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Puhkused 

Eesti Erametsaliidu projektijuht Kristel Arukask on puhkusel 4. veebruarist kuni 17. veebruarini 
2013. Kindlasti saab teda kätte meili teel, ent palume mõistvat suhtumist, kui mõni vastus viibima 
jääb. 

 
EEML-i juhatuse koosolekust 

17. jaanuaril võõrustas RMK Taali 
kontoris EEML-i juhatust Vändra 
Metsaühing eesotsas Kadri Kukega. 
Lisaks osalesid koosolekul mitmed 
teised külalised. 

Juhatus vaatas ühiselt üle seni 
teostatud tegevused ning toimunud 
kokkusaamised ja kohtumised. 
Arutleti PEFC sertifitseerimise ja 
sisekontrollide tulevikku. Ilmselt 
oleks tulevikus sisekontrolli 
läbiviimiseks vaja moodustada 3-4 
piirkonda, milles kontrolle teostaksid 
metsaühistu juures olevad 
asjatundjad. EEML hakkab 
sellekohaseid plaane välja töötama 
lähitulevikus. 

Külaliste seas oli näiteks ka Halinga MS-i esindaja Toomas Härm (esiplaanil).       

Foto: Leili Mihkelson. 
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Foto: Leili Mihkelson. 

Ando Eelmaa andis juhatusele ülevaate ELO üldkoosolekul toimunust (detsember, 2012) ning 
arutati kuidas paremini siinseid probleeme Brüsselini viia. Järgmine ELO üldkoosolek toimub 2013. 
a. Leedus. 

Täpsem info koosolekul arutletud punktidest ja tehtud otsustest on leitav koosoleku protokollist, 
mille leiate http://www.eramets.ee/info-liikmetele  
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MAK 2014-2020 juhtkomisjoni tööst ja Natura 2000 tulevik 

Juhtkomisjon arutas oma 9. jaanuari istungil järgnevaid meetmelehti: 

 „Kvaliteedikavas osalemine ja kvaliteedikavade raames toodetud toodete promotsioon“  

 „Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks“  

 „Tootjarühmade loomine“  

 „Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine“  

 „LEADER kohalikuks arenguks“ 

Tootjarühmade meetmelehe osas erilisi muudatusettepanekuid juhtkomisjoni liikmetelt ei 
laekunud. Versioon, mis läbis töörühma sai suures osas heakskiidu juhtkomisjonilt. LEADER 
meetme osas on uuel perioodil tõenäoliselt oodata meetme täiendavat sidumist teiste fondidega 
(näiteks Ühtekuuluvusfond). EEML soovitab oma liikmesorganisatsioonidel pöörata LEADER 
meetmele täiendavalt tähelepanu. Metsaühistutel on võimalus piirkondlikke tegevusgruppidega 
liituda ning rääkida piirkonna arengus rohkem kaasa (sh. osaleda uue perioodi strateegiate 
väljatöötamistes). 

Päevakorra väliselt tuli põgusalt jutuks ka Natura 2000 toetusmeetme tulevik. 
Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ütles, et Vabariigi Valitsuses arutati kolme võimalikku 
lahendust toetusmeetme jätkumiseks: 1. Natura jääb uue MAK-i osaks (2014-2020); 2. Natura 
toetusmeede läheb riigieelarvesse ning; 3. Natura meede jääb uue MAK-i osaks aastani 2017 peale 
mida läheks see riigieelarvesse. Valitsust ootab hetkel ilmselt Euroopa Liidu finantsperspektiivi ehk 
teadmist, kui suur on uue perioodi MAK-i eelarve. Eeldatavalt võiks selles osas suurem selgus 
saabuda kevadeks. EEML on rahul, et metsaomanikele nii oluline teema on jõudnud Vabariigi 
Valitsuse lauale. See annab natukenegi kindlustunnet, et toetusmeetme täieliku kadumise pärast 
muretsema ei pea. Sellegipoolest hoiame edasistel arengutel silma peal! 

Järgmine juhtkomisjoni istung toimub tõenäoliselt 5. veebruaril ning siis on arutluse all 
metsandusega seotud meetmelehed (sh. taristu meetmeleht). 
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WeevilSTOP projekt sai ametliku stardi 

22-23. jaanuaril toimus Oslos Euroopa Liidu 7. raamprogrammi poolt finantseeritava projekti 
WeevilSTOP projekti avakoosolek. Projekti eesmärk on välja töötada spetsiaalne metsataimede 
automaattöötlemise liin taimlatele. Taimi töödeldakse spetsiaalse vahaga, et kaitsta neid 
männikärsaka kahjustuste eest. Projekti on kaasatud väga palju partnereid alustades 
teadusasutustega, masinaehitajatega ning lõpetades metsaomanike esindusorganisatsioonidega. 
Näiteks on lisaks EEML-le kaasatud ka Läti Metsaomanike Organisatsioon ning ka Euroopa 
Metsaomanike Föderatsioon (CEPF). 

Kaitsva vahaga töödeldud kuused. Testitakse vaha mõju juurestiku arengule, kasvule ning uuritakse milline on on optimaalne vaha 
hulk taime kohta. Foto: Priit Põllumäe. 
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Rohkem infot: http://www.weevilstop.com/ või priit.pollumae@erametsaliit.ee  

 

MicroFuel projektist 

Eelmisel aastal lõppes MicroFuel projekt, milles osales ka EEML. Projekti eesmärgiks oli välja 
töötada masin, mille abil saab puiduhakkest toota bioõli. Projekti lõpptulemusena on võimalik 
masinaga hakkepuidust õli toota, kuid selleks, et tootmine oleks efektiivne tuleb masinat mõningal 
määral veel täiustada. Masina arendamise protsessi finantseerib SBC (Scandinavian Biofuel 
Company AS). Kui on toimunud edasisi arenguid masina täiustamise osas informeerime sellest ka 
EEML-i liikmeid. Lisainfo: kristel.arukask@erametsaliit.ee 

 

Jahiseaduse eelnõu 

Keskkonnaministeeriumis valminud jahiseaduse eelnõu (351 SE) oli Riigikogu keskkonnakomisjoni 
päevakorras 22. jaanuaril. Kohtumisel osalesid ka EEML-i juhatuse esimees Taavi Ehrpais ja Eesti 
Omanike Keskliidu juhatuse liige Priidu Pärna. 23. jaanuaril läbis 351 SE ka esimese täiskogu 
lugemise ning muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 11. veebruar 2013 kell 16:00. 
Jahiseaduse eelnõu 351 SE esimese täiskogu lugemise stenogrammi saab lugeda siit: 
http://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcommand=stenogramm&date=1358938638  

EEML on koostöös oma partneritega esitanud muudatusettepanekud Riigikogu maaelu komisjonile 
ning saatnud need infoks ka õiguskantsler Indrek Tederile. Jahiseaduse tulevik on nüüdseks 
Riigikogu liikmete kätes ning poliitilised otsused on need, mis määravad lõpptulemuse. EEML 
kutsub oma liikmesorganisatsioonide esindajaid üles tegema selgitustööd piirkondlike 
rahvasaadikute seas. Kindlasti jätkab EEML nii Riigikogu liikmete kui ka laiema avalikkuse 
informeerimist maaomanike seisukohtadest. 

Vt. lisaks:  http://www.eramets.ee/uudised-1?art=3584  

  http://www.eramets.ee/uudised-1?art=3586  

 

Taksaatorite töö kvaliteedist 

Viimastel EEML-i juhatuse koosolekutel on arutatud põgusalt taksaatorite töö kvaliteedi küsimusi. 
Seda teemat on käsitletud ka Keskkonnaameti kliendinõukojas, kus EEML-i esindab juhatuse liige 
Ants Erik. Probleem seisneb selles, et taksaatoritelt ei ole sisuliselt võimalik litsentsi ära võtta isegi 

http://www.weevilstop.com/
mailto:priit.pollumae@erametsaliit.ee
mailto:kristel.arukask@erametsaliit.ee
http://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcommand=stenogramm&date=1358938638
http://www.eramets.ee/uudised-1?art=3584
http://www.eramets.ee/uudised-1?art=3586
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siis, kui nad korduvalt ja ebaeetiliselt rikuvad takseerimiseeskirju. Vähemalt praeguse seisuga pole 
üheltki taksaatorilt litsentsi ära võetud (selle võimalus on Keskkonnateabe Keskusel). Kõikidest 
juhtumitest, kus on kahtlus, et taksaator võltsib andmeid tuleks teavitada Keskkonnateabe Keskust 
või Keskkonnaametit. 

Kuna EEML on Keskkonnaameti kliendinõukoja liige, siis ootame oma liikmetelt seisukohti ja 
probleemitõstatusi ka teistes valdkondades, mis on soetud Keskkonnaameti töövaldkondadega. 
Need võib saata priit.pollumae@erametsaliit.ee  

 

Koosolekud & kohtumised 

28. jaanuaril kohtuvad maaomanike organisatsioonide juhid Riigikogu maaelu komisjoniga, et 
arutada jahiseaduse eelnõud. Ühtlasi tutvustatakse omapoolseid muudatusettepanekuid. 

28. jaanuaril kohtub EEML-i juhatuse liige Ants Erik Riigikogu keskkonnakomisjoni liikmetega, et 
arutada looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõud. 

29. jaanuaril kohtub Priit Põllumäe Eesti Metsaseltsi projektijuhi Mart Kelguga, et arutada 
metsandustöötajate kutsevõistluste ning talumetsamajandajate kokkutuleku korraldamist. 

1. veebruaril toimub MAK meetme 1.5.2. hindamiskomisjoni koosolek 
Põllumajandusministeeriumis. EEML-st osaleb tegevdirektor Priit Põllumäe. 

4. veebruaril osaleb Priit Põllumäe Eesti Metsaseltsi juhatuse koosolekul. 

5. veebruaril toimub MAK 2014-2020 ettevalmistava juhtkomisjoni koosolek. Päevakava sisaldab 
taristu ja metsandusega seotud meetmelehti. Osaleb Priit Põllumäe. 

6. veebruaril kohtuvad EEML-i juhatuse liige Ants Erik ning tegevdirektor Priit Põllumäe Eesti 
Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuhi Ott Otsmanniga, et arutada ümarpuidu käibemaksuga 
seonduvaid probleeme. 

7. veebruaril toimub Mäos Sämmi grilli konverentsisaalis metsaühistu juhtide seminar: 

Seminari esialgne päevakava: 

10.00-10.30 Kogunemine ja hommikukohv 

10.30-11.15 Tervitussõnad. Kokkuvõtted metsaühistute arengust 2012. aastal ja ootused 2013. aastale EMK 
pilgu läbi (Jaanus Aun, EMK).  

mailto:priit.pollumae@erametsaliit.ee
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11.15. – 12.30 EMK projekti: Eesti erametsaomanike teadlikkuse tõstmine ja ühistulisse tegevusse 
kaasamine. Arutelu metsaühistute kaasamisest (Margus Paesalu). 

12.30 – 13.15 Lõuna 

13.15 – 14.30 Võimalikest muudatustest siseriiklike toetuste määruses (Arpo Kullerkupp, EMK). Arutelu  

14.30 – 16.00 Muud küsimused ja arutelu 

Seminarile on oodatud igast metsaühistust üks esindaja. 

Kõik seminaril osaleda soovijad peavad ennast eelnevalt registreerima hiljemalt 04. veebruar 2013 

aadressil evelin.huul@eramets.ee.  Seminarist osavõtt on TASUTA. Seminari läbiviimist toetab SA 
Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

mailto:evelin.huul@eramets.ee

