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Uue juhatuse koosseisu esimene koosolek
23. mail kogunes EEML-i juhatus oma korraliseks koosolekuks Tallinna Mustamäe tee 50 kontorisse. 
Arutati juhatuse edasist töökorraldust ning lähiaja prioriteetseid valdkondi. Otsusti muuhulgas, et 
aasta jooksul üritatakse vähemalt viis juhatuse koosolekut pidada Tallinnast väljaspool. Vaadati üle 
toimunud  kohtumistega  seotud  informatsioon  ning  otsustati,  et  järgmisel  aastal  otsitakse 
Erametsapäeva ning üldkoosoleku toimumiseks uus koht.

Kuulati  Metsaseltsi  tegevjuhi  Ants  Varblase  ettekandeid  käimasolevate  projektide  kohta  ning 
otsustati  toetada  metsanduse  elutööpreemia  väljaandmist  1000  €-ga.  Uuriti  ja  arutati 
koostöövõimaluste üle Eestimaa Talupidajate Keskliiduga ning seati sihte arengukava koostamise 
teemadel.

Kõige  eelneva ning  palju  muu kohta  loe  juba protokollist,  mis  nädala  lõpuks  ka kodulehekülje 
liikmete keskkonda (http://www.erametsaliit.ee) üles laetakse. Kui Sul veel ei ole parooli, siis küsi 
seda oma metsaühistu juhilt!

Ootame küllakutseid!
Juhatus otsustas maikuu koosolekul, et  juuni, juuli ning augusti koosolekud toimuvad väljaspool 
Tallinnat (vastavalt  Viljandimaa, Kohila ning Ida-Virumaa). Juhatuse liikmete ühtne ja selge soov 
on  külastada  liikmesoraganisatsioone  ning  seetõttu  ka  üleskutse  kõikidele  metsaühistutele: 
kutsuge meid külla, võtame hea meelega selle tee ette!
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Jahindusnõukogude esindajad
Vastavalt  metsaühistute  tehtud ettepanekutele  ja  23.  mai  juhatuse otsusele  valiti  maakondlike 
jahindusnõukogude erametsaomanike esindajateks alljärgnevad inimesed:

1 Harjumaa Ando Eelmaa

2 Hiiumaa Aira Toss

3 Ida-Virumaa Aare Karp

4 Järvamaa Ülle Läll

5 Jõgevamaa Andras Kaasik

6 Lääne-Virumaa Tõnis Hiielaid

7 Läänemaa Einar Pärnpuu

8 Pärnumaa Urmas Rahnel

9 Põlvamaa Anti Rallmann
1
0 Raplamaa Valdu Reinaas
1
1 Saaremaa Rein Kirst
1
2 Tartumaa Peep Põntson
1
3 Valgamaa Andres Olesk
1
4 Viljandimaa Olavi Udam
1
5 Võrumaa Ilmar Ait

Kuni 8-liikmelistes jahindusnõukogudes on esindatud maaomanike ja jahipiirkondade kasutajate 
esindajad  (proportsionaalselt)  ning  riigi  esindajad.  Jahindusnõukogu  otsused  on  kohustuslikud 
seega  metsaomanike  esindajana  on  nõukogu  liikme  hääl  väga  oluline,  sest  otsuseid  tehakse 
nõukogus konsensuslikul alusel. Koostöö liikme, piirkondlik(e) metsaühistuga (-tega) ning EEML-ga 
on  seetõttu  äärmiselt  oluline.  Loodame  EEML-i  poolt  korraldada  maaomanike  esindajatele  ka 
koolitusi-seminare.
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Jahiseadus  ilmus  Riigi  Teatajas  16.05.2013,  seadusega  saab  tutvuda  aadressil: 
https://www.riigiteataja.ee/akt/116052013002 

PEFC sertifikaat toob hinnalisa
Kogu maailmas ja nii ka Eestis saavutab üha suurema konkurentsieelise säästlikult majandatavatest 
metsadest varutud puit. Tõendit puidu päritolu kohta nõuavad järjest rohkem nii tootjad, ehitajad, 
edasimüüjad  kui  ka  tarbijad  ning  see  tendents  võib  tulevikus  ainult  suureneda.  Ligikaudu  kuu 
kestnud läbirääkimised Metsä Forest AS-ga on viinud selleni, et alates teisest poolaastast maksab 
Metsä Forest AS erametsadest tarnitud PEFC sertifikaati omavale paberipuidule iga tihumeetri eest 
eurose  hinnalisa.  Loe  PEFC  rühmasertifikaadi  kohta  rohkem 
http://www.erametsaliit.ee/sertifitseerimine-2/ruhmasertifikaat/ 

MAK 2014-2020 rahastamine ja Natura toetus
Jahiseadusega seotud info ja uudised on kujunenud tõeliseks „klassikaks“,  aga kuna MAK-i  uus 
periood on ettevalmistamisel, siis tundub, et sama saab olema ka sellega. Kui pikka aega saime 
edastada infot selle kohta, kuidas Põllumajandusministeerium ja teised juhtkomisjoni partnerid (va. 
siis  EEML,  Keskkonnaministeerium  ning  Keskkonnaühenduste  Koda)  soovivad  Natura  toetusi 
uuenevast MAK-st välja saada, siis nüüdseks on olukord taas mõnevõrra uus.

Põllumajandusministeeriumi  esialgne  MAK  2014-2020  rahastuskava  Natura  toetusi  üldse  ei 
sisaldanudki. Aprillis tutvustas minister Seeder uut MAK-i eelnõud ka Valitsuse kabinetiistungil, kus 
otsustati, et Natura toetused peaksid siiski tulema maaelu arengu vahenditest. Sellele on nüüdseks 
reageerinud  nii  Põllumajandusministeerium  kui  ka  Põllumeeste  Keskliit 
(http://www.erametsaliit.ee/2013/05/20/pollumehed-pole-nous-natura-toetuse-maksmisega-
maaelu-arengukava-vahenditest/     ).

Eesti  Erametsaliit  on  endiselt  seisukohal,  et  toetuste  maksmine  MAK-ist  on  asjakohane  ning 
õigustatud. Tervitame viimast Valitsuse otsust,  et  Natura toetuste maksmine jätkub EL kaasabil  
ning loodame, et sellise seisukoha juurde jäädakse Valitsuses lõpuni, MAK 2014-2020 kinnitamiseni  
(sügisel 2013).
PS! Vaata ja kuula ka: http://www.erametsaliit.ee/2013/05/23/mak-2014-2020-vikerraadios/ 
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Puhkuste info
Priit  Põllumäe puhkab  8.  juulist  – 28.  juulini.  Sellel  perioodil  palume pakiliste  küsimuste  osas 
pöörduda Kristel Arukase poole (kristel.arukask@erametsaliit.ee) 

Koosolekud & kohtumised
31. mail osaleb juhatuse esimees Aira Toss Keskkonnaministeeriumi arutelul metsa majandamise 
eeskirja eelnõu üle.
04.  juunil kohtub  tegevdirektor  Priit  Põllumäe  Põllumajandusministeeriumi  asekantsleri  Illar 
Lemettiga, et arutada Natura toetuste tulevikku, 2014. a. toetusvoorude avanemise võimalikkust 
ning metsameetmete tulevikku.
06 – 07. juunil osaleb projektijuht Kristel Arukask Lääne-Virumaal Sagadi Metsakeskuses toimuval 
MAK 2007–2013 seirekomisjoni XIV istungil.
14. juuni - EMPL kutsub: avalik seminar „Tootlikkus ja konkurentsivõime metsa- ja puidusektoris“ 
(http://www.erametsaliit.ee/2013/05/21/avatud-seminar-tootlikkus-ja-konkurentsivoime-metsa-
ja-puidutoostussektoris/). EEML-st osalevad Priit Põllumäe ning Aira Toss.

20. juunil toimub EEML-i juhatuse koosolek Viljandimaal. Täpsem info peatselt.

26.  juunil osalevad  juhatuse  esimees  Aira  Toss  ja  tegevdirektor  Priit  Põllumäe  Balti 
erametsaomanike  esindusorganisatsioonide  ühisseminaril  Brüsselis! Nii  Euroopa 
Metsamajas kui ka Euroopa Parlamendis toimuva ürituse läbivaks teemaks on arengud Euroopa 
metsapoliitikas ning omandiõiguse riivetega seotud probleemid. Üritust korraldatakse koostöös 
CEPF-ga. Rohkem infot: http://www.cepf-eu.org/event.cfm?ID_art=578.

Infokiri läheb väikesele puhkusele (juuni-juuli)! Uuendame jätkuvalt ja jooksvalt 
oma kodulehekülge!
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