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 05.06.2012 kohtus EEML jahinduse töörühm Riigikogu jahimeeste toetusrühmaga, mis on 

erakondade ülene. Kohtumisel andis EEML jahinduse töörühm ülevaate oma seisukohtadest 

uue jahiseaduse eelnõuga seonduvast. EEML juhatuse esimehe Taavi Ehrpaisi sõnul oli 

kohtumine positiivne ning väga vajalik, selleks et jõustuks uus maaomanike õigustega 

arvestav jahiseadus. „Õnneks on ka jahimeeste toetusgrupil soov uus jahiseaduse eelnõu 

Riigikogust läbi lasta. Tänase eelnõuga EEML kindlasti päris rahul ei ole, kuid võib öelda, et 

edasiminekud on märgatavad. Peamine, millega EEML ei taha nõustuda, on see, et eelnõus ei 

ole sees lepingu sõlmimise kohustust maaomaniku ja jahirentniku vahel. Lepingute eelnõusse 

sissesaamine on otseselt seotud jahikeelu aktsiooni edukusega. Mida rohkem maaomanikke 

jahikeelu aktsiooniga ühineb, seda suurem võimalus on, et seadusesse tuleb lepingu 

kohustus sisse. Üldkoosolekul oleme ühiselt otsustanud, et algatame jahikeelu aktsiooni, 

paluks liikmetel üldkoosoleku otsuseid järgida. Täna on peaaegu kindel, et lähiajal jahiseadus 

Riigikokku jõuab, see millisena ta sealt välja tuleb, sõltub jahikeelu aktsiooni tulemustest.“ 

 

 EEML ootab osalejaid Talumetsamajandajate konkursile.  

Parima talumetsamajandaja konkurss 2012 

Eesti Erametsaliit kuulutas mai keskpaigas välja konkursi parimate talumetsamajandajate leidmiseks, 

keda autasustatakse juuli lõpus toimuvatel Jäneda Talupäevadel. 

Parima talumetsamajandaja konkurss on Eesti Erametsaliidul kujunenud pikaajaliseks traditsiooniks – 

tänavu toimub see juba 19. korda.  

Konkursil osalejalt eeldame, et ta on mõne seltsingu või ühingu liige, tegeleb kohaliku elu-olu 

arendamisega, on seotud mõne metsandusliku projektiga (näiteks PEFC sertifikaadi omandamine, 

taastuvenergia/bioenergia jmt), on andnud oma metsale lisandväärtuse (n puhkerajatised, 

loodussaaduste varumine). Samuti eelistame väikemetsaomanikke. 

Konkursil võivad osaleda ka eelmistel aastatel osalenud talumetsamajandajad v.a. need, kes on 

kuulutatud konkursi võitjaks. 



Täidetud ankeet tuleks saata 15. juuniks  2012 kas Erametsaliidu postiaadressile:  

MTÜ Erametsaliit Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn või e-posti 

aadressile kristel.arukask@erametsaliit.ee  

Ankeet on olemas kirja manusena ning aadressil: http://www.eramets.ee/talumetsamajandamise-

konkurss 

 

 29. juunil toimub EMK nõukoja koosolek. Selleks, et EEML liikmete arvamused ja 

ettepanekud oleks esindatud palume teil need esitada läbi oma piirkonna nõukoja esindaja.  

EMK nõukoja päevakord: 

1. EMK kohapealse kontrolli kvaliteedi parandamise võimalused 

2. Metsaühistute arendamine toetusmeetmete abil (sh toetuste suunamine ainult ühistute 

liikmetele, ühistu toetuse sidumine liikmete minimaalse arvuga, tugiisiku toetuse jätkumise 

võimalikkus jms.) 

3. Konsulentide pädevuse suurendamise ja erapooletuse tagamise võimalused 

Nõukoja liikmete nimekiri on lisatud kirjale manusena. 

 

 Erametsaportaalis on kättesaadav ka aprilli EEML juhatuse elektroonilise koosoleku protokoll.  

 Eesti Erametsaliidu uudiseid Facebookis saate 

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

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

  

Lugupidamisega 

Kristel Arukask 

EEML projektijuht 

53 468 109 

kristel.arukask@erametsaliit.ee 
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