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13. veebruari juhatuse koosolek Läänemaal 

Juhatus kogunes veebruaris Läänemaal Roosta puhkekülas. Olime külas  neljandat aastat tegutseval Läänemaa Metsaühistul. Tegevjuht Mikk Link 

andis kohapeal ülevaate metsaühistu arengust ja tegemistest. Käidi vaatamas ühistu liikmete metsamaid, -teid ning kuivenduskraave.  

Juhatuse koosoleku protokolliga saab tutvuda EEML-i kodulehe liikmete keskkonnas: http://www.erametsaliit.ee/et/liikmed-2/dokumendid/ 

 

 

Juhatuse järgmised koosolekud ja kevadine üldkoosolek 

6. märtsil on juhatuse koosolek EEML-i Tallinna kontoris Mustamäe tee 50. Päevakorra leiab: http://www.erametsaliit.ee/et/2014/02/28/eeml-

juhatuse-koosolek-06-martsil-tallinnas/. Osalemissoovist palun teavitada Liinat (liina.laineveer@erametsaliit.ee). 

Järgmised juhatuse koosolekud on 24. aprillil Tartus ja 15. mail Jõgevamaal. Juunis on juhatuse koosolek Iisakus, külas Iisaku Metsaühistul; juulis on 

juhatuse koosolek Hiiumaal, külas Hiiumaa Metsaseltsil. 

Kutsuge meid külla ja osalege ka ise aktiivselt juhatuse koosolekutel! 

Eesti Erametsaliidu kevadine üldkoosolek toimub 24. aprillil Tartus (täpsem ajakava ja toimumiskoht selguvad peatselt). 

http://www.erametsaliit.ee/et/liikmed-2/dokumendid/
http://www.erametsaliit.ee/et/2014/02/28/eeml-juhatuse-koosolek-06-martsil-tallinnas/
http://www.erametsaliit.ee/et/2014/02/28/eeml-juhatuse-koosolek-06-martsil-tallinnas/
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Metsaühistu juhtide ja RMK metsaülemate kohtumine  

Viljandimaal Kopra talus 23.-24. jaanuaril toimunud kohtumisel andis EMK juhatuse liige Jaanus Aun ülevaate 2014. aasta toetuste taotlemisega 

seonduvast. Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp tutvustas metsaseaduse muudatusi. RMK puiduturustusosakonna juhataja Ulvar Kaubi 

rääkis RMK kogemustest siirdumisel kasvava metsa raieõiguse müügi korraldamiselt metsamaterjali müügi korraldamisele. Päeva lõpetas EEMLi poolt 

Aira Tossu ja RMK poolt Kalev Männiste ning Toomas Vääti ülevaade jahindusnõukogude tööst ja metsakahjustustest. Teisel päeval käidi ühiselt 

metsas ja jagati välipraktika kogemusi. 

 

 

Märtsis hakkab kehtima uus metsamajandamise eeskiri 

Metsaseaduse uus redaktsioon kehtib alates selle aasta 1. jaanuarist. Alates märtsist kuni 30. juunini 2014 kehtib ka uus versioon metsa majandamise 

eeskirjast. 1. juulist rakendub  metsaseaduse  uus redaktsioon koos muudetud määrusega. Uuendusena tulevad näiteks lageraiet lubavad 

küpsusdiameetrid nüüdsest ka haavale ja sanglepale; kokkuveoteede ja laoplatside rajamiseks tuleb seaduslikke  võimalusi juurde; maapinna 

ettevalmistusel on märgades kasvukohatüüpides lubatud rajada  vesivagusid. Muudatusi on teisigi.  

Määruse täpse teksti leiate Riigi Teatajast: https://www.riigiteataja.ee/akt/126022014016 

 

 

Erametsanduse toetuste määruse valmimine venib 

Hetkel ei saa Erametsakeskusele esitada siseriiklike toetuste taotlusi (metsa inventeerimine ja metsamajandamiskava koostamine, metsa 

uuendamine, erametsaomanike nõustamine,  metsamaaparandustööd, pärandkultuuri hooldamine ja metsaühistu toetus), sest valmimas on uus 

keskkonnaministri toetuste määrus. Metsaseaduse muudatused hakkasid kehtima 1.01.2014. EEML saadab täna, 3.03.2014 keskkonnaministrile 

märgukirja, milles liit palub uus määrus kiiremas korras vastu võtta. Kui vastavalt määrusele on toetuse taotlemise tingimused selged, määrab EMK 

nõukogu kindlaks 2014. a toetuste taotlemise tähtpäevad. Need avaldatakse seejärel koheselt ka erametsanduse portaalis 

http://www.eramets.ee/toetused/. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/126022014016
http://www.eramets.ee/toetused/


 

 

Metsa majandusliku väärtuse parandamise toetuse avanemise aeg endiselt küsimärgi all 

EEML on korduvalt pöördunud põllumajandusministri poole, väljendades muret, et metsade majandusliku ja ökoloogilise väärtuse parandamiseks ei 

toimu 2014. aastal taotlusvooru ja et selle tulemusena väheneb 2015. aastal oluliselt erametsade hooldusmaht (06.12.2013 Eesti Erametsaliidu 

üldkoosoleku pöördumine, 04.02.2014 kiri nr 5/14). Oma kirjas palusime avada taotlusvoor veel 2014. aasta sees. Põllumajandusminister vastas 

EEML-i kirjale, et täiendava taotlusvooru korraldamine 2014. aastal pole põhjendatud, kuna toetusvahendite ärakasutamine on seni 

erametsaomanikele ja metsaühistutele osutunud tõsiseks väljakutseks ja taotlusvooru avamine seaks ohtu vahendite kasutamise programmiperioodi 

lõpuks. 

 

 

Kohtumine Eesti Taastuvenergia Kojaga 

Eesti Taastuvenergia Koda ja Erametsakeskus sõlmisid 20.02.2013 koostööleppe koostööks bioenergia laialdasemal kasutamisel. 29. jaanuaril toimus 

Erametsakeskuse ja Eesti Taastuvenergia Koja partnerite nõukogu koosolek, kus EEML osales partnerina. Teemadeks olid avalikkuse teavitamine 

puidu eelistest energeetikas, 2014-2020 EL toetuste temaatika, arengud soojusmajanduse ümberkorraldamisel ja kaugkütteseaduse menetlemisel, 

Euroopa Komisjoni algatus säästvuskriteeriumite kavandamisel biomassile, peatuti ka Põllumajandusministeeriumi biomajanduse strateegial. 

Pikemalt tutvustati EMK uuringut puiduenergia kohta.  

 

 

Arutati PEFC sertifitseerimise hetkeseisu 

20.01.2014 toimus Eesti Erametsaliidu, Erametsakeskuse ja Metsä Forest Eesti kohtumine PEFC sertifitseerimise teemal. Osalesid Metsä Forest Eesti 

AS tegevdirektor Enn Sapp, nõukogu liikmed Juha Mäntylä, Markku Luhtasela, Eesti Erametsaliidu juhatuse liikmed Aira Toss, Taavi Ehrpais, Ants Erik, 

tegevdirektor Liina Laineveer ning Erametsakeskuse juhatuse liige Jaanus Aun. 

Kohtumisel arutati PEFC sertifitseerimise hetkeseisu ning peatuti puiduturu arengutel Eestis ja Soomes.  



 

 

Eesti Erametsaliit osaleb Nabala kaitseala töörühmas 

EEML on kaastatud Keskkonnaameti poolt juhitavasse Nabala kaitseala töörühma töösse. Kaitseala moodustati 12. detsembril 2013 piirkonna 

tundliku veerežiimi, haruldaste liikide elupaikade ja allikate kaitseks.  

Keskkonnaministeerium on tellinud Eesti Maaülikoolist ekspertiisi Nabala looduskaitseala moodustamise põhjendatusele ja kavandatavate piirangute 

otstarbekusele. Loe lähemalt: http://www.envir.ee/1125315 

Eesti Erametsaliit juhtis oma 17.01.2014 kirjas 3/14 ministeeriumi tähelepanu sellele, et ekspertiisis pole hinnatud kaitsealal kavandatavate 

piirangute otstarbekust looduskeskkonnamõju, sotsiaalmõju ja majandusmõju kriteeriumite koostoimes. 

Nabala kaitseala võiks olla uueks tähiseks Eesti looduskaitses, kus kaitset korraldatakse eelkõige koostöös maaomanikega, mis baseerub paljuräägitud 

ökosüsteemsete teenuste "tarnimise kokkulepetel". Kaitsevõtete rakendamine ei toimuks mitte ebaefektiivse üldise piiramise ja kohati väga 

ebaõiglaste kompensatsioonimehhanismide rakendamise, vaid kaasaegse ökosüsteemsete teenuste turu tekitamisega riigi poolt. Riik ostaks 

maaomanikelt vajalikke tegevusi, tehnoloogia kasutamist või ka majandamisest hoidumist väga selgete eesmärkide saavutamiseks.  

 

 

Kinnisasja omandamisel ei tohi metsaomanikke seada ebavõrdesse olukorda 

EEML osales 26. veebruaril EV Põllumajandusministeeirumis toimunud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse (KAOKS) § 4 rakendamise 

teemalisel nõupidamisel. 

Notarite Koja algatusel kokku kutsutud nõupidamisel arutati kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse § 4 lõigete 3-5 rakendamisega seonduvaid 

kitsaskohti ja nende võimalikke lahendusi. Täna kehtiva KAOKS § 4 lg 3-5 rakendamise puhul on metsamajandajad võrreldes põllumajandustootjatega 

ebasoodsas olukorras. Seaduse seletuskirjas sisalduv põhjendus, et “ajalooliselt on Eesti põllumehe omandis olnud üheaegselt nii põllu- kui 

metsamaad, mis on taganud põllumehele oskused ja kogemused kasutada mõlemaid maid jätkusuutlikult ja sihipäraselt“ ei tundu veenev, 

arvestades, et antud normi adressaatideks on ka välismaised (juriidilised) isikud. 

http://www.envir.ee/1125315


 

 

EEML korraldab Rootsi naismetsaomanikele õppereisi Eestis 

Rootsi naismetsaomanike õppereis Eestisse toimub 7.-11.04.2014. Ringsõidul külastavad Rootsi metsaomanikud RMKd, saeveskeid ja 

erametsaomanikke. Õppereisi korraldab projektijuht Kristel Arukask 

 

 

Tööd alustas elektriliinide töögupp 

EEML elektriliinide töögrupi töös osalevad Ants Erik, Olavi Udam, Peep Põntson, Taavi Raadik ja Urmas Rahnel. Üheskoos asutakse välja töötama 

valemit, milline peaks metsaomaniku seisukohast olema õiglane kompensatsioon elektriliinide aluse maa kasutamise eest. Seejärel asub EEML 

läbirääkimisi pidama võrguteenuste pakkujatega ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga. 

 

 

Valmimas on metsanduse valdkonnaülene kommunikatsioonistrateegia 

Eesti Metsaseltsi mainekujunduse töögrupis on valmimas metsanduse ühine kommunikatsioonistrateegia ja –sõnumid. 

Töögrupi ülesandeks on kokku koguda ja ühtlustada erinevate metsandusorganisatsioonide  kommunikatsioonisõnumid, täpsustada eesmärke ja  

omavahelist tööjaotust. EEML osaleb aktiivselt töös, jälgides, et metsanduse kommunikatsioonistrateegia kajastaks proportsionaalselt ka 

erametsanduse tegevusvaldkondi ning –eesmärke.  EEMList osalevad töögrupis juhatuse liige Regina Hansen ja tegevjuht Liina Laineveer. 



 

 

Erametsakeskus kinnitas EMK nõukoja koosseisu 

EMK nõukotta kinnitati EEMList 12 esindajat, kellelt EMK ootab häid ideid ja konkreetseid ettepanekuid erametsanduse targaks suunamiseks. EMK 

nõuandva organi ülesandeks on  EMK tegevusstrateegia määratlemine ning käimasolevate ja planeeritavate toetusmeetmete kujundamine ja 

rakendamine.  

Nõukoja koosseis: Aira Toss (Hiiumaa Metsaselts), Andres Olesk (Ühinenud Metsaomanikud), Mart Erik (Eesti Metsaomanikud), Taavi Ehrpais (Vardi 

Erametsaselts), Kadri Kukk (Vändra Metsaühing), Guido Ploompuu (Viru-Lemmu Metsaselts), Urmas Rahnel (Saarde Erametsaühing), Marek Tisler 

(Iisaku Metsaühistu), Ain Malm (Palamuse Metsaselts), Einar Pärnpuu (Kullamaa-Loodna Metsaühistu), Liina Laineveer (Eesti Erametsaliit), Parim 

Talumetsamajandaja 2014.  

 

 

EEML Tartus Maamessil (24.-26. aprill) 

Erametsanduse organisatsioonide esindajana tutvustab Eesti Erametsaliit Maamessi publikule ühistegevust ning jagab metsaomanikele infot oma 

ühistute teenuste kohta. Maamessi ajaks on valmimas ka värske Eesti Erametsaliitu tutvustav voldik.  

 

 

Osaleme metsaregistri arendamisel  

Tegime ettepaneku kaasata EEML huvitatud osapoolena uue metsaregistri avaliku veebiteenuse arendamise protsessi. 

EEML-i juhtis 31.01.2014 Keskkonnamimisteeriumile saadetud kirjas 4/14 tähelepanu probleemidele metsaregistri kasutamisel – see ehitati üles 

staatilisena ega arvesta konsulentide ega metsaühistute kasutuseelistusi; lähtutud on eelkõige riigiasutuste (nagu näit. Keskkonnaamet, 

Keskkonnainspektsioon) vajadustest. Tegime ettepaneku kaasata EEML kui erametsaomanikke koondav katusorganisatsioon huvitatud osapoolena 



uue metsaregistri avaliku veebiteenuse arendamise protsessi.  

19.01.2014 toimus Keskkonnaministeeriumis nõupidamine, milles osalesid ka Keskkonnameti ja KKM Infotehnoloogiakeskuse esindajad. 

 

 

Muudatused EEML kodulehel 

Erametsaliidu kodulehele tegime uue alamlehe, mis on mõeldud liikmetele erinevate juhendite ja lepingute näidiste allalaadimiseks. Alamleht on 

kaitstud parooliga. Parooli küsi oma ühistu juhilt.  

Vaata lähemalt: http://www.erametsaliit.ee/et/liikmed-2/kasulik-info/ 

 

 

Värsked uudised www.erametsaliit.ee 
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