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Rootsi metsaomanike õppereis Eestisse 

 

7.-10. aprillini külastas 19 Rootsi metsaomanikku Eestit, et tutvuda Eesti erametsanduse, metsatööstuse ning puidutööstusega. Ringreisi 

käigus külastasid nad erametsaomanikku Valgamaal. UPM Kymmene Otepää vineeritehast, Maaülikooli hübriidhaava ja arukase 

katsekultuure ning RMK Pikknurme metskonda. Külalised Rootsist jäid õppereisiga väga rahule ning neil on plaanis siia veel tulla. Pildigalerii 

õppereisist leiate EEML Facebooki lehelt. 

 

 

Kohtumisest Saksa metsamajanduse nõukogu esindajatega 

 

10. aprillil leidis Keskkonnaministeeriumis aset Eestis visiidil olnud Saksa metsamajanduse nõukogu http://www.dfwr.de/ esindajate ja 

Keskkonnaministeeriumi esindajate vaheline kohtumine, kus osalesid Keskkonnaministeeriumist Maret Parv, Marku Lamp. Kohtumisele olid 

kaastatud Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidust Ott Otsmann ja Eesti Erametsaliidust Aira Toss. Saksa metsamajanduse nõukogust külastasid 

Eestit Georg Schirmbeck (Saksamaa metsamajanduse nõukogu president) ja Markus Ziegeler (Saksamaa metsamajanduse nõukogu 

juhtivdirektor). Päeva esimesel poolel käisid nad Riigikogus ja kohtusid Keskkonnakomisjoni juhi Rainer Vakraga. Kohtumisel oli jutuks 

iseseisva Eesti metsanduse kujunemislugu. Eesti Erametsaliitu tuvustava ettekande tegi Aira Toss ning Eesti Metsa-  ja Puidutööstuse Liidust 

rääkis Ott Otsmann. Külalised Saksa metsanduse nõukogust külastasid Eesti ettevõtteid- Imprest, Kehra Paberivabrik ja Kullenga Puukool. 

Lisainfo: Aira Toss aira.toss@erametsaliit.ee  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.756816251018200.1073741837.354663447900151&type=3
http://www.dfwr.de/
mailto:aira.toss@erametsaliit.ee


 

 

Erametsakeskuse kevadine õppereisist Austriasse 

 

5.-13. aprill osales Eesti Erametsaliidu tegevjuht Liina Laineveer Erametsakeskuse korraldatud õppereisil Austriasse. Õppereisi käigus tutvuti 

Austria suurima erametsandusettevõttega Mayr Melnhof ja külastati nende saeveskit Leobenis, vaadati köistehnika ja kaabelkraana 

kasutamist metsas. Tutvuti Austria Riigimetsa AS-iga, mille käigus tutvustati erinevaid tegevusi: metsakasvatus, metsatehnika, jahipidamine 

ja kalapüük. Avanes võimalus külastada kohalikku biomassil töötavat katlamaja. Õppereisil tutvustati Austria metsamajandust ja metsanduse 

rahastamist, räägiti talumetsade majandamisest, toetustest Steiermarki Metsaühistu ja Põllumajandus- Kaubanduskoja kaudu. Külastati 

kohalikku biomassil põhinevat elektri ja soojatootjat St. Margarethenis ja räägiti lehtpuude majandamisest Kagu-Austria talumetsade näitel. 

Grazi linnametsas räägiti metsade kõrvalkasutusest, turismist, looduskaitsest ja metsapedagoogikast Grazi linnametsade näitel. Õppereisi 

aitas Austrias koordineerida Pichli Koolituskeskus. 

 

 

Põllumajandusministeerium kutsub osalema MAK 2007-2013 2. telje püsihindamistulemuste tutvustamise päeval, mis toimub 8. mail 

2014. a Põllumajandusministeeriumi suures saalis 10:00-15:30.  

 

2. telje püsihindamistulemusi tutvustab Põllumajandusuuringute Keskus (PMK).  

Info ja registreerimine hiljemalt 30. aprilliks saates vastavasisulise e-kirja aadressil sille.rahn@agri.ee.  

  

Taustainfoks: 

2004-2006 aastatel oli PMK MAK 2004-2006 põllumajandusliku keskkonnatoetuse meetmete hindaja. Alates 2007. aastast ollakse kõigi MAK 

2007-2013 perioodi 2. telje meetmete püsihindajaks. 2. telje meetmed on eelkõige seotud mullastiku, veekeskkonna, eluslooduse, 

põllumajandusmaastike säilitamise ja parandamisega ning maa-elanikkonna jätkusuutlikkuse tõstmisega, seetõttu on hindamisel 

keskendutud eeskätt nendega seotud valdkondadele. Tulenevalt keskkonnameetmete spetsiifilisusest viiakse PMK poolt läbi ka spetsiaalseid 

uuringuid eelmainitud hindamisvaldkondades. 

 

 

Natura 2000 erametsamaa toetus 

 

Taotluse esitamise tähtaeg on 2. – 21. aprill. 

mailto:sille.rahn@agri.ee


Natura 2000 erametsamaa toetuse taotlusi koos kaardi ja lisadokumentidega võtab vastu, menetleb ja teeb kohapealse kontrolli ning 

määrab toetuse Sihtasutus Erametsakeskus. Toetuse maksab välja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet. 

Taotlus tuleb esitada igal aastal uuesti. 

Taotluse saab esitada e-PRIA portaalis, digitaalselt allkirjastatuna natura@eramets.ee e-posti aadressile, posti teel (SA Erametsakeskus, 

Mustanäe tee 50, 10621, Tallinn) või tuua ise SA Erametsakeskuse kontorisse Mustamäe tee 50, Tallinn. 

 

Toetusega aidatakse kaasa Natura 2000 erametsamaa säästvale kasutusele, kompenseerides erametsaomanikele Natura 2000 metsaalade 

majandamisel saamata jäänud tulu. 

 

 

EEML-i poolsed ettepanekud Natura 2000 erametsanduse toetuse 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“). 

Ootame ettepanekuid hiljemalt 21. aprilliks aadressile erametsaliit@erametsaliit.ee 

 

 

E-PRIAs on juba võimalik eeltäita oma pindalatoetuste taotlust 

 

Sel aastal avas PRIA pindalatoetuste taotlemiseks mõeldud e-teenuse taotlejate soovidele vastu tulles juba aprilli alguses ehk varem kui 

eelnevatel aastatel. 

 

Aprillikuu esimesest päevast on pindalatoetuste klientidele avatud teenus „Pindalatoetuste taotlemine“, mille kaudu on võimalik oma 

taotlust e-PRIAs elektrooniliselt eeltäita (st lisada taotlusele eelnevalt joonistatud põllud ning märkida toetuste taotlemised vormile PT50 ja 

PT50A). Eeltäita on võimalik ainult vorme PT50 (pindalatoetuste taotlus) ja PT50A (põldude loetelu). 

 

Teenus „Minu põllud“, kus on võimalik enda maa-alasid digitaalselt e-PRIAs joonistada, on klientide jaoks avatud olnud aastaringselt. Seega 

ongi klientidel nüüd võimalik aprillikuu jooksul  oma pindalatoetuste taotlus e-PRIAs ette valmistada ning 2.mail algava taotlusvooru ajal on 

tarvis vaid taotluse esitamine ära kinnitada ning lisada taotlusele vajalikud dokumendid.  

http://www.eramets.ee/toetused/e-teenused/
mailto:natura@eramets.ee
mailto:erametsaliit@erametsaliit.ee
http://www.pria.ee/et/ePRIA


 

Samuti on 1.aprillist taas avatud teenus „Minu niidud“ poollooduslike koosluste alade joonistamiseks ning Keskkonnaametiga 

kooskõlastamiseks. Koosluse alasid on võimalik taotlusele lisada ning taotlust PRIAle esitada alates 2. maist.  

Pindalatoetuste taotlemisega seotud e-teenused leiab e-PRIAsse sisenedes menüü "Teenused" alt „Pindalatoetused“ alajaotusest. 

 

Pindalatoetuste taotlusvoor kestab 2.-21. maini ning hilinenult on võimalik taotlust esitada kuni 16.juunini. Hilinenud taotluste puhul 

vähendatakse toetust 1% iga hilinetud tööpäeva kohta. Pärast 16. juunit esitatud taotlusi menetlusse ei võeta. 

 

Alates sellest kevadest saavad kõik pindalatoetuse taotlejad soovi korral lisaks PRIA teenindusbüroodele tasuta e-PRIA kasutamise 

juhendamist ka maakondlike nõuandekeskuste konsulentidelt. Maakondlikes nõuandekeskustes juhendatakse kliente e-PRIA teenuste 

kasutamise osas. Taotlejatel aidatakse nende  põllud või koosluse alad e-PRIAs sisse joonistada ja taotlus elektrooniliselt ära esitada.  

 

Rohkem infot e-PRIA alase juhendamise kohta ja nõuandekeskuste kontaktid leiab PRIA kodulehelt http://www.pria.ee/et/ePRIA/kontakt.  

 

 

PRIA infokiri – aprill 2014 

 

Infokirja leiate aadressilt: 

http://www.pria.ee/et/uudised/pria_infokiri___aprill_2014.html  

 

 

Valga maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja planeeringu lähteseisukohtade eelnõude 

avalikustamine 

 

Valga maavanem Margus Lepik pöördus Eesti Erametsaliidu poole, kuna Valga maakonnaplaneering saab sisendi arvestades kohaliku arengu 

vajadusi ja huvisid, mille peamised eesmärgid on riiklike ja kohalike huvide tasakaalustamine, asustuse arengu suunamine ja maa ning 

loodusressursside tasakaalustatud kasutamise kavandamine.  

 

Maakonnaplaneeringu KSH programmi ja planeeringu lähteseisukohtade eelnõudega on võimalik tutvuda 17.04. – 05.05.2014 Valga 

http://www.pria.ee/et/ePRIA/kontakt
http://www.pria.ee/et/uudised/pria_infokiri___aprill_2014.html


Maavalitsuse veebilehel http://valga.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud ja Valga Maavalitsuse infolauas maavalitsuse tööaegadel.  

 

Ootame ettepanekuid Eesti Erametsaliidu poolseks sisendiks Valga maakonnaplaneeringusse hiljemalt 25. aprilliks 2014 e-posti aadressil 

erametsaliit@erametsaliit.ee  

 

 

 

Võru maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja planeeringu lähteseisukohtade eelnõude 

avalikustamine  

Võru maavanem Andres Kõiv on Eesti Erametsaliidu poole pöördunud, kuna Võru maakonnaplaneering saab sisendi arvestades kohaliku 

arengu vajadusi ja huvisid, mille peamised eesmärgid on riiklike ja kohalike huvide tasakaalustamine, asustuse arengu suunamine ja maa 

ning loodusressursside tasakaalustatud kasutamise kavandamine. 

 

Maakonnaplaneeringu KSH programmi ja planeeringu lähteseisukohtade eelnõudega on võimalik tutvuda 17.04. – 05.05.2014 Võru 

Maavalitsuse veebilehel http://voru.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering ja Võru Maavalitsuse infolauas maavalitsuse tööaegadel.  

Ootame ettepanekuid Eesti Erametsaliidu poolseks sisendiks Võru maakonnaplaneeringusse hiljemalt 23. aprilliks 2014. e-posti aadressil 

erametsaliit@erametsaliit.ee 

 

 

EEML juhatuse koosolek toimub 24. aprillil algusega kell 10.00 Atlantise konverentsikeskuses. Oma osalemissoovist palume teatada 21. 

aprilliks e-postile: kristel.arukask@erametsaliit.ee 

 

Traditsiooniline Erametsapäev toimub sel aastal 24. aprillil Tartus Atlantise Konverentsikeskuses algusega 12.00. Lisainfo: 

kristel.arukask@erametsaliit.ee 

 

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

 

EEML osaleb 24.-26. aprillil Tartus Maamessil. Erametsanduse organaisatsioonide esindajana tutvustab Eesti Erametsaliit Maamessi 

publikule ühistegevust ning jagab metsaomanikele infot ühistute teenuste kohta.   

 

http://valga.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud
mailto:erametsaliit@erametsaliit.ee
http://voru.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering
mailto:erametsaliit@erametsaliit.ee
mailto:kristel.arukask@erametsaliit.ee
mailto:kristel.arukask@erametsaliit.ee


Seoses ülaltoodud sündmustega on EEML kontor Mustamäe tee 50 24.-25. aprillil suletud. 

 

 

Värsked uudised www.erametsaliit.ee 

 

http://www.erametsaliit.ee/

