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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  Eesti  metsandust“. 

Palume liikmeid  oma plaanide  tegemisel  nende  üritustega  arvestada!  Konverentsile  saab 

registreerida läbi Erametsaliidu kodulehe:  http://www.eramets.ee/xx-aastat-iseseisva-eesti-

metsandust 

Alustas uus töögrupp!

Vastavalt  Erametsaliidu juhatuse otsusele moodustati hiljuti  tehnovõrkude töögrupp, kuhu 

on kaasatud tegevdirektor Priit Põllumäe, juhatuse liikmed Ants Erik ja Urmas Rahnel ning 

Olavi  Udam (Sakala  Metsaühistu)  ja  Peep Põntson  (Kesk-Eesti  Metsaomanikud).  Töögrupi 

eesmärk  on  koondada  ja  levitada  metsaomanikele  infomaterjale,  mis  on  mõeldud 

metsaomanike  teadlikkuse  tõstmiseks  tehnovõrkude  talumise  osas.  Lisaks  sellele  on 

eesmärgiks jõuda läbirääkimisteni Eesti Energiaga. Kellel on huvi või soovi anda töögrupile 

omapoolseid  kommentaare  või  ettepanekuid,  võib  ühendust  võtta  Priit  Põllumäega  - 

priit.pollumae@erametsaliit.ee 

Ühistegevuse konverents Tartus

30.  novembril  2012 kell  10:00 toimub Eesti  Maaülikooli  aulas  (Kreutzwaldi  1)  konverents 

„Ühistegevus  Eesti  maaühiskonnas“.  Konverentsi  ettekanded  käsitlevad 

põllumajandustootjate  ühistegevust,  kohalikke  omavalitsusi,  kindlustus-,  energia-  ja 

metsaühistuid  ning  palju  muud.  Oma  nägemuse  ühistegevusest  Eestis  2014-2020  annab 

põllumajandusminister  Helir-Valdor  Seeder.  Lisaks  tuleb  esitlemisele  Jaan  Leetsare 

kõrgkooliõpik „Maamajanduslik ühistegevus“. Konverents on kõigile tasuta ning registreerida 

saab aadressil: http://www.yhistupank.ee/konverents     
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CEPF-i Liikmete Päev - metsanduse roll rohemajanduses

7. novembril  toimus Brüsselis  traditsiooniline CEPF-i  Liikmete Päev, mis tänavu keskendus 

metsanduse rollile rohemajanduses. Rahvusvaheliselt räägitakse üha enam sellest, et üldine 

majanduskeskkond  peaks  muutuma  enam  roheliseks  (nn.  biomajandus).  Sealjuures 

keskendutakse  sellele  ka  Euroopa  Liidu  2020  strateegias.  Paraku  on  metsanduse  rolli 

biomajanduses tihtipeale alahinnatud või on see sootuks unustatud.

Liikmete  Päeva  programm  oli  jaotatud  kahte  sektsiooni,  millest  esimene  keskendus 

metsanduse rollile,  arengule  ja  väljakutsetele  nii  globaalses  kui  ka  Euroopa perspektiivis. 

Eduardo Rojas (FAO) andis ülevaate globaalsetest protsessidest ja Paola Deda (UNECE) andis 

ülevaate Euroopa perspektiividest.  Tõdeti, et metsandusel on oluline roll tuleviku rohelises 

majanduses, ent rõhku tuleks panna spetsiifilistele tegevustele ning tugevale partnerlusele. 

Lisaks metsaomanikele ja nende esindajatele tõi CEPF-i Liikmete Päev kokku huvilisi ka Euroopa Komisjonist,  

FAO-st, akadeemilisest ringkonnast ning mitmetest partnerorganisatsioonidest.
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Tutvustati  ka  ökosüsteemide  teenuste  olulisust  ning  metsanduse  rolli  selliste  teenuste 

pakkumisel. Muuhulgas tõdeti, et selliste teenuste osas (näiteks elurikkuse kaitse, puhas vesi) 

esineb  tihtipeale  alakompenseerimist,  mis  omakorda  põhjustab  vähest  motiveeritust 

majandamise  praktikaid  muutma.  Lisainfot  ökosüsteemide  teenuste  kohta  võib  leida  7 

raamprogrammi projekti Newforex-i kodulehelt: http://www.newforex.org/ 

Palju kõneainet pakkus ka uute ja uuenduslike toodete ja teenuste väljatöötamine. Endine 

CEPF  president  Christer  Segersteen  (praegune  Södra  juhataja)  rõhutas,  et  tööstus  peab 

investeerima  uutesse  tehnoloogiatesse.  Lisaks  tõi  Johan  Elvnert  (FTP  ehk  metsanduse 

tehnoloogia platvorm) välja, et puidul põhinevad uued materjalid (näiteks tekstiil puuvillast 

ja  puidukiust)  võiksid  olla  üheks  lahenduseks,  kuidas  puidukasutust  enam  laiendada  ja 

propageerida.  Erinevateks  tehnoloogilisteks  ja  metsanduslikeks  teadusuuringuteks  on 

viimase viie aasta jooksul Euroopa Komisjon investeerinud 175 mln €.

Koosolekud ja kohtumised

12.  novembril kohtub  Priit  Põllumäe  Taastuvenergia  Koja  juhataja  Rene  Tammistiga,  et 

arutada Erametsaliidu ja Taastuvenergia Koja vahelist koostööd.

13.  novembril toimub  Tallinnas  partnerorganisatsioonide  ümarlaud  FSC  sertifitseerimise 

tuleviku üle. Erametsaliidust osaleb tegevdirektor Priit Põllumäe.

13.  novembril toimub  Põllumajandusministeeriumis  MAK  2014-2020  põllumajanduse 

arendamise  töörühma  koosolek.  Erametsaliitu  esindab  koosolekul  tegevdirektor  Priit 

Põllumäe.

13.  novembril tutvustab  Riigikogu  keskkonnakomisjon  oma  raporti  „Raskeveokite 

täismassipiirangute mõju metsanduse arengule ja keskkonnaseisundile.

14.-15. novembril osalevad juhatuse esimees Taavi Ehrpais ning tegevdirektor Priit Põllumäe 

Eesti  Metsa-  ja  Puidutööstuste Liidu  juhatuse koosolekul  ning ühisel  põdrajahil  Järvseljas. 

Muuhulgas arutatakse täiendavaid koostöövõimalusi.
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15.-17. novembrini toimub Riias Balti Metsaseltside Konverents. 

16.  novembril osaleb  tegevdirektor  Priit  Põllumäe  Eesti  Talupidajate  Keskliidu  kongressil 

„Euroopa Liidu maaelupoliitika tulevik kui taluelu ja toidutootmise kestvuse tagatis“, kus teeb 

ettekande MAK-i metsanduslike meetmete seisukohtadest.

Järgmine  EEML-i  juhatuse  koosolek  toimub  21.  novembril  algusega  kell  11:00  Tallinnas 

Mustamäe tee 50.
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