
 

 

 

 

 

 

 

EESTI ERAMETSALIIT 
SEISAME ERAMETSAOMANIKE 

HUVIDE EEST!  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

EESTI ERAMETSALIIDU MISSIOON  

Eesti Erametsaliit kaitseb, esindab ja 

propageerib oma liikmesorganisatsioonide ja 

nende liikmete (erametsaomanike) huve, et 

võimaldada maksimaalset tegevusvabadust 

metsade jätkusuutlikul, säästlikul ning 

tulutooval majandamisel. 

 

TEGEVUSED 

Eesti Erametsaliit on riigi partnerina kaasatud  

metsandust puudutavate seaduste ja 

määruste valmimis ning 

muudatusprotsessidesse. 

Muudatusettepanekute tegemisel lähtume 

erametsaomanike huvidest ning sellest, et 

erametsaomanikel oleks suurem 

tegevusvabadus oma metsade majandamisel.  

* Anname alates 2012. aastast välja liikmete 

infokirja.  

* Koostame erametsaomanikele praktilisi 

juhendeid ja lepingute näidiseid.  

* Seisame kompensatsiooni saamise eest 

looduskaitselitse piirangute talumisel. 

* Osaleme maaelu arengukava koostamises, 

kus meie eesmärk  on metsa osatähtsuse 

suurendamine. 

 

Anname Erametsaliidu Facebooki konto 

kaudu päevakajalist infot liidu tegemiste 

kohta. 

SAAVUTUSED 
* EEML ettepanekud erakondadele 2015. 

aasta riigikogu valimisteks ja valimiskompass, 

mis leidsid ka meedias laia kõlapinna 

* Eesti metsaomanikku usaldav metsaseadus 

* efektiivsem metsamaterjali vedu ja suurem 

tulu metsaomanikule 

* Natura 2000 metsamaa toetuse jätkumine 

* maaomanikega arvestav jahiseadus 

 

KOOSTÖÖ ja PARTNERID 

Eesti Erametsaliit teeb koostööd teiste 

metsandusorganisatsioonidega ning eri-

nevate ametkondade ja ministeeriumidega.  

 

EEML partnerid on: SA Erametsakeskus, Eesti 

Metsa- ja Puidutööstuse Liit, Riigi 

Metsamajandamise Keskus, Eesti Metsaselts, 

Eestimaa Talupidajate Keskliit, Eesti 

Põllumeeste Keskliit, Eesti Omanike Keskliit, 

Eesti Jahimeeste Selts, Metsa Hoiu- ja 

Laenuühistu, Maaelu Edendamise Sihtasutus, 

Eesti Maaülikool, Luua Metsanduskool, Eesti 

Puidumüügikeskus, Advokaadibüroo Veso ja 

Partnerid, Keskkonnaministeerium, Kesk-

konnaamet, Keskkonnainspektsioon, Põllu-

majandusministeerium jne. 

 

Eesti Erametsaliit kuulub mitmesse rahvus-

vahelisse metsandus- ning maaomanike 

organisatsiooni: The Confederation of  

 
 

European Forest Owners (CEPF), European 

Landowners (ELO), International Family 

Forestry Alliance (IFFA). 

 

Eesti Erametsaliidu tegevust toetab viie 

sendiga igalt müüdud puidutihumeetrilt Eesti 

Puidumüügikeskus. 

 

Eesti Erametsaliidu ja Maaelu Edendamise 

Sihtasutuse vahel on sõlmitud raamleping 

eesmärgiga parendada maamajandust 

käsitleva nõuande kvaliteeti ja teabe levikut 

ning töötada välja uusi ja täiendada 

olemasolevaid nõuandetooteid. 

 

Eesti Erametsaliit teeb koostööd advo-

kaadibürooga Veso ja Partnerid, kelle kaudu 

on EEML liikmetel võimalik saada õigusabi 

teenust. Advokaadibüroo nõustab Erametsa-

liitu ka erinevate seaduste ja määruste 

tõlgendamisel, andes liidule asjatundlikku 

õigusnõu metsaomanike huvide eest 

seismisel. 

 

 
 



 

 

 

PEFC  

säästliku metsa-

majandamise sertifikaat 

 

 

 

Eesti puidu ja sellest valmistatud toodete 

müügivõimaluste laiendamiseks erinevatel 

turgudel pakub Eesti Erametsaliit 

metsaomanikele võimalust liituda PEFC 

sertifikaadiga. Eesti Erametsaliit on 

rühmasertifikaadi omanik ja esindab 

sertifitseerimisprotsessis metsaomanikku. 

 

PEFC (Programme for the Endorsement of 

Forest Certification schemes) on ülemaailmne 

tunnustatud säästliku metsamajandamise 

hindamise süsteem, milles sätestatud 

nõuetele vastamine annab kinnitust, et metsa 

majandatakse ökoloogilist, sotsiaalset ja 

majanduslikku tasakaalu arvestavalt.  

 

Rahvusvahelises puidukaubanduses on puidu 

päritolu tõendamine muutunud üha 

olulisemaks. Paljudel puittoodetel on ainult 

siis müügiturg, kui nende valmistamiseks 

kasutatud puit on sertifitseeritud.  

 

ERAMETSAOMANIKE KOOLITUSED 

Alates 2015. aastast korraldab Eesti 

Erametsaliit koostöös kohalike metsa-

ühistutega koolitusi erametsaomanikele. 

 

Koolituste eesmärk on pakkuda metsa-

omanikele neile vajalikke teadmisi metsa-

kasvatusest, looduskaitsest, jahindusest, 

maksundusest, õigusloomest ning era-

metsanduse toetustest 

Koolituste kohta leiate rohkem infot: 

www.erametsaliit.ee/koolitused 

Koolituste korraldamist toetab Keskkonna-

investeeringute Keskus. 

 

 
 

RAHVUSVAHELISE KOOSTÖÖ EDENDAMINE 

METSANDUSES 

Eesti metsaomaniku hääle esindamiseks ja 

huvide arvestamiseks Euroopa metsandus-

poliitikas tuleb liidul teha järjepidevat 

koostööd Euroopa erinevate metsandus-

organisatsioonidega.  

 

 

 

Eesti Erametsaliit teeb rahvusvahelisel 

tasandil koostööd metsandust ning 

maaomanikke ühendavate organisat-

sioonidega: The Confederation of European 

Forest Owners (CEPF) , European Landowners 

(ELO), International Family Forestry Alliance 

(IFFA), Latvian forest owners association 

(MIB), Forest Owners Association of Lithuania 

(FOAL), Federation of Farmers Forestry 

Division (LRF), The Central Union of 

Agricultural Producers and Forest Owners 

(MTK), Forestry Experts’ Association (METO). 

Rahvusvahelise koostöö edendamise projekti 

rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

 

 
 

METSAMAJANDAJATE KONKURSS JA 

KOKKUTULEK 

Metsamajandajate konkurss ja kokkutulek on 

pikkade traditsioonidega sündmus. Eesti 

Erametsaliit tunnustab tublisid metsa-

omanikke, kes majandavad oma metsa 

heaperemehelikult ning kooskõlas loodusega. 

Konkursi ja kokkutuleku eesmärk on 

tutvustada laiemale avalikkusele metsandust 

ning selle eriilmelisust läbi erinevate 

metsaomanike.  
 

Iga-aastane parimate metsamajandajate 

kokkutulek toimub eelmise aasta võitja 

kodukandis. Kokkutulekul saavad osalejad 

tutvuda võitja metsadega ning arutleda 

päevakajalistel metsandusteemadel. Kokku-

tulekust on saanud kogu pere sündmus, kus 

tegemist ja vaatamist jätkub kõigile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEML KONTAKTID 

MTÜ Eesti Erametsaliit 

tel: 652 58 88 

e-post: erametsaliit@erametsaliit.ee 

koduleht: www.erametsaliit.ee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trükise väljaandmist toetas 

„SA Keskkonnainvesteeringute Keskus“ 

 

http://www.erametsaliit.ee/koolitused
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