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Erametsapäev ja EEML-i üldkoosolek

18.  aprillil  toimub  taas  traditsiooniline  Erametsapäev,  mille  raames  tunnustatakse  sektoris 
toimetavaid tegusaid inimesi. Nagu tavaks on saanud, annab EEML koostöös EMK-ga üle ka aasta 
Erametsasõbra tiitli. Ootame Teilt ettepanekuid Erametsasõbra 2013 tiitli saajate kohta aadressile 
priit.pollumae@erametsaliit.ee.  Erinevad  mõtted  või  ettepanekud  teiste  tunnustamist  vajavate 
inimeste osas on ka teretulnud!

EEML-i  korraline  üldkoosolek  toimub peale  Erametsapäeva piduliku osa lõppu.  Päevakava saab 
olema tihe. Lisaks 2012. aasta aruannete tutvustamisele ja kinnitamisele toimuvad uue juhatuse 
esimehe, uute juhatuse liikmete ning revisjonikomisjoni valimised.

Mõlemad üritused  toimuvad Tartus,  Kreutzwaldi  64  aulas.  Detailse  päevakava  koos  kutse  ja 
vajalike dokumentidega saadame välja tõenäoliselt märtsi viimasel nädalal.

Arenguseminar ja -kavad

Eesti Erametsaliit koostöös Erametsakeskusega, on korraldamas arengukava koostamise seminari. 
Seminari  eesmärgiks  on  saada  sisendit  Eesti  Erametsaliidu  arengukavale  ja  Erametsanduse 
tugisüsteemi  arengukavale.  Seminar  toimub  22.-23.  märtsil  Jõgevamaal  Mokko  Maahotellis 
(http://www.mokko.ee/blog/).

Osalejatel tuleb endal tasuda ööbimine 20 € (sisaldab hommikusööki). Ööbimise eest on võimalik 
tasuda  arvega  või  kohapeal  kaardiga  või  sularahas.  Kohtade  arv  on  piiratud!  Osavõtusoovist 
palume teada anda hiljemalt 15. märtsiks e-postil  kristel.arukask@erametsaliit.ee või telefonil 53 
468 109.

Tuletame  meelde,  et  lisaks  koostatavale  erametsanduse  tugisüsteemi  arengukavale 
(koordinaatoriks  on  Indrek  Jakobson)  alustame  ka  Eesti  Erametsaliidu  arengukava  koostamist 
aastateks  2014-2020.  Arengukavadel  on  kahtlemata  ühiseid  jooni  sealjuures  on  näiteks 
tugisüsteemi arengukava üheks peatükiks „Erametsaomanike esindamine ja huvide kaitse“, mille 
töögruppi määrasid  EMK Nõukoja liikmed Ülle Lälli  (Minu Mets MTÜ) ning Kadri Kuke (Vändra 
Metsaühing).
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Jahiseaduse eelnõu

Jahiseaduse eelnõu teemadel on viimasel ajal 
ilmunud  ridamisi  artikleid.  Nii  mõnedki  neist 
on  EEML-i  liikmesorganisatsioonide 
metsaomanike sulest ilmunud:
Anti Rallmann „Mets hindab hoolivust“
Heiki Hepner „Kolhoosikord või mõisaaeg?“

Lisaks  jõudis  teema  ka  Vikerraadio 
Reporteritunni saatesse.
Täna  on  põhiliseks  komistuskiviks 
keskkonnakomisjonis  osutunud  kahjustuste 
kompenseerimine.  Otsitakse  poliitilist 
konsensust koalitsioonis:
http://www.eramets.ee/uudised-1?art=3678

Aitäh kõigile, kes on seni nõu ja jõuga EEML-i selles teemas toetanud!!

EEML-i pressiteade 7. märtsist:

Jahindus toetub liialt maaomanikele ja maksumaksjatele
Uue jahiseaduse  eelnõu arutelud on taas  jäänud toppama.  Sedapuhku siis  Riigikogus  ning peamiselt  
ulukikahjude kompenseerimise küsimuse tõttu. Keskkonnaministeerium on esitanud ettepaneku, et lisaks  
eelnõu  algtekstis  väljapakutule  võiksid  jahimehed  luua  ise  vabatahtlikke  fonde  ulukikahjude  
kompenseerimiseks.  Jahimeeste  soov  on  aga  luua  selleks  riiklik  fond.  Metsaomanikud  on  juba  
väljendanud oma poolehoidu Keskkonnaministeeriumi ettepanekule.
Arved Viirlaiu Põhja-Eesti  Metsaühistu juht Kalle Põld sõnab, et jahimeeste poolt  soovitud fond jätab  
endiselt kõik kulud maaomanike ja maksumaksjate kanda. „Kavalate jahimeeste pakutud fondi loomise  
soovitusega pannakse nende arvates lolli maaomaniku õlule sisuliselt kogu ulukikahjustuse talumine, sest  
seaduse  eelnõu kohaselt  maaomanikuna kannan ma ulukikahjustused ca  90% ulatuses  ja  jahimeeste  
pakutavat fondi peaks hakkama ülal pidama minu kui maksumaksja raha, mis sisuliselt tähendab ju seda,  
et jahimeeste vastutusele ei jäägi praktiliselt midagi."
Eesti  Jahimeeste Seltsi  seisukoht on olnud, et riikliku fondi  abil  saaksid jahihooaja alguses jahimehed  
kindluse  selles  osas,  kui  suured  saavad  olema  nende  kulutused.  Erametsaliidu  tegevdirektori  Priit  
Põllumäe sõnul on ju sama küsimus ka maaomanikel. „Metsa- ja maaomanikud tahaksid ka võib-olla  
teada,  milliseks  nende  järgmise  aasta  kulutused  kujunevad,  ent  kahjustused  on  ettearvamatud  ning  
sellest  tulenevad kulud sisuliselt  prognoosimatud."  Maaomanikel  pole  täna võimalik  nende kulutuste  
kontrolli all hoidmise osas kaasa rääkida."
„Mündil on ka teine külg," rõhutab Põllumäe ning lisab: „Põllumajandus- ning maaelu poliitika toetuste  
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abil panustavad maaomanikud säästvasse maakasutusse. Nende toetuste üheks allikaks on ka Eesti riigi  
ehk maksumaksja raha. Mis saab aga siis, kui toetusega tehtud investeering metsloomade poolt täielikult  
ära süüakse? See on sisuliselt varjatud maksustamine, sest kui räägime maakasutuse kuludest ja tuludest,  
siis peame kõiki neid nüansse silmas pidama." Põllumäe lisab, et kahjuks kiputakse tänastes ulukikahjude  
kompenseerimise  aruteludes  rääkima  vaid  jahimeeste  kuludest,  samas  unustades,  et  jahipidamise  
(emotsionaalne hüve) ning ka jahisaaduste näol on tegemist siiski sisuliselt tuluga.
Metsakasvataja Anti Rallmann toob välja veel ühe tahu: „Jahimehed söödavad arvukuse suurendamise  
eesmärgil metssigu, kes aga hea meelega pistavad nahka kanaliste kurnad. Seasöödakohtades pugivad  
end  rasva  kährikud,  kes  samuti  ei  jäta  maaspesitsejate  lindude  kurnasid  söömata.  Tagajärjeks  on  
kanaliste arvukuse vähenemine ja kaitsealade laienemise surve maaomanikele."
Tõsi,  jahimehed  teevad  igal  aastal  hulga  kulutusi  -  laskemoon,  bensiin,  riided,  raadiosaatjad,  
lisasöötmine,  jahiseltside  liikmemaksud  jne.  Teisalt  saadakse  vastu  erinevaid  hüvesid  -  nii  
emotsionaalseid,  sotsiaalseid  kui  ka  majanduslikke.  Kas  tegemist  on  kahjumliku  ettevõtmisega? Kuna  
Eestis on 15 000 jahimeest, siis kindlasti see nii pole. Järelikult on saadavad hüved piisavad, et teha kõiki  
vajalikke  kulutusi.  Milised  rõõmud  jäävad  täna  maaomanikele?  Kõik  ulukikahjustused  tuleb  
sajaprotsendiliselt  ära  kannatada,  sellele  lisandub  emotsionaalne  äng  tehtud  töö  ja  nähtud  vaeva  
luhtaminemisest. Ka maksumaksja saab enesele teadmata sellest ebaõiglusest osa. On kahetsusväärne,  
kui riigis tehakse otsuseid viisil, mis ei arvesta osapoolte reaalset vastutuskoormat; otsus ei saa sõltuda  
sellest, kas otsuse tegija on ise või omab tutvusringkonnas jahimehi.

1.  Eesti  Erametsaliit  peab ebaeetiliseks,  et  keskkonna ja  avalike  hüvede kaitsmise  retoorikaga püüab  
Jahimeeste Mõttekoda põhjendada vana jahindussüsteemi säilitamist, tunnistamata seejuures, et:
1.1  ulukiasurkondade  ohjamisega  pole  paljud  jahipiirkonnad  toime  tulnud  ja  sellega  on  kahjustatud  
ökosüsteemide tasakaalu (eriti metssigade lisasöötmisega tekkiv kahju kaitsealustele liikidele);
1.2 motivatsiooni puudumine teha koostööd maaomanikega ja võtta vastutust ulukikahjude ennetamise  
eest on viinud konfliktideni kogukondades ning soosinud metsa- ja põllukahjude teket;
1.3 kuni tänaseni pole enamuse eramaaomanikega peetud vajalikuks lepinguid sõlmida, kuigi seda on  
kehtiv seadus eeldanud;
1.3 paljud jahipiirkonna kasutajad korraldavad jahiturismi ja realiseerivad ulukiliha kommertseesmärgil -  
selle äri käive on mitmeid miljoneid eurosid, kusjuures turistidele pakutakse teenust kohati ka "mustalt";
1.4  kasvava  maamaksu  peab  tasuma  maaomanik,  samuti  tegema  investeeringud  metsa-  ja  
põlluteedesse,  metsakultuuride  uuendamisse  ja  viljapõldude  rajamisse  -  samas  pole  uue  jahiseaduse  
vastased valmis isegi proportsionaalselt maaomanikuga hüvitama tekkivat ulukikahju;
1.5 aktiivselt töötatakse selle vastu, et jahipiirkondade lubade väljaandmine oleks läbipaistev ja kõigile  
avatud  protsess,  vältimaks  konkurentsi,  milles  sõelutaks  välja  kõige  enam  kogukonna  huve  arvestav  
ulukihoolde teenuse pakkuja ja mis võib paratamatult viia "vanade olijate" privileegide kadumiseni.
2. Eesti Erametsaliit toetab omanike poolt kaua oodatud jahiseaduse eelnõu sisukat menetlust Riigikogus  
ja kutsub üles Riigikogu liikmeid lõpetama nõukogude aeg meie jahinduses ning looma uue seadusega  
eeldused  meie  ökosüsteemide  terviklikuks  majandamiseks  ja  omanike  põhiseaduslike  õiguste  
taastamiseks.
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Määrus muutus!!

28.  veebruaril  ilmus  Riigi  Teatajas  meetme  1.5.1  määruse  muudatus  (§  12  lg  11),  millega 
täpsustatakse puistu vanuse kontrollimist. Muudatus ütleb, et kui metsaregistri järgi on puistu vanus 
kuni 30, siis Erametsakeskus lähtub nendest andmetest. Metsaregistri  vanusele aastaid juurde ei 
liideta  ega  lahutata.  Kui  metsaregistri  järgi  on  puistu  vanus  üle  30  aasta,  võib  Erametsakeskus 
kasutada puistu vanuse kontrollimiseks ka muid olemasolevaid tõendeid (nt metsateatiste andmeid 
ja olukorra ülevaatamist kohapeal). Muudatus on soodne nende metsaomanike jaoks, kelle metsade 
inventeerimisandmed ei vasta tegelikkusele – inventeerimisandmete järgi on mets lageraieealine, 
kuid tegelikkuses on küpse metsa raie tehtud juba mitu aastat tagasi ning metsaomanik on asunud 
noort  metsa hooldama ja  soovib selleks  toetust.  Kuna muudatus  jõustub tagasiulatuvalt  2012.a 
esitatud  taotluste  kohta,  siis  teeb Erametsakeskus  selle  taotlusvooru  otsused lähtudes  määruse 
muudatusest.

Eesti Erametsaliit tegi vastavasisulise märgukirja Põllumajandusministeeriumile juba novemberis 
2012.  Juba  toona rõhutasime,  et  SA-le  Erametsakeskus  tuleb  anda  erinormiga  õigus,  toetuse 
andmisel ja täiendavate tõendite esitamisel taotleja poolt, lähtuda looduses olevast olukorrast. 

Euroopa uudised

• 8. veebruaril leppisid EL valitsusjuhid kokku järgmise EL finantsperioodi eelarve. Vastavalt 
Lissaboni  leppele  tuleb  sellele  esmakordselt  eelarvele  saada  ka  heakskiit  Euroopa 
Parlamendist. Maaelu arengu poliitika, olles üks osa EL ühisest eelarvest, tuleb Parlamendis 
eraldi arutlusele märtsi jooksul.

• 21. märts 2013 on ÜRO peaassamblee üleskutsel kuulutatud Rahvusvaheliseks Metsa ja Puu 
päevaks.  2013.  on  mitmetel  põhjustel  oluline  aasta  –  jätkuvad  läbirääkimised 
metsandusliku siduva kokkuleppe sõlmimiseks; uueneb EL metsandusstrateegia; rakendub 
EL  puidumäärus;  Euroopa  Metsainstituut  peab  oma  20.  aastapäeva.  Arvestades  aasta 
olulisust toimub 9-13. detsembril teine Euroopa Metsanädal (Rovaniemis).

• 11.  aprillil  toimub  Euroopa  Metsainstituudi  eestvedamisel  biomassi  seminar  Euroopa 
Parlamendis,  kus  vaadeldakse  võimalusi  ning  takistusi,  et  saavutada  EL  2020  eesmärke 
taastuvenergeetika  osas.  Lähitulevikus  jätkuvad  diskussioonid  biomassi  säästlikkuse 
kriteeriumite üle. EEML jälgib protsesse ja arutelusid läbi CEPF-i.
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Maamess 2013

EEML osaleb ka sel aastal Maamessil ühisel metsarahva alal, mis asub A hallis. Sarnaselt eelmisele 
aastale  on  soovijatel  võimalik  osaleda EEML boksis  nõustajatena.  Info kellaaegade,  piletite  jm. 
kohta saadame enne messi.  Oma soovidest osaleda EEML-i boksi tegevustes tuleks teada anda 
Kristel Arukasele (kristel.arukask@erametsaliit.ee).

Selleks,  et  paremini  EEML-i  liikmesorganisatsioone  messil  reklaamida  soovime  trükkida  EEML 
liikmetele ühtse visiitkaardi,  kus oleks kirjas ühistu nimi ning kontakt. Visiitkaarte jagaksime nii  
Maamessil kui ka erinevatel üritustel projekti Metsatelk 2013 raames. Kui teil on visiitkaardi vastu 
huvi siis palun andke sellest teada 25. märtsiks kristel.arukask@erametsaliit.ee või telefonil 53 
468 109.

Lisaks  Eesti  Erametsaliidule  asuvad  metsarahva  alal  Eesti  Maaülikool;  Luua  metsanduskool; 
Erametsakeskus; RMK, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit jmt. organisatsioonid.

Koosolekud & kohtumised

15. märtsil toimub Eestimaa Talupidajate Keskliidu üldkoosolek. EEML-i kandidaat ETKL-i juhatusse 
on Sven Köster.
15. märtsil  toimub Tartus (Kreutzwaldi  64) IV metsandusliku ühistegevuse konverents,  kus teeb 
ettekande  "Metsanduslik  ühistegevus  Euroopa  Liidu  metsades  ja  Brüsseli  koridorides"  Priit 
Põllumäe.
21. märtsil osaleb Priit Põllumäe rahvusvahelise projekti WeevilSTOP telefoni-koosolekul.
21.  märts on I  rahvusvaheline Metsa ja  Puu päev (ÜRO peaassamblee 2012.  a.  novembrikuu 
otsusega).

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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