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Juhatuse koosolek

Täna toimus Erametsaliidu Tallinna kontoris järjekordne juhatuse koosolek. Arutati eelmise 

juhatuse koosoleku protokolli; toimunud koosolekuid; edasisest tööst tehnorajatiste suunas; 

kommunikatsiooni  tulevikku;  tugiisikute  toetuse  kadumise  temaatikat  ja  palju  muud. 

Juhatuse koosoleku protokoll saab olema kättesaadav järgmise nädala teises pooles. Lisaks 

otsustati, et järgmine juhatuse koosolek toimub 21. novembril.

2012. aasta sügisene üldkoosolek

Selle  aasta  teine  korraline  üldkoosolek  toimub  5.  detsembril  Tartus Dorpati 

konverentsikeskuses.  Täpsem info  koos  päevakava  ning  lisamaterjalidega  jõuab liikmeteni 

peatselt.  Aga  kuupäeva  palume  liikmetel  oma  kalendritesse  ära  märkida!  Lisaks,  6. 

detsembril on Tartusse planeeritud konverents „XX aastat iseseisva metsanduse arendamist“. 

Palume liikmeid oma plaanide tegemisel nende üritustega arvestada!

Jahiseadus ja jahikeelu aktsioon

24.  oktoobril  kohtus  EEML-i  juhatuse  esimees  Taavi  Ehrpais  Isamaa  ja  Res  Publica  Liidu 

fraktsiooni liikmetega, et tutvustada maaomanike positsioone jahiseaduse teemal. Tagasiside 

ja arutelud olid juhatuse esimehe Taavi Ehrpaisi sõnul positiivsed.

Erametsaliidu kontorisse on jõudnud mõned teated olukordadest, kus jahipiirkonna kasutajad 

rikuvad jahiseadust  ning peavad jahti  aladel,  mis  on  kaasatud jahikeeluaktsiooni.  Palume 

metsaomanikel,  kelle  maadel  selliseid  juhtumeid  on  olnud,  sellest  EEML-i  või  avalikkust 

teavitada.  Lisaks  tuleks  kindlasti  sellest  teavitada  ka  Keskkonnainspektsiooni  helistades 

lühinumbril 1313.
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NATURA 2000 metsameetme tulevikust

22. oktoobri seisuga viidi läbi Põllumajandusministeeriumi maaelu arengukava ettevalmistava 

juhtkomisjoni kirjalik protseduur, kus partnerorganisatsioonidelt paluti arvamust, kas Natura 

2000 toetusmeetmed jätta uue perioodi (2014-2020) osaks või mitte. Esmaspäevaks oli 29 

sotsiaalpartnerist vastanud 24. Neist 20 toetas Natura toetuste katmist riigieelarvest, kolm oli 

vastu ning üks jäi erapooletuks. Nende kolme organisatsiooni seas oli ka Erametsaliit, kuna 

viited  riigieelarve  kasutamise  võimalustele  tunduvad  ebatõenäolised. 

Põllumajandusministeerium pole ühtegi konkreetset alternatiivi välja pakkunud ning seetõttu 

toetame Natura meetmete püsimajäämist maaelu arengukavasse.

Erametsaliit  on  koostöös  Keskkonnaühenduste  Kojaga  suhelnud  sel  teemal  palju 

meediaväljaannetega. Lisaks saadeti täna ühiselt välja märgukiri kõikidele Vabariigi Valitsuse 

liikmetele.  Eeldatavalt  võib  Valitsuskabineti  otsust  toetusmeetme tuleviku  osas  oodata  1. 

novembriks.  Natura toetuste teemalisi artikleid leiate siit:

* Eesti  Päevaleht  „Põllumajandusminister Seeder võtaks tuhandetelt  metsaomanikelt 

toetusraha“  http://www.epl.ee/news/eesti/pollumajandusminister-seeder-votaks-

tuhandetelt-metsaomanikelt-toetusraha.d?id=65162666 

* Äripäeva  tööstusuudised  „Natura-toetusi  ähvardab  kadu“ 

http://www.toostusuudised.ee/Default.aspx?PublicationId=d852ded4-770e-4395-

a136-461f659332b7 

* Leili  Mihkelsoni  metsablogi  „Metsatoetuste  tume  tulevik“ 

http://www.eramets.ee/uudised-1?art=3434 

* 25. oktoobri Maaleht lk 13 „Ministrid Natura toetuste jagamise pärast karvupidi koos“ 

http://www.eramets.ee/uudised-1?art=3437 
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Koosolekud ja kohtumised

28.  oktoobril osaleb  Erametsaliit  Metsatelgiga  Lindora  laadal.  Laada  kohta  saab  rohkem 

informatsiooni http://www.vastseliina.ee/linnus/index.php?id=lindoralaat

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

Erametsaliidust osaleb arutelul tegevdirektor Priit Põllumäe.

01. novembril toimub maaelu arengukava (2014-2020) teadmussiirde töögrupi kohtumine. 

Erametsaliidust osaleb arutelul tegevdirektor Priit Põllumäe.

02.  novembril toimub  Raplamaal  Erametsaliidu  juhatuse  esimehe  Taavi  Ehrpaisi 

eestvedamisel  ühisjaht  põdrale  ja  metsseale  koos  Erametsakeskuse  ning  teiste 

koostööpartneritega. Arutatakse jahiseaduse tuleviku üle.

7-8. novembril on tegevdirektor Priit Põllumäe ning juhatuse liige Erik Kosenkranius Brüsselis 

Euroopa Metsaomanike Konföderatsiooni (CEPF) Liikmete Päeval. Rohkem infot ürituse kohta 

leiad siit: http://www.cepf-eu.org/event.cfm?ID_art=507 
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