„Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava
2030“ I samba töörühma (taimed, loomad ja
toiduohutus) teise kohtumise kokkuvõte
Kohtumine toimus 11. aprillil 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 koostamas
Põllumajanduse ja kalanduse valdkondliku arengukava aastani 2030 (edaspidi arengukava), mille
tulemusel peaks valmima valdkonnaülene strateegiline arengudokument ja selle rakendamiseks
vajalikud programmid, meetmed ja tegevused. Arengukava koostamist puudutav info ja toimunud
töögruppide
materjalid
asuvad
Maaeluministeeriumi
kodulehel:
https://www.agri.ee/et/pollumajanduse-ja-kalanduse-valdkonna-arengukava-aastani-2030.
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Päevakava







9.30 – 10.00 Kogunemine ja tervituskohv
10.00 – 12.00 Taimetervise ning põllumajanduskeskkonna valdkonna eesmärgid ja
mõõdikud
12.00 – 12.40 Lõuna
12.40 – 14.40 Loomatervise ja loomade heaolu valdkonna eesmärgid ja mõõdikud
14.40 – 15.00 Kohvipaus
15.00 – 17.00 Toiduohutuse valdkonna eesmärgid ja mõõdikud

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. Märtsis toimunud I samba esimese töögrupi arutelu eesmärgiks oli
kirjeldada valdkondade hetkeolukorda. Teisel kohtumisel keskenduti toiduohutuse, loomatervise,
taimetervise ja põllumajanduskeskkonna eesmärkide ja mõõdikute kirjeldusele. Eesmärkide ja
mõõdikute mustandid saadeti osalejatele juba eelnevalt ning selle põhjal viidi ühiselt läbi
grupiarutelud. Arutelu käigus hinnati pakutud eesmärke ja mõõdikuid ning arutati võimalusi nende
parendamiseks. Järgnevates töögruppides otsitakse viise kitsaskohtade ületamiseks nende
eesmärkide saavutamisel ning arutatakse eelnevate töögruppide tulemusi tervikuna.
Grupiarutelude alguseks tutvustas arengukava üldist eesmärgipuud Maaeluministeeriumi nõunik
Siim Tiidemann. Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna nõunik Martin Kukk tutvustas
horisontaalse keskkonna ootuste töögrupi tulemusi. Maaeluministeeriumi kaubanduse ja
põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna peaspetsialist Marie Allikmaa tutvustas
horisontaalse ekspordi peatüki töögrupi tulemusi. Meetme koordinaatorid tutvustasid põgusalt
töögruppide metoodikat ja gruppidesse jagunemist.

Grupiarutelud
Kõigis valdkondades viidi läbi grupiarutelud. Osalejad jaotati kas kahte või kolme gruppi ja toimusid
paralleelsed arutelud erinevatel teemadel. Taimetervise ning põllumajanduskeskkonna valdkonnas
vahetusid grupid maailmakohviku meetodil.
Taimetervise ning põllumajanduskeskkonna valdkonnas arutleti järgnevatel teemadel:



põllumajanduse mõju kliimale, mullale ja veele;
maastikuline mitmekesisus ja elurikkus.

Loomatervise ja loomade heaolu valdkonnas arutleti järgnevatel teemadel:



loomatervis;
loomade heaolu.

Toiduohutuse valdkonnas arutleti järgnevatel teemadel:


toidukäitleja (kaks gruppi);
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tarbija.

Arutelude tulemused ja edasised tegevused
Osalejatele tutvustati grupiarutelude tulemusi. Arutelude tulemusel täiendatakse eesmärke ja
mõõdikuid, mis seejärel saadetakse kohtumisel osalejatele nädala jooksul täiendavaks
kommenteerimiseks. Juba eelnevas töögrupis koostatud hetkeolukorra kirjeldust ja käesoleva
töögrupi tulemusel täiendatud eesmärke ja mõõdikuid kasutatakse järgmisel kohtumisel sisendina,
siis juba sekkumistegevuste seadmiseks.
Järgmine toiduohutuse, loomatervise, taimetervise ja põllumajanduskeskkonna töörühma kohtumine
toimub Maaeluministeeriumis 9. mail 2018.
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