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Üldkoosolek Tartus 24. aprillil  

Eesti Erametsaliidu korraline üldkoosolek toimub 24. aprillil Tartus Atlantise Konverentsikeskuses algusega kell 14.30. 

 

 

Erametsapäevast 

Traditsiooniline Erametsapäev toimub sel aastal 24. aprillil Tartus Atlantise Konverentsikeskuses algusega kell 12.00. Erametsapäeval tunnustame 

tublisid tegijaid ning arutleme erametsanduse teemadel. Tublisid tegijaid tunnustab Eesti Erametsaliit koostöös Erametsakeskusega. Lisainfo: 

kristel.arukask@erametsaliit.ee 

 

 

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. 

Palume kõigil EEML liikmesorganisatsioonidel teada anda, kas neil on olemas oma infovoldik, mida nad sooviksid Maamessil EEML boksis jagada. 

Samuti ootame infot, kes ühistute esindajatest oleks valmis EEML boksis osalema ning EEML-i ja ühistutega seotud infot jagama. Küsimused ja 

lisainfo: kristel.arukask@erametsaliit.ee tel: 53 468 109 

mailto:kristel.arukask@erametsaliit.ee
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Maamessil osaleb ka Metsa Hoiu-Laenuühistu Eesti Hoiu-laenuühistute Liidu boksis.  Rohkem infot Metsa HLÜ kohta: http://www.metsaraha.ee/  

 

 

Keskonnaministeerium arvestas EEML-i ettepanekut erametsanduse toetuste määruse eelnõusse  

Meie liikme Valgamaa Erametsaühingu algatusel tegime ettepaneku säilitada metsaühistu toetuses alameede koolimetsa asutamiseks ja 

tegevuse korraldamiseks. Erametsanduse toetuste määruse eelnõust oli koolimetsa asutamise ja tegevuse korraldamise toetamine välja jäetud. 

Mitmed metsaühistud on aastaid kooliõpilastega käinud metsaomanike juures metsa istutamas. Õpilased on saanud teadmisi ning omandanud 

praktilisi oskusi metsauuendamisel – istutamisest, külvamisest, metsakultuuride hooldamisest. Ühistegevuse ja majanduskoostöö edendamise 

kõrval ei tohi unustada tegevust laste ja noortega. Lisaks on loodushariduse edendamine ja metsade kestliku majandamise tutvustamine õppe- ja 

kasvatusvahendina üks osa meetmetest, mis aitab tagada ka edaspidi hea ettevalmistusega ja kohanemisvõimelise tööjõu olemasolu 

metsasektoris. 

Täna saime Keskkonnaministeeriumist pöördumisele tagasiside, et meie ettepanekuga arvestati ja erametsanduse toetuste määruses säilitati 

metsaühistu toetuses alameede koolimetsa asutamiseks ja tegevuse korraldamiseks. 

 

 

Valmis Natura 2000 erametsamaa toetuse infomaterjal 

Koostööd Erametsakeskusega valmis Natura 2000 erametsamaa toetuse taotlemise menetlemisel esinevate levinumate eksimuskohtade 

kaardistuse põhjal Natura 2000 erametsamaa toetuse infomaterjal. 

Juhendi leiate liikmete infokeskkonnast http://www.erametsaliit.ee/et/liikmed-2/kasulik-info/ 

 

 

Osaleme ettepanekute tegemisel Natura 2000 erametsanduse toetuste määrusesse 2014-2020 perioodiks 

Põllumajandusministeerium, ootab  EEML-i sisendit ja ettepanekuid Natura 2000 erametsanduse toetuse määrusesse 2014-2020 perioodiks 

(„Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antava toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“).  

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


Ootame liidu liikmetelt ettepanekuid hiljemalt  17. aprilliks aadressile erametsaliit@erametsaliit.ee 

 

 

Osalesime Keskkonnaministeeriumis ulukikahjustuste määruse eelnõu arutelul ning esitasime EEML-i poolsed ettepanekud määruse eelnõu 

täiendamiseks  

Esitasime 27.03.2014 keskkonnaministrile EEML-i ettepanekud ulukikahjustuste määruse eelnõule. Ettepanekute esitamise järgselt osalesime 

27.03.2014 keskkonnaministeeriumis ulukikahjustuste määruse eelnõu arutelul. Palusime määruse eelnõus täpsustada, kas rohumaad, puukoolid 

ja jõulupuuistandused on eelnõu mõistes kahjustuse objektid ning palusime nende põllukultuuride osas kohandada eelnõu kahju hindamise ja 

hüvitamise sätteid. Juhtisime eelnõu § 4 osas tähelepanu, et kahju hindamine üks kord aastas ei ole põhjendatud, kuna põllumajanduses võib 

selline piirang välistada operatiivselt kahjude hindamise selliste kultuuride puhul, kus kultuur rajatakse samale alale mitu korda. Tegime 

ettepanekud kahju hindamise korraldamiseks metsamaal. Rõhutasime, et kahju hindamise korral on oluline, et fikseeritakse kogu rahaline kahju, 

kuna see on vajalik informatsioon seaduse mõju (ex post) hindamisel ja ennetavate tegevuste, sh nendega seotud kulude planeerimisel. Kahju 

hindamisakti koostamisel palusime täiendada akti loetelu selliselt, et selles märgitaks eraldi ära kogu rahaline kahju ja hüvitamisele kuuluv 

rahaline kahju. Tegime ettepanekud lühendada hüvitise väljamaksmise ning kahju hüvitamise otsuse tegemise tähtaegu. 

 

 

EEML osaleb Eesti ja Läti vahelise kolmanda elektriühenduse liini „Kilingi-Nõmme – Riia TEC II 330 Kv õhuliin“ rajamisega seonduvas 

maaomanike ja huvitatud isikutega läbirääkimiste teavitus ning kooskõlastusprotsessis 

„Kilingi-Nõmme – Riia TEC II 330 Kv õhuliini“ planeeringuga seotud informatsiooni leiad AS Elering kodulehelt aadressil: http://elering.ee/eesti-

lati-kolmas-uhendus-uuringud-2/. 

 

 

Jahindusnõukogude töökord muutub 

31.05.2013 kinnitati Keskkonnaameti peadirektori poolt jahindusnõukogude töökord. Möödunud jahindusaasta jooksul laekus nõukogu liikmetelt 

mitmeid ettepanekuid sealjulgas Erametsaliidult, töökorralduse parandamiseks ja efektiivsemaks muutmiseks.  

mailto:erametsaliit@erametsaliit.ee
http://elering.ee/eesti-lati-kolmas-uhendus-uuringud-2/
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Keskkonnaamet ootab EEML-i ettepanekuid jahindusnõukogude töökorra muudatusteks. Jahindusnõukogude töökorra muutmise ettepanekud 

leiate kirja manusest.  

Kõik mõtted ja arvamused on oodatud hiljemalt 14.aprilliks aadressile erametsaliit@erametsaliit.ee  

 

 

ETKL-i konverentsil tunnustati metsatalu 

28. märtsil toimunud ETKLi 25. aastapäeva auks toimunud konverentsil anti Preeksa talu peremehele ja Võrumaa erametsanduse tugiisikule Erki 

Sok`ile üle auhind talude järjepidevuse edasikandmise eest. Loe lähemalt SIIT 

 

 

Aeg esitada kahjustuste ennetamise teatis 

Kahjustuste ennetamise teatis tuleb esitada 1. maiks jahipiirkonna kasutajale. Teatises tuleb ära näidata, kus asuvad need 

põllumajanduskultuurid või okaspuu-uuendused või okaspuupuistud (seadus võimaldab hüvitist küsida vaid okaspuu puhul), mille puhul 

maaomaniku arvates on ulukikahjustusi karta. Samuti tuleb teatisesse märkida, missuguseid abinõusid maaomanik ise on oma vara kaitseks 

kasutanud või kavatseb kasutada. Kaitseabinõu on näiteks kultuuride töötlemine repellentidega ehk ulukipeletusvahenditega. Teatise võib 

esitada maaomanik ise või tema soovil muu isik (nt metsaühistu), kes teda esindab. Teatise soovitusliku vormi ja esitamise juhendi leiate SIIT 

 

Rootsi metsaomanike õppereis Eestisse 

7.-10. Aprillini külastavab grupp Rootsi metsaomanikke Eestit. Reisi käigus külastatakse erametsaomanikku Valgamaal, Otepää vineeritehast, 

RMK-d ning Maaülikooli katsekultuure. Lisainfo: Kristel Arukask kristel.arukask@erametsaliit.ee  

mailto:erametsaliit@erametsaliit.ee
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Järgmine juhatuse koosolek 

Järgmine Eesti Erametsaliidu juhatuse koosolek toimub 24. aprillil algusega kell 10.00 Atlantise konverentsikeskuses. Oma osalemissoovist 

palume teatada 21.aprilliks e-postil: kristel.arukask@erametsaliit.ee  

 

 

Juhatus ootab liikmetelt küllakutseid 

Mais Jõgevamaal, külas Palamuse Metsaseltsil 

Juunis Iisakus, külas Iisaku Metsaühistul 

Juulis Hiiumaal, külas Hiiumaa Metsaseltsil 

Kutsuge meid külla ja osalege ka ise aktiivselt juhatuse koosolekutel! 

 

 

Muu info 

5.-13. Aprillini osaleb Eesti Erametsaliidu tegevjuht Liina Laineveer Erametsakeskuse korraldatud õppereisil Austriasse.  

7.-10. aprill osaleb projektijuht Kristel Arukask Rootsi metsaomanike õppereisil. Seoses sellega on EEML kontor Mustamäe tee 50  

7.-10. aprillil suletud.  

Kiirete küsimuste korral palume helistada telefonil: 53 468 109 Kristel Arukask 

 

 

Värsked uudised www.erametsaliit.ee 
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