MEETME 1.2 SWOT analüüside tulemused
Hetkeolukord – loomatervis
Tugevused
 Veterinaarteenus olemas (riiklik, era)
 Reeglid paigas
 Hea loomatervisealane olukord, kõrged
staatused rahvusvahelist kaubandust
puudutavate loomataudide osas (v.a. SAK)
 Riiklikud tõrjeprogrammid→valmisolek
eriti ohtlike loomataudide tõrjeks olemas
 Toimub seire varajaseks avastamiseks
 Teaduspõhine riskide hindamine ja
teadmussiire toimib
 Kaasaegsed farmitehnoloogiad kasutusel
 Kohalik söödabaas tugev

Nõrkused
 Veterinaararsti ettevalmistus (kliiniline
õpe piiratud, mesinduse ja vesiviljeluse
osas ei vasta sektori ootustele)
 Loomakasvatajate ettevalmistus (uusi
kõrgharituid ei tule peale,
haridussüsteem ei ole paindlik)
Loomapidaja üldine teadlikkus,
enesekontrolli- süsteem
nõrk→Karjatervise programmide
rakendamine ebapiisav
 Nõuandesüsteem ebaühtlane,
valdkonnad katmata
 Söötade kvaliteet kõikuv
 Seire ebapiisav (puudub üldine ülevaade
olukorrast riigis peamiste karjapõhiste
taudide leviku kohta)
 Koostöö riigi ja sektori vahel nõrk
 Olemasolevate tehnoloogiliste
võimaluste ärakasutamine ebaühtlane,
puuduvad teadmised
 Ebapiisavad/ebatäpsed andmed
registrites (mesilad, lambad, sead,
hobused)
 Illegaalsed ravimid turul

Võimalused
 Geograafiline asukoht pärsib uute
loomataudide levikut siia (vektorhaigused)
 Turgude surve täiendavateks
kontrollimeetmeteks/karja tervise
parendamiseks
 Teaduse
areng/innovatsioon→teadmussiire→
 karjaterviseprogrammid/tõrjeprogrammid

Ohud
 Kliimamuutused (uued taudid)
 Loomade ja lindude ränne
 Globaliseeruv majandus, kaubanduse
kasv
 Kriisid põllumajanduses
 Tootmise intensiivistumine
 Ravimturu väiksus
 Sõltuvus EL vahenditest
 Keskkonnareeglid ei toeta karjatervist
(keskkonnatundlike rohumaade ja
turbamuldade randaalimine→parasiidid
pinnases ei hävi)

Hetkeolukord – loomaheaolu
Tugevused
 Üldised reeglid olemas, toetus/ootus
kõrgemtele nõuetele
 Toimivad vabaühendused
 Toimub teadmussiire
 Teaduskeskus EMÜs
 Kõrgemad nõuded võivad olla
majanduslikult kasulikud
 Eestlane on kultuuritaustalt maalähedane

Nõrkused
 Reeglite rakendamine ebaühtlane
 Järelevalve suutlikkus nõrk juhtumite
haldamises
 Puudu on liigispetsiifilisi reegleid
 Loomade heaolu konsultante on vähe
 Uusi teadmisi võetakse aeglaselt
kasutusse
 Kõrgemad standardid võivad tõsta
omahinda
 Tarbija teadlikkus ja väärtushinnangud ei
toeta loomaheaolu
 Loomade aretus suunatud toodangule

Võimalused
 Tarbija ootuste ja teadlikkuse kasv
/Avalikkuse surve mõjutab tootjat
 Turustaja mõjutab tootjat läbi
vabatahtlike kvaliteediprogrammide
 Tootja arvestab tarbimistrende
 Loomaheaolu teaduspõhisus,
innovatsioonid loomapidamises

Ohud
 Kriis põllumajanduses
 Loomaheaolu eiramine, ignorantsus
 Tootmise intensiivistumine, omahinna
surve
 Globaliseerumine, tootmise struktuur

Hetkeolukord – administratiivne suutlikkus
Rohelisega haridus, teadmussiire, teadus ja innovatsioon










Tugevused
Järelevalve pädevused paigas
Volitatute süsteem riigi käepikendusena
Koostöö partneritega
Teaduspõhisus, riskipõhisus
Spetsialistini jõudmine lihtne
EFSA kontaktpunkt
Laborite üldine tase (akrediteering)
IT arendused (JVIS, PRIA registrid)
























Võimalused
Tarbija ootuste kasv
Koostöö EL tasemel
Turgude surve
EFSA, OIE
EL poliitika muutus
Kommunikatsioon
Teaduse import







Nõrkused
Ressursside piiratus (inimesed seadmed)
Teadlaste vähesus
Teaduse eksport väike
Osalemine rahvusvahelises koostöös (ei
kasutata)
Teadusprojektide maht väike
Piiratud teadussisend
Järelkasv
Ressursi riigisisene prioritiseerimine
Riskihindamisalase
teaduskoostöökogemuse puudus
EFSA tööstusuuringute kasutamine
Kommunikatsioon
Tahte puudus
Konsulendid
Teaduskoostöö info liikumine
(MEM ↔TA)
Ohud
EL poliitika muutus
Riigi üldine majanduslik olukord
Planeerimatud tegevused –uued riskid
(n. kliima muutus)
Teaduskraadiga inimeste vähesus
Uued riskid ja toidupettused

