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Jahimaade kasutamise lepingud 

Tuletame meelde, et meie kodulehel on üleval maa jahindusliku kasutamise lepingu soovituslikud vormid. Kõigil on võimalik lepingu vormi 

muuta ja redigeerida vastavalt enda soovidest lähtuvalt. Täiendavaid kommentaare ja ettepanekuid võib saata: erametsaliit@erametsaliit.ee 

 

 

Sertifitseerimine saab hoogu juurde! 

Eesti Puidumüügikeskus TÜ sai PEFC tarneahela sertifikaadi. NEPCon OÜ omades Danish Accreditation and Metrology Fund – DANAK 

akrediteeringut, on hinnanud Eesti Puidumüügikeskus TÜ tarneahela juhtimissüsteemi vastavust standarditele ning väljastanud 

Puidumüügikeskus TÜ-le PEFC tarneahela sertifikaadi. Loe edasi siit. 

 

 

Selgusid fotokonkurssi tulemused! 

Eesti Erametsaliidu korraldatav fotokonkursi “Pärandkultuur minu metsas” on lõppenud ja võitjad selgunud! Täname kõiki osalejaid, kes oma 

jäädvustusi saatsid!! Žürii koosseisus Triinu Kusmin, Lembitu Tarang, Jarek Jõepera, Vaike Pommer ning Artur Talvik vaatas üle kõik 63 saadetud 

jäädvustust ning andis välja kolm auhinnalist kohta ning kolm eriauhinda. Loe ja vaata lähemalt siit. 

mailto:%20erametsaliit@erametsaliit.ee
http://www.erametsaliit.ee/2013/09/02/eesti-puidumuugikeskus-tu-sai-pefc-tarneahela-sertifikaadi/
http://www.erametsaliit.ee/projektid/fotokonkurss/
http://www.erametsaliit.ee/2013/08/05/maa-jahindusliku-kasutamise-lepingutest/


 

Talumetsakonkurss 2013 

Eesti parim talumetsamajandaja 2013 on Elmut Köösel, Pärnumaa Saarde valla Viira talu peremees. Ta on metsaomanik, kes oma tagastatud 

kinnistutel asuvaid valdusi on laiendanud metsatükke juurde ostes. Seda on ta teinud olenemata kinnistute olukorrast. Nende seas on olnud nii 

lageraiest tulnud kui ka noore metsaga kinnistud. Elmut arvestas maatükke ostes asukohta, kuna soov oli, et metsatükid paikneksid lähestikku. 

Loe pikka ja põhjalikku artiklit siit. 

 

Sotsiaalmeedia 

EEML on leitav Facebookist. Sealt leiate näiteks viimaste talumetsamajandajate kokkutuleku pildid! 

 

 

Koosolekud 

Liidu viimane juhatuse koosolek toimus Pannjärvel 23. augustil. Protokolli leiate meie koduleheküljelt. Järgmine juhatuse koosolek toimub 26. 

septembril Pärnumaal. Nagu otsustati Kohilas, juhatuse juulikuu koosolekul, toimuvad alates oktoobrist juhatuse koosolekud kuu teisel 

neljapäeval. Seega toimub oktoobrikuu koosolek 10. kuupäeval. Paika sai ka sügis-talvise üldkoosoleku kuupäev - selleks on 6. detsember. 

Täpsem info tuleb jooksvalt nii listi kui kodulehe kaudu! 

http://www.erametsaliit.ee/projektid/talumetsamajandajate-konkurss-ja-kokkutulek/2013-elmut-koosel/
http://www.facebook.com/pages/Eesti-Erametsaliit/354663447900151
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.640297546003405.1073741828.354663447900151&type=1
http://www.erametsaliit.ee/liikmed-2/dokumendid/
http://www.facebook.com/pages/Eesti-Erametsaliit/354663447900151


 

 

Seadused ja metsapoliitika 

Saatsime hiljuti Riigikogu keskkonnakomisjonile oma seisukohad metsaseaduse eelnõule. Lisaks mõnedele positiivsetele arengutele leidub 

eelnõus ka rida probleemkohti. Lisaks, pöördusime Keskkonnaministri poole märgukirjaga, milles toonitasime vajadust muuta siseriiklike 

toetuste taotlemise korda selliselt, et toetuste taotlemine hakkaks toimuma läbi metsaühistute. Mõlemad kirjad on leitavad manusest. 

 

Talumetsamajandajate kokkutulek 

24. august tõi parimad talumetsamajandajad kokku Alutagusele. Pannjärve Tervisespordikeskuses toimunud kokkutulek oli järjekorras juba 

neljateistkümnes. Loe ja vaata lähemalt siit. Kokkuvõtte ja fotosid leiab ka Leili metsablogist. 

 

 

Tuleb jaht või ei tule? 

Paljudes maakondades on jahindusnõukogud kokkulepped saavutanud. Loe näiteks Raplamaa olukorra kohta siit. Samas on mõni maakond, kus 

kokkulepet veel sündinud pole. Näiteks ajaleht Sakala kajastab Viljandimaa olukorda, millele EEML ka juba enne artikli ilmumist reageeris. Loe 

edasi siit. 

 

http://www.erametsaliit.ee/2013/09/04/kokkutulekulistele-naitas-metsa-majandamise-tipptaset-seekord-ida-virumaa/
http://blog.maaleht.ee/leilimetsalood/?m=201308
http://www.erametsaliit.ee/2013/09/04/raplamaa-sonumid-potru-kutitakse-tanavu-rohkem-kui-varasematel-aastatel/
http://www.erametsaliit.ee/2013/09/05/sakala-erametsaliit-sunnib-kuttidel-pussi-palge-koos-eeml-i-kommentaariga/

