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Looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõust

15 .oktoobril käisid juhatuse esimees Taavi Ehrpais ning juhatuse liige Ants Erik Riigikogu

keskkonnakomisjoni kutsel istungil, kus keskkonnakomisjon arutas erinevate huvigruppidega

looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõud. Eelnõu käekäiguga saab end kurssi viia siit:

http://www.riigikogu.ee/index.php?page=en_vaade&op=ems&enr=287SE&koosseis=12 

Oleme seisukohal, et looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõuga tehakse mitmeid

positiivseid samme, et vähendada omandiõigusele seatud riiveid. Samas oleme endiselt

seisukohal, et riived mis omandiõigusele tekivad tuleks kompenseerida koheselt ja õiglaselt.

Lisaks toonitati, et looduskaitseliste objektide seire on täna puudulik ja et nii mõnigi objekt,

mis täna on kaitse all, ei pruugi enam oma kaitse-eesmärke täita. Täpsemate positsioonidega

on võimalik tutvuda siin:

http://www.eramets.ee/static/files/1399.LKS.muut.eeln%C3%B5u_EEML_10.2012.pdf.

Maaelu arengukava 2014-2020 töögrupid

Toimunud on esimesed MAK töögruppide koosolekud. Nagu eelmises infokirjas sai

valgustatud on Erametsaliit paljude töögruppide töösse kaasatud. Eelmisel nädalal toimus

metsanduse töögrupi kokkusaamine ning sisuka päeva lõpuks olid ettepanekud kahe

meetmelehe täiendamiseks edastatud Põllumajandusministeeriumile. Tegeleme lahenduste

leidmisega hooldusraiete kriteeriumitele, mis on viimasel ajal osutunud ühistute listis üsna

palavaks teemaks. Üritame listis tekkinud diskussioone ja ettepanekuid protsessis arvestada.

Lisaks sellele on edastatud ka positsioonid tarneahela töögruppi, kus arutatakse koostöö

meedet. Näiteks tehti ettepanek täpsustada ja välja tuua toetuste saajate ringis

metsaühistud. Kas ettepanek leiab töögrupis heakskiitu selgub tulevikus.
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Koosolekud ja kohtumised

19. oktoobril toimub Keskkonnaministeeriumis NATURA 2000 toetusmeetme tuleviku

arutelu. Eesti Erametsaliidust lähevad koosolekule tegevdirektor Priit Põllumäe ja juhatuse

liige Ants Erik. Lisaks EEML-le osalevad arutelul Keskkonnaühenduste Koja ja

Erametsakeskuse esindajad.

24. oktoobril kohtub juhatuse esimees Taavi Ehrpais IRL-i fraktsiooni esindajatega, et

selgitada maaomanike positsioone jahiseaduse osas.

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

kohtumine. Erametsaliidust osaleb arutelul tegevdirektor Priit Põllumäe.

25. oktoobril toimub EEML-i korraline juhatuse koosolek. Koosolek toimub Erametsaliidu

Tallinna kontoris, Mustamäe tee 50 kell 11:00. Koosoleku esialgne päevakord on alljärgnev:

1. Eelmise juhatuse koosoleku protokollist

2. Toimunud kohtumised

3. Tehnorajatiste talumine

4. Tugiisikute ja ühistute toetamise tulevik

5. Taastuvenergia arengud

6. Muud küsimused

Kui keegi liikmetest soovib juhatuse koosolekust osa võtta, siis palun sellest eelnevalt

teavitada Kristel Arukaske (kristel.arukask@erametsaliit.ee).
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