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2012. aasta sügisene üldkoosolek

Selle  aasta  teine  korraline  üldkoosolek  toimub  5.  detsembril  Tartus  Dorpati 
konverentsikeskuses  algusega  kell  13:00.  Üldkoosolekule  järgneb  õhtusöök  Hotell  Dorpat 
restoranis. Soovijatel on võimalik jääda ööbima Hotell Tartusse, kuhu on tehtud ka esmane 
broneering. Ööbimise eest tuleb tasuda arvega või sularahas ise.  Palume esindajatel (ühest 
organisatsioonist maksimaalselt  2 inimest) end registreerida  hiljemalt 26. novembriks e-
postile: kristel.arukask@erametsaliit.ee või telefonil 53 468 109. 

Registreerides palume teatada, kas soovitakse osa võtta ka õhtusöögist ning kas soovite tuba 
Tartu hotelli.

21. novembri juhatuse koosolek

Sel kolmapäeval kogunes Tallinnas taas Erametsaliidu juhatus. Arutati toimunud kohtumisi ja 
üritusi. Vaadati üle Erametsaliidu finantsiline seis ning arutati liikmemaksudega seonduvat. 
2013.  a.  liikmemaksude  arvutamisel  ilmnes,  et  raamatupidamises  tekkinud  vea  tõttu  on 
2012. a. liikmemaksude arved (mis väljastati suvel) tehtud varasema metoodika alusel, kus 
pindala koefitsent oli differentseeritud, mitte aga üldkoosolekul kinnitatud metoodika järgi. 
Tekkinud  veast  tingituna  tehakse  peatselt  vastavad  tasaarveldused.  Lisaks  vaadati  üle 
võlglaste  nimekiri.  Arutati  MAK  2014-2020  meetmelehtede  positsioone.  Lisaks  kinnitati 
Erametsaliidu esindajana Luua Metsanduskooli nõukogusse juhatuse esimees Taavi Ehrpais. 
21. novembri juhatuse koosoleku protokoll jõuab peatselt ka Erametsaliidu koduleheküljele.

Jahiseaduse eelnõu

22.  novembril  kohtusid  Taavi  Ehrpais  ja  Erik  Kosenkranius  Eesti  Põllumeeste  Keskliidu 
esindajatega. Ühiselt kavatsetakse esitada seisukohad küsimustes, milles nähakse vajadust 
regulatsiooni  kohendada  maaomanike  huve  ja  säästliku  jahinduse  põhimõtteid  enam 
arvestavaks.  See puudutab  jahirajatiste  rajamist  omaniku maale,  ulukikahjude hüvitamist, 
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jahipiirkonna  kasutusloa  kehtivuse  nõudeid.  Lähinädalal  koostatakse  ka  vastav 
ühispöördumine.
 
Paraku  leiti  ka,  et  maaomanike  positsioonid  läbirääkimistel  on  suhteliselt  nõrgad,  kuna 
jahikeeluaktsiooniga liitunud maaomanikke võiks olla kindlasti rohkem. Oleme endiselt 140 
000  hektari  juures.  Kuna  eelnõu  võib  peatselt  jõuda  Riigikokku,  siis  kutsume  maa-  ja 
metsaomanikke üles aktiivselt keeluaktsiooniga liituma!

Euroopa Komisjon soovib biomassile säästlikkuse kriteeriume

Euroopa  Komisjon  arutleb  tahketele  biokütustele  säästlikkuse  kriteeriumite  seadmist. 
Euroopa metsaomanike organisatsioonid (CEPF ja EUSTAFOR) tegid ühisavalduse, kus seadsid 
Euroopa Komisjoni sellekohase idee küsimärgi alla. Kohustuslikud säästlikkuse kriteeriumid 
võivad  ohtu  seada  taastuvenergeetika  konkurentsivõime  võrreldes  fossiilsete  kütustega. 
Lisaks  võib  see  energiaturgudel  põhjustada  moonutusi  ning  seab  ohtu  rohemajandusse 
tehtud ja tehtavate investeeringute jätkusuutlikuse.

WeevilSTOP

Erametsaliit on alustanud tööd rahvusvahelises 7-nda raamprogrammi projektis WeevilSTOP. 
Projekti  eesmärk  on  välja  töötada  spetsiaalne  vaha,  mis  kaitseks  noori  metsataimi 
männikärsaka kahjustuste eest. Tegemist on Euroopa Liidu poolt  rahastatud projektiga, et 
välja  töötada  tööstuslikud  taimede  vahatamise  süsteemid.  Lisaks  Erametsaliidule  osaleb 
Eestist projektis ka AS Plantex. 

Projekti kodulehekülg: http://www.weevilstop.com/ 

Riigikogu täismassi seminar

Riigikogu keskkonnakomisjoni algatusel  oli  13. novembril  koos majanduskomisjoniga avalik 
ühisistung,  kus  tähelepanu  keskmes  oli  keskkonnakomisjoni  raport  „Raskeveokite 
täismassipiirangute  mõju  metsanduse  arengule  ja  keskkonnaseisundileˮ.  Erametsaliidu 
esindajana osales istungil juhatuse liige Ants Erik.

Riigikogu pressitalituse info:

http://www.riigikogu.ee/index.php?id=174694&parent_id=169305 
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Riigikoguliige Tõnis Kõiv käsitleb teemat ka oma blogis: http://www.toniskoiv.ee/metsanduse-
pudelikael/ 

Pilte üritusest leiab siit: 
http://fotoalbum.riigikogu.ee/v/Komisjonid/XII+Riigikogu/Keskkonnakomisjon/raskeveokid/ 

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     

Koosolekud ja kohtumised

29. novembril toimub MAK 2014-2020 metsanduse töörühma koosolek,  kus  osalevad Priit 
Põllumäe ja Taavi Ehrpais.

30. novembril toimub EMÜ peahoones  konverents „Ühistegevus Eesti maaühiskonnas“, kus 
Priit Põllumäe teeb ettekande teemal „Metsanduslik ühistegevus – areng ja perspektiivid“.

3-4  detsembrini toimuval  Euroopa  Maaomanike  Organisatsiooni  Peaassambleel  Dublinis 
osaleb EEML-i eksperdina vastavalt juhatuse otsusele Ando Eelmaa.

4. detsembril toimub MAK 2014-2020 teadmussiirde  töörühma koosolek.

4.  detsembril toimub  CEPF-i  töögrupi  koosolek  Brüsselis.  Koosolek  on  seotud  osalt  ka 
Euroopa Komisjoni Metsanduse ja Korgitootmise nõuanderühma koosolekuga, mis toimub 5. 
detsembril.

5. detsembril toimub Tartus Dorpati konverentsikeskuses Eesti Erametsaliidu üldkoosolek.

6. detsembril toimub Tartus Atlantise konverentsikeskuses konverents „20 aastat iseseisva 
Eesti metsandust“, kus ettekandega „Erametsanduse arengud ja visioon“ esineb ka EEML-i 
juhatuse esimees Taavi Ehrpais.
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