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Erametsajaht 2013 
 

Eesti Erametsaliidu kutsel oli 1-2. novembril Hiiumaal koos päris suur seltskond - külalised SA Erametsakeskus, Läti ja Leedu 

metsaomanike organisatsioonist, Keskkonnaministeeriumist, Keskkonnaametist jne. Seda kõike selleks, et maha pidada traditsiooniline 

Erametsajaht 2013. Tõsi, sedapuhku jäid kütid saagita, ent loomi nähti küll - nii kitsed, hirved kui ka põder olid ajudes esindatud. 

 

Jahipäeva järgselt peeti Andres Onemari eestvedamisel maha põgus arutelu jahindusnõukogude senise töö kohta. Kõikides maakondades on 

kokkulepped sündinud ning uuel aastal täiendatakse ja täpsustatakse tõenäoliselt ka jahindusnõukogude töökorda. EEML on omapoolseid 

ettepanekuid KA-le juba teinud ning hoiab aruteludel silma peal. 

 

Suurimad tänud Hiiumaa Metsaseltsile, Kõrgessaare jahtkonnale ning SA Erametsakeskus! 

 

 

Maaelu arengukava 2014-2020 

 

29. oktoobril toimus tõenäoliselt viimane MAK 2014-2020 ettevalmistava juhtkomisjoni istung. Natura 2000 toetuse oleme suutnud ära 

päästa, kuigi teatavate kärbetega. Nimelt arvestas Põllumajandusministeerium uue eelarve koostamisel seni taotletud toetuste hulka mitte 

kogu abikõlbulikku ala. Positiivne on see, et taristu meetmesse tuleb raha märkimisväärselt juurde. Lisaks jätkub metsameede, mida kärbiti 

nn. suure tehnika võrra, mis uuel perioodil abikõlbulik ei ole. Lisaks võib tõdeda, et tootjaühenduste toetusmeetme raames käsitletakse 

esmakordselt ka metsandust. 

 

MAK 2014-2020 kohta on teinud omad ettepanekud nii eelhindaja kui ka KSH eelnõu koostaja. Teatud asjadega ei saa nende dokumentidega 

rahul olla ning Erametsaliit teeb uuel nädalal KSH eelnõu koostajale märgukirja. Detsembris esitatakse MAK Vabariigi Valitsusele, peale 

mida esitatakse see ametlikult ka Euroopa Komisjonile. Kõige värskema MAK 2014-2020 rahastusettepaneku leiate manusest. 

 



Täpsem info ja muud materjalid: http://www.agri.ee/mak2014-2020/ 

 

 

Metsaseadus II lugemisel 

 

Eile oli metsaseaduse eelnõu Riigikogu täiskogul II lugemisel. Komisjon oli ette valmistanud 11 muudatusettepanekut ning need kõik 

arvestati täielikult sisse ning sellega II lugemine lõpetati. Eelnõu kolmas lugemine toimub 20. oktoobril.  

 

Istungi stenogrammi saad lugeda siit. Materjalid on leitavad keskkonnakomisjoni kodulehelt. 

 

 

Juhatuse koosolek sedapuhku Tartus 

 

Juhatus kogunes koosolekuks sedapuhku Eesti Maaülikooli "metsamajja". Päev algas pikema aruteluga Eesti Metsaseltsi, metsanduse heade 

tavade ja metsanduse arengufondi teemadel. Tõdeti, et metsanduse arengufondi käivitamine on vajalik ning sellega on kiire, ent 

ettevalmistusprotsess on olnud mõnevõrra konarlik. Lisaks sellele vaadati üle käesoleva majandusaasta seisud ja olukorrad ning arutleti 6. 

detsembri üldkoosoleku korraldamist. Kuna lõppenud on ka konkurss uue tegevdirektori leidmises, siis arutati pingsalt ka seda küsimust. 

Protokoll jõuab meie kodulehele üles järgmise nädala jooksul. 

 

 

Koos EMPL-ga põtrade arvukust ohjamas 

 

7. novembril kogunesid EMPL-i liikmeskond ja EMPL-i partnerid Järvseljale, et üks ühisjaht põdrale maha pidada. Kuigi arvukuse 

reguleerimine on oluline, oli suurema tähtsusega jahi eelselt peetud seminar-arutelu. Ühiselt tõdeti, et koostöö organisatsioonide vahel peaks 

olema tihedam ning et paljudes teemades võiks teha rohkem koostööd - maksupoliitika, täismass, ülemäärased piirangud. Välja käidi ka mõte 

luua laiemahaardelised temaatilised töörühmad. Et toimunud arutelu oli sisukas näitab ka see, et juba 19. novembril minnakse üheskoos 

Toompeale massipiirangute leevendamise seisukohti selgitama. 

 

 

Üldkoosolek on ukse ees 
 

6. detsembril toimub Eesti Erametsaliidu üldkoosolek Nelijärvel Harjumaal. Koosolek algab kell 14:00 ning lõppeb orienteeruvalt 18:00. 

Päevakord, dokumendid koos ametliku kutsega saadetakse liikmesorganisatsioonidele välja lähiajal. Palume siiski aegsasti oma plaanid 6. 

detsembri osas ära teha. 

http://www.agri.ee/mak2014-2020/
http://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcommand=stenogramm#pk13762
http://www.riigikogu.ee/index.php?page=en_vaade&op=ems&enr=463SE&koosseis=12


 

Tuletame meelde, et üldkoosolekule eelneb metsasertifitseerimise teemaline seminar. 

 

 

Tegevdirektori konkrussist 

 

Tähtajaks laekus koguni 34 avaldust!! Juhatus vaatas läbi kõik saadetud avaldused ning otsustas, et järgmistes voorudes (so. kirjalik visioon 

Erametsaliidust ning vestlus) jätkatakse kuue kandidaadiga. Loodetavasti on uut inimest võimalik tutvustada juba detsembris. 

 

 

Tulemas 

 

Lähiajal on kavas mitmed kohtumised ja kokkusaamised. Tegevjuht Priit Põllumäe kohtub koos EMK esindajatega 12. novembril 

Taastuvenergia Koja juhataja Rene Tammistiga. 14. novembril toimuval puitarhitektuuri konverentsil osalevad nii Priit Põllumäe kui ka Aira 

Toss. Lisaks on tulemas ka ETKL-i Kongress. Sedapuhku toimub see 27. novembril Tallinnas ning keskendutakse MAK 2014-2020-le. 

EEML-i poolt on Kongressil tulemas ka ettekanne. 

 

 

Säilikpuudest nii ja naapidi 
 

29. oktoobril kirjutas Postimehes säilikpuudest arvamusloo Indrek Sell, kes on ELF-i metsaekspert. Ta kirjutab, et "Metsaseadus nõuab 

lageraielangile ühe hektari kohta viie tihumeetri jagu säilikpuude jätmist. Vastavaid uurimusi teinud Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli 

teadlaste hinnangul on elustiku mitmekesisuse tagamiseks vajalik säilikpuude hulk aga oluliselt suurem." 

 

Prof. Hardi Tullus kirjutas vastuartiklis, et numbritest olulisem on talupojamõistus. Loe siit. Aruteludes on ka EEML ELF-i ekspertidele 

seletanud, et tänagi on SMI järgi surnud puidu hulk keskmiselt 13 tm/ha. 

 

Eesti Jahimeeste Selts pöördus Keskkonnaministri poole 
EJS juhatus on seisukohal, et riiklikul tasandil pööratakse jahindusele teenimatult vähe tähelepanu. Lisaks toonitatakse, et mitmes maakonnas 

on maaomanike survel küttimismahud liiga suureks muutunud ning, et EJS ei pea õigeks eksperimenteerida põdrapopulatsiooniga ja viia 

selle arvukus ühe-kahe aastaga seisu, kus kogu populatsiooni jätkusuutlikkus võib sattuda ohtu. 

Loe edasi siit. 

 

http://arvamus.postimees.ee/2578952/indrek-sell-metsade-elurikkus-soltub-meie-valikutest
http://www.erametsaliit.ee/et/2013/11/04/arvudest-olulisem-on-talupojamoistus/
http://www.ejs.ee/et/uudised-ja-teated/1775-ejs-avalik-poeoerdumine-keskkonnaministeeriumi-poole.html

