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* 6. märtsil toimus esimene metsandusnõukogu koosolek, kus tutvustati Metsanduse arengukava 

aastani 2010 lõpparuannet ja anti ülevaade kehtiva arengukava täitmisest. Esimese puhul tuli tõdeda, 

et puidukasutus 10-aastase  perioodi jooksul oli vaid 60% optimaalsest. Teine keskendub metsade 

jätkusuutlikule kasutamisele ja selles vallas on kaitstavate metsade soovitud tase juba saavutatud 

ning puidukasutamise suurendamiseks vajalikud metsaseaduse muudatused ette valmistatud. 

Kavatsetakse vähendada  väikeomandi (alla 5 ha) metsakasutuspiirangud, kehtestada puistupõhiselt 

kaalutud küpsusvanused ja loobuda raielangi laiuse piiramisest ning majandada metsi edaspidi 

eralduste põhiselt. 

* 20. märtsil arutas Riigikogu Maaelukomisjon metsandusküsimusi. Komisjoni liikmetele sai 

tutvustatud erametsanduse alaseid ettepanekuid uue Maaelu arengukava 2014 – 2020 koostamisel 

ja selgitatud maaomanike huvidega arvestava uue jahiseaduse eelnõu ettevalmistamisel tekkinud 

vastasseisu.  

 * Keskühistu Eramets on teinud läbi suure arengu. Enam kui 100 000 tm puidu müügi korraldamine 

on võimaldanud häid majandustulemusi ja peamiseks probleemiks on tegevuse laiendamine üle terve 

riigi. EEML-i liikmete edukas majandustegevus võimaldaks ka suurendada esindusorganisatsiooni 

majanduslikku sõltumatust riigi poolt makstavatest toetustest. Järgmisel EL-i finantsperioodil 

soovime metsandussektori konkurentsivõime suurendamise eesmägi täitmiseks taotleda toetuse 

võimalust ka üleriigilise tunnustatud keskühistu arendamiseks. 

* 2. aprillil arutas Riigikogu keskkonnakomisjon veokite täismassi piirangute suurendamise 

probleeme koos Maanteeameti, autovedajate ja maaomanike esindajatega. Kuna veokuludel on 

oluline mõju  metsasektori konkurentsivõimele ja Skandinaaviamaades toodetud metsaveoautod 

võimaldavad väiksema erisurve juures vedada raskemaid koormaid, siis otsustas komisjon koostada 

parlamentaarse raporti sellel teemal ja loodetavasti kohustab ta vastavaid asutusi koostama 

konkreetse plaani, kuidas veokite lubatud täismassi edaspidi suurendada. Väheneb liiklussagedus ja 

väheneb heitgaaside hulk, mida loodusesse paistakse. 

* Alates 2. veebruarist tööle võetud projektijuht Priit Põllumäe korraldab liidu infovahetust 

rahvusvahelisel tasandil ja erametsanduse arendamise ning Maaelu arengukavaga  2014- 2020  

seotud projektide tööd.  



Rahvusvaheline koostöö on saanud uut hoogu seoses Priit Põllumäe osalemisega CEPF-i töögrupis, 

mis hetkel tegeleb peamiselt EL ühise põllumajanduspoliitika tarvis metsaomanike huvidest lähtuvate 

ettepanekute koostamisega. Komisjonile edastatud nn positsioonipaberis toonitatakse metsasektori 

konkurentsivõime tõstmise ja puidukasutamise suurendamise vajadust. Soovitakse vähendada 

bürokraatiat ja nõutakse metsaomanike poolt avalikkusele osutatud keskkonnateenuste õiglast 

kompenseerimist. 

Lissabonis 8. mail toimunud korralisel CEPF-i üldkoosolekul valiti uus organisatsiooni president, 

kelleks sai Luksemburgi maaomanike organisatsiooni juht Hubert de Schorlemer. Seoses 

organisatsioonis toimunud ümberkorraldustega tuleb kõikidel liikmetel leida lisaraha liikmemaksu 

tasumisel.  Euroopa tasemel vajame tugevat keskorganisatsiooni selleks, et tagada ühenduses selline 

metsanduspoliitika, mis arvestaks piirkondade erisustega. 

* Kolmapäeval, 16. mail osales EEMLi tegevjuht Ants Varblane Tallinnas toimunud MAK 

juhtkomisjonis. Maaelu arengukava 2014-2020 koostamiseks vajalik olukorra kirjeldus on 

juhtkomisjonis läbi arutatud. Sellest tulenevad peamised eesmärgid on saanud esialgse sõnastuse ja 

tegeletakse nende analüüsimise ning täiendamisega. Oleme võtnud selge seisukoha, et 

jätkusuutlikule toidutootmise suunatud põllumajanduse konkurentsivõime tõstmise kõrval tuleb 

sama teha ka metsanduses, kuna see on mitmekesise maamajanduse lahutamatu osa. Jätkata tuleb 

noore metsa hooldamise toetamist ja metsakuivendussüsteemide korrastamist ning metsateede 

seisundi parandamist. Kõige selle juures tuleb jätkata ka kõrge loodusväärtusega metsade ja 

kultuuripärandi säilitamiseks vajalike tegemiste soodustamist. 

* Ka sel aastal korraldame parimate Talumetsamajandajate konkursi ning 25. augustil toimub 

Valgamaal kolmeteistkümnes parimate talumetsamajandajate kokkutulek.  

* Järgmine EEMLi juhatuse koosolek toimub 24. mail. Päevakorras: eelmise juhatuse koosoleku 

otsuste täitmisest, jahinduse olukorrast, MAK juhtkomisjoni tööst, juhatuse töövaldkondadest, 

uuenenud olukorrast CEPF-is. Ühistu esindajatel, kes soovivad juhatuse koosolekul osaleda, palume 

selle kohta saata hiljemalt eelneval päeval teade aadressile erametsaliit@erametsaliit.ee. 

* Tuletame meelde, et uue jahiseaduse eelnõuga ja selle lisadega saate tutvuda ning aktsiooniga 

liituda aadressil http://www.jahiseadus.ee/jahiseadus.  

* Eesti Erametsaliidu uudiseid Facebookis saate lugeda:  

http://www.facebook.com/pages/Eesti-Erametsaliit/354663447900151 

Palume oma küsimused, ettepanekud saata aadressile erametsaliit@erametsaliit.ee 
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