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Juhatuse koosolekust
21. veebruaril toimus Tallinnas järjekordne Erametsaliidu juhatuse koosolek. Vaadati üle viimaste 
juhatuse koosolekute protokollide otsused ning nende täitmine. Arutleti toimunud koosolekute ja 
kohtumiste tulemusi ning vaadati üle edasised tegevused. Kuna selja taha on jäänud aasta 2012, 
siis vaadati üle koostatud majandusaasta- ning tegevusaruanne. 
Kuna peatselt on tulemas ka uus üldkoosolek, siis arutleti erinevaid korralduslikke küsimusi selle  
korraldamisel. Lisaks vaadeldi tulevikku ning arutleti nii EEML-i kui ka tugisüsteemi arengukavade 
üle. Protokolliga saate tutvuda EEML-i kodulehel: http://www.eramets.ee/info-liikmetele 

Ettevalmistused kevadiseks üldkoosolekuks
Tegevpersonal on valmis saanud 2012. aasta majandusaasta aruande ning tegevusaruande. Kõik 
vajalik  dokumentatsioon  on  saadetud  revisjonikomisjoni  liikmetele,  kes  koostavad  omapoolse 
aruande.  Olemas  on  üldkoosoleku  päevakorra  ettepanek,  mis  saab  lõpliku  kinnituse  EEML-i 
märtsikuu juhatuse koosolekul. Peale seda saadetakse kõik vajalikud materjalid tutvumiseks EEML-i  
liikmeskonnale.
Kevadine üldkoosolek toimub 18. aprillil koos Erametsapäevaga Tartus. Täpsema ajakava ning koha 
täpsustame peatselt. Lisainfot saab priit.pollumae@erametsaliit.ee 

Uus kodulehekülg
EEML-l on valmimas oma kodulehekülg (www.erametsaliit.ee). Praegu pole veel uus kodulehekülg 
avalikult  kättesaadav,  kuna  mõningad  tööd  veel  käivad,  peatselt  loodame  uut  kodulehekülge 
presenteerida.  Kodulehekülg  hakkab  andma  ülevaadet  organisatsiooni  tegevusest,  ajaloost, 
liikmetest, projektidest, metsasertifitseerimisest jpm. Lisaks loodame valmis saada eraldi liikmete 
keskkonna, kus liikmetel on võimalik tutvuda EEML protokollide ning muude dokumentidega. 
Ootame  ühistutelt  enda  tegevusest  ja  kontaktide  kohta  värsket  infot,  mida  koduleheküljel 
kajastada.

Jahiseaduse eelnõu ning jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu
Teatavasti  algatasid SDE fraktsiooni  liikmed eelmise aasta lõpus jahiseaduse muutmise seaduse 
eelnõu,  millega  oleks  jahipiirkondade  kasutusõigused pikenenud automaatselt  viie  aasta  võrra. 
Erametsaliit  algatatud  eelnõud  ei  toetanud  ning  väljendasime  seisukohti  vastavasisulises 
pressiteates. Lisaks on Riigikogu õigus- ja analüüsiosakond väljendanud selgelt arvamust, et hirm 
64  jahipiirkonna  pärast  ei  ole  põhjendatud  ning  ümberkorralduste  puudumine  ei  tähenda 
automaatselt jahipiirkonna kadumist. Ka 26. veebruaril  kogunenud Riigikogu keskkonnakomisjon 
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otsustas eelnõud mitte toetada ning eelnõu lükati tagasi. SDE fraktsioon avaldas nördimust oma 
pressiteates:
************************
Sotsiaaldemokraadid  peavad kahetsusväärseks,  et  ajal  kui  nurjus  Reformierakonna plaan võtta  
riigikogus kiirkorras vastu uus jahiseadus, lükkasid koalitsioonisaadikud tagasi opositsiooni eelnõu,  
mis oleks segaduse jahinduses lõpetanud.
„Juba kahe päeva pärast võib seiskuda jahipidamine viie maakonna 64 jahipiirkonnas, kuna märtsis  
lõpevad jahimeestega sõlmitud rendilepingud. Kehtiv jahiseadus ütleb, et 2013. aasta 1. märtsiks  
peavad  kõik  jahipiirkonnad  olema  ümberkorraldatud,  mida  aga  ei  ole  tehtud,"  selgitas  
sotsiaaldemokraat Rein Randver.
Keskkonnaministeeriumi asekantsler Andres Talijärv andis eelmisel aastal jahimeestele korduvalt  
teada, et kui enne 1. märtsi uut jahiseadust ei kinnitata, siis neis 64 piirkonnas jahitegevus peatub.  
„Hiljuti  said
riigikogu  liikmed asekantslerilt  kirja,  millest  selgus,  et  ministeerium  on  teinud  kannapöörde  ja  
asunud seadust uuel moel tõlgendama. Sellise õigusselgusetusega ja nihilismiga ei tohi leppida,"  
kinnitas Randver.
Täna arutas riigikogu keskkonnakomisjon viie saadiku algatatud eelnõu, mis seadustamise korral  
lõpetaks jahinduses valitseva korralageduse ja annaks jahimeestele kindlustunde. Jaanuari keskel  
esimese lugemise läbinud opositsiooni ühine eelnõu pikendab jahipiirkondade ümberkorraldamise  
tähtaega. „Meie pakutud lahendus võimuliidu saadikutele paraku ei sobinud," lausus Randver.
Randveri sõnul on probleemil ka rahaline külg, sest üleval on oht, et määramatuse tõttu jäävad  
riigieelarvesse laekumata jahipiirkondade kasutusõiguse tasud.
Olukorra lahendamiseks on erinevad jahimeeste organisatsioonid pöördunud oma õiguste kaitseks  
keskkonnaministeeriumi vastu kohtusse.
************************

Keskkonnaministeeriumi  jahiseaduse  eelnõu  on  aga  jäänud  osaliselt  Riigikogusse  toppama. 
Põhiküsimus,  mille  osas  täna  kokkuleppeid  otsitakse  on  kahjustuste  kompenseerimine.  Nimelt 
soovib  EJS  (ja  opositsioonierakonnad)  luua  tsentraalset  kahjustuste  kompenseerimise  fondi. 
Maaomanike  organisatsioonid  on  sellise  fondi  osas  pigem  skeptilised,  kuna  see  võib  taaskord 
jahimehi maaomanike suhtlemisest kaugemale viia. Kuna fondi soovitakse kaasta lisaks jahimeeste 
panusele ka riigipoolset panust, siis on fondile vastu Reformierakond.
Sedapuhku on otsustamine poliitikute kätes ning huvigruppidel jääb üle vaid olukorda jälgida ning 
meedias ja laiemas avalikkuses selgitustööd teha.
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Metsaühistutest ja jahiseaduse eelnõust
Aitäh neile, kes on saatnud toetuskirju uue jahiseaduse toetuseks Riigikogu keskkonnakomisjonile! 
Loodame,  et  ühistutest  tuleb  toetuskirjadele  veel  lisa!  Selle  olulisust  on  rõhutanud  ka 
keskkonnakomisjoni ja Riigikogu liige Tõnis Kõiv.
Palume  ühistute  abi,  et  meie  häält  jahiseaduse  osas  meedias  kuuldavaks  teha.  Jahiseaduse 
vastased  on  omalt  poolt  panustanud  massiivsesse  meediakampaaniasse  ja  erinevates 
meediaväljaannetes  ilmub  hulgaliselt  kallutatud  sisuga  sõnavõtte  jahiseaduse  teemal  ja 
maaomanike  aadressil.  Sellega  seoses  palume  ühistutel,  näiteks  maakonnalehtedes  ilmuvate 
artiklite puhul, nendele kajastustele reageerida omapoolsete kirjutistega - näiteks lugejakirjadega, 
kommentaaridega artiklite järel jne.

Koostööst Taastuvenergia Koja ning EMK-ga
Taastuvenergia Koda ja Erametsakeskus sõlmisid 20. veebruaril koostööleppe, et alustada koostööd 
bioenergia  laialdasema  kasutuselevõtu  ning  Eesti  metsaressursi  efektiivsema  ja  kestlikuma 
majandamise nimel. Mainitud koostöökokkuleppe raames kaastakse aruteludesse ka Erametsaliit, 
et suunata ühiseid tegevusi metsaomanikele võimalikult soodsas suunas.

Tahvelarvutite müük metsaühistutele
Erametsakeskus  korraldab  enampakkumise  kasutatud  tahvelarvutitele.  Pakkumisel  osalemiseks 
tuleb metsaühistu pakkujal ennast registreerida hiljemalt 8.märtsiks 2013 kell 17:00. Osalemisest  
anda teada aadressile rain.ruus@eramets.ee
Pakkumise  läbiviimise  koht  ja  aeg  on  12.  märts  2013  algusega  kell  10:30  SA  Erametsakeskus 
kontoris Mustamäe tee 50 Tallinn II korrus.
Enampakkumise tingimused ning tahvelarvutite nimekirja leiate siit:
http://www.eramets.ee/static/files/1517.LISA_1_enampakkumise_tahvelarvutite_muuk_labiviimis
e_tingimused.pdf
http://www.eramets.ee/static/files/1518.LISA_2_tahvelarvutite_nimekiri.pdf

Koosolekud & kohtumised
4. märtsil kuuleb Vikerraadio saates Reporteritund arutelu jahiseaduse eelnõu teemadel. Lisaks 
EJS-i  tegevjuhile,  keskkonnakomisjoni  esindajale ning Keskkonnaministeeriumi esindajale osaleb 
arutelus ka EEML-i poolelt Priit Põllumäe.
6. märtsil koguneb EEML-i revisjonikomisjon ülevaate saamiseks 2012. a. EEML-i aruandlusest.
13.  märtsil kohtuvad  Priit  Põllumäe,  Jaanus  Aun  ning  Indrek  Jakobson  Taastuvenergia  Koja 
esindajatega, et arutada koostöövõimalusi bioenergia alal.
15. märtsil toimub Eestimaa Talupidajate Keskliidu üldkoosolek. EEML-i kandidaat ETKL-i juhatusse 
on Sven Köster.

MTÜ Eesti Erametsaliit

Mustamäe tee 50

10621 Tallinn 

Tel. 65 25 888

erametsaliit@erametsaliit.ee

www.erametsaliit.ee

http://www.eramets.ee/static/files/1518.LISA_2_tahvelarvutite_nimekiri.pdf
http://www.eramets.ee/static/files/1517.LISA_1_enampakkumise_tahvelarvutite_muuk_labiviimise_tingimused.pdf
http://www.eramets.ee/static/files/1517.LISA_1_enampakkumise_tahvelarvutite_muuk_labiviimise_tingimused.pdf
mailto:rain.ruus@eramets.ee


Tulevikus:
18. aprillil toimub Tartus EEML-i üldkoosolek ning Erametsapäev 2013
19. aprillil toimub metsanduslik Visioonikonverents teemal „Kokkulepped metsanduses“. Lisainfot  
saab Eesti Metsaseltsi projektijuhilt Mart Kelk: mart.kelk@metsaselts.ee 
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