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2012. aasta sügisene üldkoosolek

5.  detsembril  toimus  Tartus  Dorpati  konverentsikeskuses  EEML-i  üldkoosolek.  Juhatuse 
esimees Taavi Ehrpais andis ülevaate juhatuse tööst aastal 2012. Pikalt arutleti jahiseaduse 
eelnõu üle, arutati tulevikuplaane ning mõteldi saabuvate väljakutsete peale. Üldkoosoleku 
protokoll on peagi liikmetele kättesaadav (http://www.eramets.ee/info-liikmetele).

Juhatuse esimehe Taavi Ehrpaisi ettekanne 2012. a.  
tegemistest.

Koosoleku järgselt  tänas  Erametsakeskuse juhatuse  
liige Jaanus Aun endiseid tugiisikuid.

Jahiseaduse eelnõu

30. novembril  kirjutasid Eesti  Talupidajate Kesliidu juhatuse esimees Kalle Hamburg,  Eesti 
Põllumeeste  Keskliidu president  Juhan Särgava ning  Eesti  Erametsaliidu juhatuse esimees 
Taavi Ehrpais kirja põllumajandusministrile ning justiitsministrile. Kolme organisatsiooni juhid 
väljendasid  kirjas  muret,  et  jahiseaduse  eelnõu  menetlus  on  äärmiselt  pikalt  veninud  ja 
endiselt pole eelnõus maaomanike ja põllumajandustootjate huve piisavalt tasakaalustatult 
arvesse võetud. Ühiselt tõdeti, et  eelnõu ei täida eesmärki muuta Eesti jahindust senisest 
säästlikukmaks  ja  õigusriigile  kohaseks.  Seetõttu  kutsusid  organisatsioonide  esindajad 
Valitsuse liikmeid üles eelnõud kiirelt menetlema ja seda Riigikogule edasisteks aruteludeks 
edastama.  On  üsna  tõenäoline,  et  osa  kompomisse  ei  ole  võimalik  saavutada  eelnõu 
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ettevalmistamise  käigus  ja  seetõttu  on  otstarbekas  nende  kokkuleppimine  jätta  Riigikogu 
pädevusse.

Saadetud kirjaga on võimalik tutvuda siin:
http://www.eramets.ee/static/files/1435.Maaomanike%20seisukohad%20JS_30.11.2012.pdf 

Konverents „20 aastat iseseisva Eesti metsandust“

Arengukonverentsil „20 aastat iseseisva Eesti metsandust“ meenutati taasiseseisvunud Eesti 
metsanduse algusaegu, analüüsiti toimunud sündmuste järelmõju ja hetkeseisu ning püüti 
heita pilk ajas 20 aastat ettepoole.

Põhja-Eesti  Metsaühistu  juhi  Kalle  Põllu  ettekande  teema oli  erametsanduse  taastamine. 
Pöördelistel aastatel pöörati tema sõnul nelja aasta jooksul kogu nõukogude rutiinimajandus 
reformidega pea peale. Kui erametsanduse algusaastatel toimus debatt, kas erametsandust 
peaks  üldse  rahastama,  siis  tänu  metsaomanike  aktiivsele  ühistegevusele  on  nüüdseks 
mõistetud  valdkonna  arengu  olulisust  ka  riigi  jaoks.  Uus  arenguetapp  erametsanduses 
käivitus Erametsakeskuse loomisega aastal 1999.

Kalle Põld rääkimas erametsanduse taastamisest. Erametsanduse  arengut  ja  visiooni  esitles  Taavi  
Ehrpais.
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Erametsanduse arengutest ja visioonist rääkinud Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Taavi 
Ehrpais  nentis,  et  metsaomanike  huvi  ühistegevuse  vastu  on  üha  suurenenud.  Tulevikus 
prognoosib Ehrpais keskmise metsaomandi suurenemist ja ühistegevuse hoogustumist.

Konverentsi  „20  aastat  iseseisva  Eesti  metsandust“  ettekannetega  saate  tutvuda  siin: 
http://www.eramets.ee/xx-aastat-iseseisva-eesti-metsandust 

Meetme 1.5 tuleviku voorud

Maaelu  arengu  toetused  metsanduse  valdkonnas  on  üha  populaarsemad.  Meetme  1.5.1 
(metsa  majandusliku  väärtuse  parandamine)  osas  laekus  oktoobriks  785  taotlust 
kogusummas  1,8  miljonit  eurot.  Metsaomanikud  soovivad  teha  hooldusraieid  8039  ha 
ulatuses (eelmisel aastal taotleti toetusi raiete tegemiseks 6500 hektaril), laasimist 665 ha 
ulatuses (2011.a vastavalt 395 ha) ning investeerida metsatehnikasse 250 000 eurot. Meetme 
1.5.3  (kahjustatud  metsa  taastamine  ja  tulekahjude  ennetamine)  osas  laekus  55  taotlust 
kogusummas 0,31 miljonit eurot.

Kuigi tänaseks on mõned varasemate aastate voorud lõppenud (ja mõned veel lõppemas), 
võib tõdeda, et 2013. a. vooru jaoks võib rahalisi vahendeid vähemaks jääda (kuigi mõningasi 
jääke  varasematest  voorudest  siiski  on).  Erametsaliit  on  suhelnud  tihedalt 
Põllumajandusministeeriumiga – oktoobris käisid Priit Põllumäe ja Taavi  Ehrpais kohtumas 
asekantsler  Illar  Lemmettiga.  Kohtumise  käigus  tehti  ettepanek  kasutada  Nautra  2000 
toetuse  ülejääke  metsameetmete  finantseerimiseks.  Vastavasisuline  kirjalik  ettepanek  on 
plaanis teha lähinädala jooksul.

Lisa  metsameetmesse  tuleb  kindlasti  taristu  meetmest  –  õnnestunud  läbirääkimiste 
tulemusena  tuleb  2013.  aastaks  metsameetmesse  lisaks  100  000  –  200  000  eurot 
meetmest 1.8 üle jäänud raha. See raha liigub erametsadesse!
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MAK 2014-2020 meetmelehtede töögrupid

EEML  on  olnud  kaasatud  maaelu  arengukava  2014-2020  meetmete  koostamisse.  Oleme 
olnud  kuue  töögrupi  liikmed  –  metsandus;  põllumajanduse  arendamise;  teadmussiirde; 
taristu, maamajanduse ning tarneahela.

Oleme  metsanduse  meetmelehe  koostamisse  hästi  kaasatud  ning  meie  ettepanekute  ja 
seisukohtadega on ka arvestatud. Viimasel  koosolekul sai  ära hoitud Keskkonnaühenduste 
Koja  (EKO)  ettepanekute  sisseviimine,  mis  oleks  metsaomanikele  üksjagu  peavalu 
valmistanud. Näiteks soovis EKO, et metsandusele avatakse ka eraldi keskkonnameede (mille 
vastu EEML kindlasti polnud), aga seda teiste metsanduslike tegevuste (näiteks hooldusraied) 
arvelt.  Sellega  ei  saanud  me  paraku  nõus  olla.  Lisaks  sooviti  siduda  metsameetmeid 
vääriselupaikade  ning  pärandkultuuri  objektide  korrashoiuga.  Olime seisukohal,  et  nende 
tegevuste  jaoks  on  olemas  siseriiklikud  meetmed  ning  selline  sidumine  valmistab 
metsaomanikele vaid täiendavat koormust.

Tootjaühenduste toetus laieneb 2014-2020 loodetavasti ka metsandusele. Juba varasemates 
EEML-i  seisukohtades  (veebruar  2012)  oleme  selle  meetme  olulisust 
Põllumajandusministeeriumile  rõhutanud.  Lõpuks  on  toimumas  arutelud  juba 
meetmelehtede tasandil. Tunnustatud tootjarühmade toetust saaksid tulundusühistu vormis 
toimivad organisatsioonid kellede liikmeteks on (vähemalt 5) metsaühistud. Tootjarühma roll 
on  abistada  metsaühistu  liikmeid  metsamajanduslike  tööde  läbiviimisel  ning  puidu 
turustamisel.

Teadmussiirde  meetmelehe  toetuse  lõppkasutajate  hulka  on  endiselt  kaasatud 
metsandussektoris hõivatud isikud (senine meede 1.1.)

Taristu  töörühm  on  tegelenud  põllu-  ja  metsamajanduse  taristu  arendamise  ja  hoidmise 
meetmega.  Toetust  saaksid  taotleda  põllumajanduse  ja  erametsandusega  tegelevad 
ettevõtjad  (sh.  metsaühistud!)  nende  tulundusühendused,   maaparandusühistud  ja 
mittetulundusühingud.  Toetatakse  maaparanduslikke  tegevusi  ning  juurdepääsuteede 
ehitamist ja rekonstrueerimist.

Tarneahela meetmelehe alusel oleks metsandusettevõtjatel võimalik taotleda toetust teadus- 
ja arendustegevusteks.
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Peab  muidugi  toonitama,  et  tegemist  on  töögruppide  tasandil  toimunud  aruteludega. 
Meetmelehed peavad saama lõpliku heakskiidu ka Põllumajandusministeeriumilt ning ka 
MAK 2014-2020  ettevalmistavalt  juhtkomisjonilt.  Muudatusettepanekuid  võib  hilisemas 
etapis tulla ka Euroopa Komisjonilt. Seetõttu on oluline protsessil ka tulevikus silma peal 
hoida.

Koosolekud ja kohtumised

13. detsembril toimub Erametsakeskuse Nõukoja koosolek Mäos. Juhatuse liikmetest osaleb 
koosolekul Urmas Rahnel.

20. detsembril toimub Eesti Talupidajate Keskliidu (ETKL) üldkoosolek.
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