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Erametsaliidul on uus juhatuse esimees
18.  aprillil  toimus Tartus  Kreutzwaldi  64 aulas  traditsiooniline  Erametsapäev,  kus  tunnustasime 
tublisid tegijaid (http://www.erametsaliit.ee/?p=971). Peale Erametsapäeva kell 14:00 algas EEML-i 
kevadine  üldkoosolek,  kus  valiti  uus  juhatuse  esimees,  juhatus  ja  revisjonikomisjon. 
Revisjonikomisjoni kuuluvad Olavi Udam, Kaido Humal ning Märt Linnamägi. Uus juhatuse esimees 
on Hiiumaa Metsaseltsi juht Aira Toss. Juhatuse koosseisu ning uue juhatuse esimehe kohta loe 
rohkem siit: http://www.erametsaliit.ee/?p=1043 ja siit: http://www.erametsaliit.ee/?p=977  .  

Jahiseadus võeti vastu!
25. aprillil võeti Riigikogus kuue enamhäälega vastu uus jahiseadus. See sündmus tähistab aastaid 
kestnud  pingeliste  läbirääkimiste  lõppu,  milles  osalesid  maaomanike,  jahimeeste  ja 
keskkonnaministeeriumi  esindajad.  Sellega  seoses  kavatseme  kindlasti  uuendada 
www.jahiseadus.ee lehekülge  ning  välja  töötada  juhised  maaomanikele.  Ühistute  listi  sai  juba 
edastatud  sellekohased  esimesed  dokumendid  (ulukikahjustuste  ennetamise  teatis).  Kindlasti 
tegeleme soovitusliku lepingu vormi väljatöötamisega. Vastavalt üldkoosolekul räägitule lõpetame 
jahikeelu kampaania. Sellega seoses saadame juhised välja ka neile, kes kampaanias osalesid. Keelu 
lõpetamine või jätkamine on ennekõike maaomanike otsustada.

Raam paneb aluse edasisele koostööle
Tartus  toimunud  metsanduse  visioonikonverentsil  kirjutati  alla  metsa  majandamise  hea  tava 
raamdokument. Allkirjad andsid Riigimetsa Majandamise Keskuse, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse 
Liidu,  Eesti  Erametsaliidu,  Eesti  Maaülikooli,  Luua  Metsanduskooli  ja  Pärnumaa 
Kutsehariduskeskuse esindajad.  Metsaseltsi president Hardi Tullus sõnas, et metsa majandamise 
hea tava tekst ei kujuta endast detailset dokumenti ega juhist, kuidas metsas täpselt toimetama 
peab.  „Tegemist  on  pigem  raamlepinguga  või  deklaratsiooniga,  mida  iga  allkirjastaja  saab  läbi 
mõelda ja edasi arendada,“ rääkis Tullus ning lisas: „Võib öelda, et metsanduse head tavad ei ole 
mitte ainult metsasektori jaoks, vaid see on sõnum kogu ühiskonnale“.
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MAK 2014-2020 rahastamine ja Natura toetus
Seoses uueneva maaelu arengukavaga on Põllumajandusministeeriumis valminud eelseisva maaelu 
arengu perioodi  rahastamiskava,  kus  metsa  majandusliku  ja  ökoloogilise  väärtuse parandamise 
meedet ootaks ees kärbe. Kui perioodi 2007-2013 on metsade majandusliku väärtuse parandamise 
toetamise  eelarve  olnud  suurusjärgus  14  miljonit  €,  siis  Ministeerium  on  teinud  ettepaneku 
kahandada see 10 miljoni  € peale.  Seda põhjendatakse ennekõike  sellega,  et  uuel  perioodil  ei 
toetata enam liikuva tehnika soetamist tagastamatu toetuse abil. Arvestades seda, mil määral on 
metsade  hooldamise  tegevused  viimastel  aastatel  hoo  sisse  saanud,  on 
Põllumajandusministeeriumi sellekohane ettepanek nördimust tekitav. Kui tehnikat mitte toetada, 
oleks  hooldusraieteks  rahalisi  vahendeid  juurde  vaja.  Tegime   Põllumajandusministeeriumile 
ettepaneku metsade majandusliku ja  ökoloogilise väärtuse parandamise toetusmeetme eelarve 
suurendamiseks 15 miljoni €-ni (http://www.erametsaliit.ee/?p=993).

23.  aprillil  toimus  Vabariigi  Valitsuse  valitsuskabineti  nõupidamine,  kuhu 
Põllumajandusministeerium  oli  esitanud  arutamiseks  ka  "Maaelu  arengukava  2014-2020" 
vahendite kasutamise ettepaneku. Samal päeval avaldasime koostöös Eestimaa Looduse Fondiga 
pressiteate  (http://www.erametsaliit.ee/?p=988),  milles  rõhutasime,  et  Natura  toetused  uuel 
perioodil peavad jätkuma! 25. aprilli Valitsuse pressikonverentsil teatati, et valitsus kiitis heaks riigi  
eelarvestrateegia aastateks 2014-2017 ja stabiilsusprogrammi. Koos riigieelarve strateegiaga kiitis 
valitsus heaks põhimõtted Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamiseks perioodil 2014-2020. 
Sellega  aga  pole  Natura  toetusmeetme  tulevik  veel  selge  ning  selgitustööd  peavad  jätkuma! 
Erinevad metsaühistute  ja  metsaomanike algatused,  pöördumised,  arvamusartiklid  jms. oleksid 
väga teretulnud!

Kohtumine ETKL-i esindajatega
29. aprillil kohtus Priit Põllumäe ETKL-i esindajatega, et arutada ETKL-i liikmekaardi tulevikku ning 
võimalusi.  Sooduskaart  vajab uut  hoogu ning koostöös üritatakse kaardile  uut hingamist  anda. 
Ühtlasi  vahetati  mõtteid  ühtse  liikmete  registri  teemadel,  et  parandada organisatsioonide info 
liikumist  ja  kättesaadavust.  Vähe  sellest,  et  metsaomanikuni  jõuaks  rohkem  asjakohast 
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informatsiooni  keskorganisatsiooni  tegevustest,  hõlbustaks  sama  register  metsaühistu  liikmete 
arvestuse pidamist ning nendega suhtlemist.

Kuulutame välja fotokonkursi!
2013. a.  on kultuuripärandi  aasta!  Eesti  Erametsaliit  kutsub kõiki  metsaomanikke üles osalema 
fotokonkursil “Pärandkultuur minu metsas“, mis kestab 1. augustini 2013. Konkursi eesmärgiks on 
jäädvustada  erametsades  asuvaid  pärandkultuuriobjekte,  tugevdada  metsaomanike  sidet  oma 
metsaga  ning  tutvustada  avalikkusele  erametsades  leiduvaid  ning  hoitavaid  kõrge  ajaloolise  ja 
kultuurilise tähtsusega vaatamisväärsusi. Palume metsaühistu juhtidel sellekohane info edastada 
oma liikmetele! Rohkem infot: http://www.erametsaliit.ee/?page_id=1028

PEFC tulevik ja olevik
Erametsaliitu on puidu kokkuostjate poolt tulnud signaale, et tihtipeale pole metsaomanikud, ka 
need, kes on oma metsad sertifitseerinud, pidanud vajalikuks märkida lepingutesse või muudesse 
raiedokumentidesse  (näiteks  veoseleht)  PEFC  sertifikaadi  olemasolu.  Kutsume  siinkohal  kõiki 
metsaomanikke üles, kes on EEML-i PEFC rühmasertifikaadiga ühinenud, seda kindlasti tegema! 
Suhtlusest kokkuostjatega on ilmnenud, et huvi sertifitseeritud puidu vastu on suurenenud ning 
see tendents võib tulevikus veelgi süveneda.

Eesti Erametsaliit omab alates 2009. a. PEFC rühmasertifikaati. See tähendab, et PEFC sertifikaati  
saavad läbi  Erametsaliidu  taotleda kõik  metsaühistud  ning  metsaomanikud,  kes  soovivad  PEFC 
nõuetele  vastata.  Vastavasisulised  sooviavaldused  võib  saata  aadressile 
erametsaliit@erametsaliit.ee.

PEFC  Eesti  kohta  leiab  lisainformatsiooni  Eesti  Erametsaliidu  koduleheküljelt: 
http://www.erametsaliit.ee/?page_id=403.
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Metsise kaitse Lätis
Keskkonnaamet  korraldas  30.  aprillil  seoses  metsise  kaitse  tegevuskava  väljatöötamisega, 
väljasõidu Läti Vabariiki. Väljasõidu eesmärgiks oli tutvuda Läti riigimetsa majandaja LVM-i metsise 
seire  ja  kaitse  meetmetega.  Väljasõidul  osalesid  lisaks  Keskkonnameti,  Keskkonnaministeeriumi 
looduskaitseosakonna ja  RMK töötajatele  ka EEML-i  esindajad Kadri-Aija  Viik  ja  Anti  Rallmann. 
LVM-i  töötajate  ettekandest  selgus,  et  Läti  riigimetsa  maadel  on  LVM 2012.  aastal  läbi  viinud 
mahuka  metsiseinventuuri,  mille  tulemusel  fikseeriti  metsise  hetkeseis  Läti  riigimetsades. 
Inventuuri  tulemusel  joonistus välja,  et  kaks tugevamat ja elujõulisemat metsise asurkonda on 
Lätis  Kuramaa  kesk-  ja  põhjaosas  ning  Põhja-Lätis  vastu  Viljandi,  Valga  ja  Võrumaad.  Metsise 
mängude ja elupaikade kaitse on üpris sarnane Eestis praktiseeritava kaitsega, va selle erisusega, 
et  Lätis on metsis jätkuvalt  jahilindude nimekirjas.  Tõsi  küll,  juba mõnda aega 0 laskelimiidiga.  
Tõenäoliselt sellest tingituna on ka Läti riigimetsa majandaja LVM näidanud üles huvi aktiivseteks 
kaitsemeetmeteks,  et  metsise  asurkonna  seisundit  parendada.  LVM   on  alustanud  mitmete 
katseliste  metsise  elupaikade  parendamiste  meetmetega  nagu  näiteks  alusmetsa  raie  metsise 
elupaikades, madala väljaraiega harvendusraied ja ka metsakuivenduskraavide kinniajamine. Kuna 
metsis on inimese kõrval  üks meie metsade põlisemaid asukaid ja tema käekäik oluline, tuleks 
suure huviga jälgida LVM-i katsete tulemusi.

Remo Savisaare loodusfoto näitus metsapealinnas Elvas
Alates aprilli  lõpust on metsapealinnas Elvas üleval  EEML-ile kuuluv Remo Savisaare fotonäitus. 
Näitust saab külastada Kultuurikeskuse Sinilind saalis kuni 1. juunini. Peale Elvat eksponeeritakse 
pilte Metsatelgi projekti kaudu erinevatel messidel ja laatadel. Alates septembrist on näitus üleval  
Abja kultuurimajas.

Puhkuste info
Kristel  Arukask  puhkab 13.05-26.05.  Kindlasti  saab  teda  kätte  meili  teel,  ent  palume mõistvat 
suhtumist, kui mõni vastus natuke viibib.
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Koosolekud & kohtumised
02. mail kohtub Priit Põllumäe Metsä Group esindajatega, et arutada PEFC sertifitseerimise üle.
07. mail osaleb Priit Põllumäe EEML-i esindajana Eesti Metsaseltsi juhatuse koosolekul.
08. mail osaleb juhatuse esimees Aira Toss Metsanduse Kutsenõukoja koosolekul Tallinnas.

Uue juhatuse koosseisu I koosolek toimub 23. mail Tallinnas EEML-i Mustamäe tee 50 kontoris. 
Lisainfo: priit.pollumae@erametsaliit.ee 
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