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Taastuvenergia tootmine puidust

Eesti Erametsaliit saatis Eesti Energia juhatuse liikmele Raine Pajole arupärimise selle kohta, 

kuidas metsaühistutel oleks huvi korral võimalik osaleda biomassi tarnimises Eesti Energia 

uutesse koostootmisjaamadesse Paides ja Valkas.

Biokütuste kaupleja Urmas Voit valgustas olukorda:

1. Viime perioodiliselt läbi tarnijate kvalifitseerimisi, mille käigus anname tarnijatele Eesti Energiale  

biokütuse  tarnija  kvalifikatsiooni.  Näiteks  küsime tarnijate  kvalifitseerimise  käigus  infot  ettevõtte  

varasema  kogemuse  kohta  biokütuse  tarnimisel,  biokütuse  tootmiseks  või  käitlemiseks  vajalike  

oluliste  seadmete  kohta.  Samuti  küsime  ettevõttelt  kinnitused  kvalifitseerimistingimustega 

nõustumiseks,  mis  on  enamasti  seotud  ausa  konkurentsi,  seadustest  kinnipidamise,  ettevõtte  

tegevusala(de)ga.  Tänaseks  väljastatud  kvalifikatsiooni  kehtib  tarnijatel  kuni  2013.a.  lõpuni.  

Kvalifikatsioonist on võimalik ilma jääda kvalifitseerimiseks vajalike tingimuste rikkumisega.

2. Kvalifitseeritud ettevõtetele saadetakse alati kirjalik hinnapäring kui Eesti Energia AS on kontserni  

kuuluvatele  ettevõtetele  kütust  hankimas.  Sinna  alla  käivad  ka  mõlemad  teie  kirjas  nimetatud  

jaamad. Hankimisega seotud Info saadetakse kõigile välja üheaegselt. Pakkumised peavad laekuma  

hinnaküsimises  kirjeldatud korras  ja  tähtajaks.  Selliselt  tagame kõikidele  pakkujatele  osalemiseks  

võrdsed võimalused. 

Jahindus ja jahikeelu aktsioon

Tänase  seisuga  on  Vabariigi  Valitsusse  läinud  jahiseaduse  eelnõu  kooskõlastamata 

Kaitseministeeriumi,  Põllumajandusministeeriumi  ning  Siseministeeriumi  poolt. 

Kaitseministeerium ei kooskõlastanud jahiseaduse eelnõu, kuna selles jäi ebaselgeks riigi kui 

maaomaniku  roll.  Siseministeerium  leiab,  et  maaomanikel  peab  olema  võimalus  osaleda 

jahipiirkonna  piiride  muutmisel.  Põllumajandusministeeriumi  sama  otsuse  taga  on 

alljärgnevad põhjused:

1)  peamiste  osapoolte  (maaomanikud  ja  jahimehed)  vahel  puudub  kokkulepe  olulistes 

küsimustes,

2) jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlejate ring on põhjendamatult piiratud,

3) ulukiliha müük on ülereguleeritud (see on juba teise seaduse objekt),

4) kahjustuste kompenseerimisest on välja jäänud olulised põllumajanduskultuurid,

MTÜ Eesti Erametsaliit
Mustamäe tee 50

10621 Tallinn

Tel. 65 25 888
erametsaliit@erametsaliit.ee

www.erametsaliit.ee



5)  kahjustuste  hüvitise  määr  100 EUR/ha  pole  põllumajanduskultuuride puhul  õiglane  ja 

põhjendatud,

6) koprakahjude ohjamise sätted pole piisavad.

Jahikeelu  aktsiooni  internetilehekülg  www.jahiseadus.ee hakkab  peatselt  läbi  tegema 

uuenduskuuri. Värskendame  uudiste  rubriiki  ning  üritame  järjepidevalt  anda  ülevaadet 

jahiseaduse eelnõu käekäigust.

Suurem  põdrajahihooaeg  on  alles  alanud,  ent  juba  on  olnud  kuulda  olukordadest,  kus 

jahipiirkonna  kasutajad  on  jahti  pidanud  maadel,  kus  jahipidamine  on  keelatud.  Eesti 

Erametsaliit  saatis  26.  septembril  Keskkonnainspektsiooni  märgukirja,  milles  kutsusime 

asutust  üles  jälgima  tähelepanelikumalt  jahipiirkonna  kasutajate  õiguseid  eramaadel 

jahipidamise  läbiviimisel.  Erametsaliit  tuletab  meelde,  et  kui  metsaomanik  fikseerib 

ebaseadusliku  jahipidamise  keelualal,  tuleks  kindlasti  pöörduda  Keskkonnainspektsiooni 

poole. Selleks on võimalik helistada lühinumbril 1313 või saata e-kiri 1313@rescue.ee.

Maaelu arengukava 2014-2020

Uueneva  maaelu  arengukava  seis  on  sealmaal,  et  moodustatud  on  meetmepõhised 

töögrupid.  Paralleelselt  juhtkomisjoni  liikmete  ettepanekute  läbivaatamisega  on 

Põllumajandusministeerium  tegelenud  esialgsete  meetmelehtede  kokkupanemisega,  mille 

põhjal hakatakse edasisi diskussioone pidama. Täna käivad tõsised arutelud NATURA 2000 

toetuste  üle  ning  võib  eeldada,  et  toetusmeetme  saatus  uues  programmiperioodis 

otsustatakse Vabariigi Valitsuse tasemel.

Eesti  Erametsaliit  väljendas  Põllumajandusministeeriumis  ning MAK juhtkomisjonis  selgelt 

oma seisukohta, et NATURA 2000 toetus on väga oluline ja peaks olema uueneva maaelu 

arengukava osa. Maaelu arengu poliitika on ainus võimalik Euroopa Liidu instrument nende 

alade kaitsekorraldusest tulenevate kitsenduste kompenseerimiseks.

Eesti Erametsaliit on esindatud metsanduse (Priit Põllumäe; Taavi Ehrpais), tarneahela (Priit 

Põllumäe),  taristu  (Ants  Erik),  maaettevõtluse  (Sven  Köster),  põllumajanduse  arendamise 

(Priit Põllumäe) ning teadmussiirde ja -nõuande (Priit Põllumäe) töögruppides. Metsanduse 

töögrupis  arutatakse  metsa  majandusliku  ja  ökoloogilise  elujõulisuse  parandamise  ning 

metsandussaaduste  töötlemise  ja  turustamise   meetmeid.  Taristu  töögrupis  tegeletakse 

põllu-  ja  metsamajanduse  taristu  arendamise  ja  hoidmise  meetmega  ning  tarneahela 

töögrupis  arutatakse  koostöö  ning  põllumajandustoodete  töötlemise  ja  turustamise 

meetmeid.
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Maaelu  arengukavade  kohta  leiab  lisainfot:  http://www.agri.ee/mak/ ja 

http://www.agri.ee/eesti-maaelu-arengukava-2014-2020/ 

Tehnovõrgud

Jätkuvalt  ootame  oma  liikmetelt  erinevaid  näiteid  ja  olukorrakirjeldusi  seoses  erinevate 

tehnorajatistega seotud piirangute  talumisega.  Millised on olnud suurimad probleemid ja 

mured?  Küsimusega  seotud  probleemid,  ideed  ja  mõtted  on  alati  oodatud  aadressile 

erametsaliit@erametsaliit.ee.

Rahvusvahelised uudised

*  Euroopa  Parlamendist  tuli  kokku  ligikaudu  3000  parandusettepanekut  Euroopa  Liidu 

maaelupoliitika  eelnõu  parandamiseks.  Positiivsemate  ettepanekute  hulka  kuulub 

metsanduse lisamine konkurentsivõime prioriteedi  sõnastusse.  Töö ettepanekutega jätkub 

ning otsustavad hääletamised toimuvad ilmselt selle aasta novembris.

* Nüüd, kui NATURA 2000 alade valimine on peaaegu lõppenud, hakkab Euroopa Komisjon 

panema  suuremat  rõhku  alade  majandamisele.  Tänaseks  on  Komisjon  loonud  bio-

geograafilised regioonid, mille siseselt hakatakse välja töötama vastavaid juhendmaterjale. 

Euroopa  Metsaomanike  Konföderatsioon  (CEPF)  on  Komisjonile  tegemas  omapoolseid 

ettepanekuid, mida juhendmaterjalide koostamisel tuleks silmas pidada.

*  Eesti  Erametsaliit  teeb  aktiivselt  koostööd  Euroopa  Metsaomanike  Konföderatsiooniga 

(CEPF).  CEPF  on  moodustamas  organisatsiooni-ülest  töögruppi,  kus  Erametsaliidu 

kontaktisikuks  on  tegevdirektor  Priit  Põllumäe.  Lisaks  kuulub  Priit  CEPF-i  maaelu  arengu 

töörühma, mis moodustati selle aasta alguses.

Koosolekud

12.  oktoobril toimub  sotsiaalpartnerite  kokkusaamine  seoses  uue  maaelu  arengukava 

programmiperioodi  (2014-2020)  metsameetmete  arutamisega.  Erametsaliidust  osalevad 

arutelul  Taavi  Ehrpais  ja  Priit  Põllumäe  (juhatuse  liige  Kadri-Aija  Viik  esindab  liikumist 

Kodukant).
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15. oktoobril kohtuvad juhatuse esimees Taavi Ehrpais ja juhatuse liige Ants Erik Riigikogu 

keskkonnakomisjoni liikmetega, et arutada looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõud.

16. oktoobril osaleb juhatuse liige Ants Erik maaelu arengukava 2014-2020 taristu valdkonna 

meetme väljatöötamiseks moodustatud töögrupi nõupidamisel.

19.  oktoobril toimub  maaelu  arengukava  (2014-2020)  tarneahela  töögrupi  kohtumine. 

Erametsaliidust osaleb arutelul Priit Põllumäe.

24. oktoobril toimub maaelu arengukava (2014-2020) põllumajanduse arendamise töögrupi 

kohtumine. Erametsaliidust osaleb arutelul Priit Põllumäe.

Rahvusvahelisel  tasemel  toimub  Brüsselis  7.  novembril Euroopa  Metsaomanike 

Konföderatsiooni 2012.a. Liikmete Päev. Lisaks toimub 8. novembril seminar ökosüsteemide 

teenuste  kohta  ning  9.  novembril tutvustab  Euroopa  Komisjon  EL  puidumäärust,  mis  on 

jõustumas aastal 2013.

Järgmine Erametsaliidu juhatuse koosolek on planeeritud 25. oktoobriks. Kui mõnel liikmes-

organisatsioonil on huvi juhatusega kohtuda ja koosolekut võõrustada, siis palume ühendust 

võtta juhatuse esimehe Taavi Ehrpaisiga (taavi.ehrpais@erametsaliit.ee)
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