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Juba järgmisel nädalal Tartus!
18. aprillil toimub Tartus Kreutzwaldi 64 aulas algusega kell 11.00 traditsiooniline Erametsapäev, 
kus tunnustame tublisid tegijaid ning arutleme päevakajalistel erametsanduse teemadel. Lisaks,  
kuuleme ettekandeid Venemaa,  Valgevene ja  Ukraina  metsandusest!  Peale  Erametsapäeva kell 
14.00 algab Kreutzwaldi 64 aulas EEML kevadine üldkoosolek, kus valitakse uus juhatuse esimees,  
juhatus ja revisjonikomisjon. 
Palume Teil end registreerida 12. aprilliks tel: 53 468 109 kristel.arukask@erametsaliit.ee 

Metsanduse visioonikonverents
Tänavune Metsanduse visioonikonverents toimub 19. aprillil  Tartus Dorpati  konverentsikeskuses 
ning kannab pealkirja „Metsa majandamise Head Tavad“. Konverentsi peaesinejaks on Jan Heino, 
kes on Euroopa Metsakonventsiooni valitsuste vahelise läbirääkimiste komitee esimees. Ta räägib 
kokkulepetest  metsanduses  rahvusvahelisel  tasandil.  Konverentsil  teeb  ettekande  ka  EEML-i 
juhatuse esimees Taavi Ehrpais.

Konverentsi programm ning täpsem info on leitav SIIT 

Uus kodulehekülg
Meil  on  hea  meel  teatada,  et  EEML-l  on  alates  sellest  nädalast  üleval  uus  kodulehekülg  - 
www.erametsaliit.ee. Oleme igapäevaselt kodulehte täiendamas ning ajapikku saavutame täieliku 
asja- ning ajakohasuse. Liikmesorganisatsioonidele on plaanis teha eraldi keskkond, kuhu hakkame 
üles panema EEML juhatuse ja üldkoosoleku protokolle ning infokirju. Kõik metsaühistud, kes pole 
erametsaportaali  mahtunud,  ent  sooviksid  oma  infot  edastada  võtke  kontakti 
priit.pollumae@erametsaliit.ee. Üritame luua selleks võimaluse oma uuel kodulehel.

Lisaks  koduleheküljele  kolisime  uude  serverisse  ka  kogu  oma  e-postinduse.  Vana 
mail.erametsaliit.ee asub zone.ee serverites st. ka kõik vanad kirjad on ümber tõstetud. Igal EEML 
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liikmesorganisatsioonil on võimalus saada endale @erametsaliit.ee lõpuga meilikonto. Kui huvi 
on, siis andke sellest teada aadressil priit.pollumae@erametsaliit.ee.

Ära unusta end siis uue ja huvitavaga kursis hoida: www.erametsaliit.ee !!

PEFC sertimine ja tulevik
Vaikselt, ent järjekindlalt areneb ka PEFC sertimine. PEFC tarneahela on sertifitseerinud juba 33 
ettevõttet,  kelle hulgas on ka 13 PEFC logo kasutajat. 2012. aastal lisandus 11 ettevõttet,  kelle  
tarneahel  sertifitseeriti.  PEFC  logo  kasutab  9  metsaomanikku.  Viimasel  ajal  on  huvi  PEFC 
sertifikaadi vastu märgatavalt tõusnud, eelkõige ettevõtete poolt, kes on huvitatud järjest enam 
PEFC  sertifikaadiga  puidu  ostmisest.  Siinkohal  kutsumegi  PEFC  rühmasertifikaati  omavaid 
metsaomanikke  metsamaterjali  müües  kasutama  PEFC  logo.  PEFC  logo  annab  välja  Eesti 
Metsasertifitseerimise  Nõukogu  (lisainfo:  Mart  Kelk  mart.kelk@mail.ee).  Erametsaliidu  PEFC 
grupisertifikaadiga on tänaseks ühinenud 60 000 ha metsamaa omanikud. Metsaomanik, lisainfo ja 
liitumishuvi korral kirjuta erametsaliit@erametsaliit.ee!!!

Taaskord jahiseadusest
Uue jahiseaduse menetlemine venib. Sellega seoses algatati 20. märtsil  Riigikogu liikmete Aivar 
Riisalu,  Annely  Akkermann,  Ester  Tuiksoo,  Heljo  Pikhof,  Helmen Kütt,  Kalvi  Kõva,  Karel  Rüütli, 
Lembit Kaljuvee, Rainer Vakra, Rein Randver, Tiit  Tammsaar, Tõnu Juul, Ülo Tulik eestvedamisel 
kehtiva jahiseaduse täiendamise seadus (402 SE).  Maaomanike organisatsioonid ei toeta 402 SE 
edasist menetlemist! Rohkem infot esitatud eelnõu kohta SIIT.
 
9. aprillil kogunes Riigikogu keskkonnakomisjon, et arutada Keskkonnaministeeriumi eelnõud 351 
SE.  Kuuldavasti  hääletati  parandusettepanekuid,  ent  protsess peatus  taas,  kui  jõuti  kahjustuste 
kompenseerimise põhimõtete juurde.
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EEML Talupidajate Keskliidu üldkoosolekul

 

 

ETKL üldkoosolek toimus 15. märtsil Järvamaal Mäos. ETKL-i 
eesmärgiks  on  liikmete  huvide  kaitsmine 
Põllumajandusministeeriumis ja Riigikogus. Liikmete huvide 
kaitsmine toimub ka Euroopa Liidu tasandil tugevalt, kuna 
ETKL  peadirektor  Kaul  Nurm  on  Euroopa  Majandus-  ja 
Sotsiaalkomitee  liige.  Lisaks  tegeletakse 
põllumajandustootjatele Asendusteenistuse poolt pakutava 
asendusteenuse  korraldamisega.  Teenust  kasutas  166 
tootjat  31695  tunni  ulatuses.  Tegeletakse 
nõuandeteenistuse reformiga.  ETKL valis ka uue juhatuse, 
kuhu valiti ka EEML-i esindajana Sven Köster (pildil).

Pöördkäibemaksust
2. aprillil  toimus kohtumine Rahandusministeeriumis,  kus osalesid EEML, EMPL, MTA esindajad 
ning Rahandusministeerium ja Keskonnaministeeriumi esindajad. Arutati EEML-i ja EMPL-i ühist 
ettepanekut  rakendada  maksupettuste  vältimiseks  metsasektoris  pöördkäibemaksu.  EEML-i 
poolelt  rõhutasime  veel  Rahandusministeeriumi  esindajatele,  et  senised  tulumaksuga  seotud 
erisused metsaomanikele  pole  rahuldavad ning  pärisvad  endiselt  metsade majandamist.  Lisaks 
esineb segadusi FIE-dest metsaomanikel tulude deklaeerimisel.

Metsa- ja puiduklastri arengustsenaariumi arutelud
Balti Uuringute Instituut viib läbi uuringut Metsa- ja puiduklastri arengustsenaariumi 2020. Selleks 
kutsuti  kokku  töötuba,  kus  osales  juhatuse  liige  Ants  Erik.  Eesti  metsa-  ja  puidutööstuse 
sektoruuringu eesmärk on viia läbi Eesti puidusektori konkurentsivõime analüüs ja selgitada välja 
edutegurid,  et  luua  alused riiklikul  tasandil  sektori  kitsaskohtade  leevendamiseks  ja  tugevuste 
võimendamiseks ning pakkuda kvaliteetset infot otsuste tegemiseks ettevõtete tasandil. 
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Täismassi piirangud
22. märtsil toimus kohtumine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis (MKM). Koosolekul 
osalesid peale  Erametsaliidu veel ka Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, RMK, Autoettevõtete Liit, 
Maanteeameti  peadirektor ning MKM-i esindajad.  Arutati  ikka seda sama täismassi  tõstmist  ja 
talviste erivedude korra muutmist.

Riigikogu komisjonid arutasid Haanja looduspargi laiendamisega seotud probleeme
Riigikogu  keskkonnakomisjoni  ja  maaelukomisjoni  25.  märtsi  ühisistungil  oli  arutusel  Haanja 
looduspargi  uue  kaitse-eeskirja  kehtestamine,  mis  näeb  ette  piirkonda  täiendavate 
sihtkaitsevööndite  loomise.  Komisjonid  kuulasid  ära  Haanja  vallavolikogu  ja  maaomanike 
esindajad, kelle arvates ei võimalda kehtiv regulatsioon sõlmida riigiga vastuvõetavat kokkulepet 
ega majandustegevuse piiranguid õiglaselt kompenseerida.
Maaelukomisjoni esimees  Kalvi Kõva sõnul tuleb looduse kaitsmine kõrval  kaitsta ka inimest ja 
leida  kõigile  sobiv  kompromiss.  „Maaomanike  kaasamine,  kompromisside  otsimine  ja 
tegevuspiirangutest  tulenev  õiglane  kompensatsioon  on  märksõnad,  millega  peaks  uute 
looduskaitsealade loomisel arvestama. Vastasel juhul on meil loodus kaitstud ja inimesed maalt 
lahkunud,“ ütles Kalvi Kõva.
Haanja maaomanike huve esindasid  istungil  Haanja vallavolikogu liikmed  Väino Palo, Erki  Sok, 
Haanja vallavanem Juri Gotmans ja maaomanik Juta Sikk.
Loe edasi SIIT.

Kohtumine EMPL-i juhatusega
10. aprilliks oli EMPL-i laiendatud juhatuse koosolekule kutsutud rida erametsasektori esindajaid – 
Jaanus Aun (EMK); Taavi Raadik (Eesti Puidumüügi Keskus); Taavi Ehrpais (EEML); Priit Põllumäe 
(EEML) ning Tarmo Lees (KÜ Eramets). Arutati koostöövõimalusi ning ühiseid teemasid, mille osas 
tihedamalt  läbi  käia  ning  üksteist  aidata.  Palju  räägiti  maksudest  ning  vajadusest  vähendada 
füüsilistest  isikutest  metsaomanike  maksukoormust  metsa  või  puidu  müümise  korral.  Lisaks 
rõhutati  pöördkäibemaksu  rakendamise  ning  üldise  mainekujunduse  olulisust.  Konkreetsete 
ühisteemadega tegeletakse tulevikus kindlasti edasi.
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Koosolekud & kohtumised
16.  aprillil osaleb  Priit  Põllumäe  MAK  2014-2020  ettevalmistava  juhtkomisjoni  istungil 
Põllumajandusministeeriumis.
16. aprillil osaleb Priit Põllumäe videoettekandega European Forest Network seminaril. Ettekande 
teemaks on „Forestry and Rural Development – the Estonian view“.
18. aprillil toimub Tartus Kreutzwaldi 64 aulas Erametsapäev ja peale seda EEML üldkoosolek.
19. aprillil toimub Tartus Metsanduslik Visioonikonverents.
24. aprillil möödub 21. aastat Eesti Talumetsa Liidu asutamisest!

Endiselt  oleme  avatud  kutsetele  osalemaks  metsaühistute  üldkoosolekutel.  Huvi  on  üles 
näidanud juba Põhja-Eesti  Metsaühistu ning Hiiumaa Metsaselts!!  Kel  on huvi kontakteeruge 
priit.pollumae@erametsaliit.ee
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