmisel kohtumisel
sisendina, siis juba eesmärkide ja mõõdikute seadmiseks. 28. märtsil toimub horisontaalse
keskkonna ootusi käsitlev töögrupp, mille raames kogutakse horisontaalseid soovitusi
arengukava alaeesmärkide sõnastamiseks.
Järgmine toiduohutuse, loomatervise, taimetervise ja põllumajanduskeskkonna töörühma
kohtumine toimub Maaeluministeeriumis 11. aprillil 2018.
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