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EEMLi esindajad andsid Soome kolleegidele ülevaate Eesti erametsandusest 

Neljapäeval, 16. augustil käisid projektijuht Priit Põllumäe ning juhatuse liige Erik Kosenkranius 

kohtumas Soome Põllumajandustootjate ja Metsaomanike Keskliidu (MTK) metsanduse rühmaga, 

kelle eesotsas on Euroopa Komisjoni Metsanduse ja Korgitootmise Nõuanderühma esimees Juha 

Hakkarainen. Soome kolleegidele anti ülevaade Eesti erametsandusest, selle hetkeseisust ja 

arengutest. Ühise laua taga arutati mitmeid teemasid, sh. riikide jahinduspoliitikat ning puidu 

kasutamist taastuvenergia tootmises. 

 

Balti riikide erametsaomanike koostöö tiheneb 

Reedel, 17. augustil kohtusid kolme Balti riigi – Eesti (Eesti Erametsaliidu), Läti (Läti Metsaomanike 

Liidu) ja Leedu (Leedu Metsaomanike Liidu) – erametsaomanike esindusorganisatsioonide esindajad 

Riias, et arutleda regiooni erametsanduse üle ning allkirjastada ühine resolutsioon. Selles kutsuti 

kolme riigi valitsusi võimaldama erametsandusele piisavat rahastust, et tagada maaelu arengukavas 

ja uues programmiperioodis aastani 2020 seatud Euroopa Liidu ja riiklike eesmärkide täitmine. 

Märgiti, et tuleks vältida täiendavaid kitsendusi ja kohustusi erametsaomanikele seoses Euroopa 

Liidu puidumäärusega ning rangeid looduskaitselisi piiranguid erametsaomanike arvelt. Samuti leiti, 

et looduskaitseliste väärtuste hoidmist peaks metsaomanikele adekvaatselt kompenseerima. Kuna 

metsaomanike koostöö on kõige olulisem võtmetegur, et ületada omandi killustatusest tekkivaid 

probleeme, kutsuti valitsusi üles toetama erametsaomanike organisatsioonide arendamist. 

Samuti tõdeti, et enam tuleks tunnistada eraomandi põhiseaduslikku õigust ning vältida 

ebaproportsionaalseid riiveid omandiõigusele. Selle ilmekaks näiteks on jahinduspoliitika, mis on 

täna teravalt päevakorras kõigis kolmes Balti riigis.  



  

Fotol (vasakult paremale): Arnis Muižnieks (Läti Metsaomanike Liit), Priit Põllumäe (Eesti 

Erametsaliit), Algis Gaižutis (Leedu Metsaomanike Liit.  

 Allkirjastatud resolutsiooniga saate tutvuda siin. 

 

Pärnumaal sai ühistute liitumine teoks 

Pärnumaal Lähkmal loodi viie metsaühistu eestvõtmisel uus erametsaomanike ühistu, mis loodab 

kasvada Eestis üheks suuremaks. Kuna juriidiliselt ühineda on seni toimivatel ühistutel keerukas, siis 

otsustati seda teha läbi uue ühistu loomise. Loodud ühistu hakkab koondama nii väikseid kui ka 

suuremaid erametsaomanikke . Omandi suurus pole metsaühistusse astumisel oluline, tähtsam on 

soov oma metsast rohkem teada saada ja seeläbi võtta vastu parimaid majandusotsuseid.  

Ühistu sai nimeks Ühinenud Metsaomanikud ja selle asutas 12 liiget. Asutajatele kuulub metsamaad 

üle terve Eesti. 

Metsaühistul on plaan aktiivselt tegeleda puidu ühismüügiga ja pakkuda metsaomanikele nõu ja abi 

kõigis metsandusega seotud küsimustes, olgu need siis metsamaaparandus, metsauuendus või 

raieteenus.  

 

Kohtumiseni laupäeval Valgamaal Udumäe Puhketalus, XIII talumetsamajandajate kokkutulekul! 
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