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Erametsajaht 2013 
 

Juba traditsiooniks saanud “erametsajaht” toimub sel aastal 1. novembril Hiiumaal koostöös SA Erametsakeskus, Hiiumaa Metaseltsi ja 

Kõrgessaare jahtkonnaga. Jahipäeva järgselt korraldame seminari jahindusnõukogude  senisest töökogemusest. Vaata lähemalt siit. 

 

 

Jahiseaduse tõlgendamisest 

 

13. septembri Delfist oli võimalik lugeda juhtumist Mustjala vallas, kus maaomanik on keelanud jahipidamise ning seetõttu ei saa ka ise 

oma maale väikeuluki jahiluba. Kui omanik soovib realiseerida enda seadusest tulenevat õigust korraldada oma maal väikeulukijahti 

(paragrahv 6 punkt 1), siis on tal vastavalt paragrahv 6 punkti 3 alusel õigus seada oma maal jahipidamiseks tingimusi. Loe täpsemaid 

selgitusi siit. 

 

 

MAK 2014-2020 keskkonnamõju hindaja ettepanekud 

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk on kaasa aidata tasakaalustatud, Euroopa Liidu ja Eesti keskkonnapoliitikaga kooskõlas 

oleva arengukava koostamisele, mis võimaldaks Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) tulemuslikku rakendamist Eestis.  

MAK-i puhul viis hindamise läbi Hendrikson & Ko. Metsa majandusliku ja ökoloogilise jõulisuse parandamise meetme osas tegi hindaja 

kommentaari: "Peame vajalikuks lisada tegevused elurikkuse tagamiseks ja kaitsefunktsioonide taastamiseks nagu liikide 

elupaiganõudlustega kohandatud  valikraie või loodusliku veerežiimi taastamine; metsa elurikkusele soodsa majandamise või liigirikkust 

säilitavate raieviiside toetamist". 

 

 

http://www.eramets.ee/
http://www.metsaselts.hiiumaa.ee/
http://web.zone.ee/kjahtkond/
http://www.erametsaliit.ee/erametsajaht-2013/
http://www.erametsaliit.ee/et/2013/10/23/eesti-erametsaliit-jahikeelu-asemel-saab-omanik-kuttimiseks-tingimusi-seada/


Dokumendiga saate tutvuda Põllumajandusministeeriumi kodulehel. Järgmine MAK 2014-2020 juhtkomisjoni koosolek toimub 29. 

oktoobril. 

 

 

Metsaseaduse eelnõu Riigikogus 

 

Eile toimus Riigikogu keskkonnakomisjoni istung, kus arutati metsaseaduse muutmise eelnõud. Enne suletud uste taha minemist kohtusid 

komisjoni liikmed ka ELF-i, Keskkonnaministeeriumi ja EEML-i esindajatega. Koos vaadati läbi laekunud muudatusettepanekud sh. 

EEML-i poolt saadetud ettepanekud (vt. manust). Kuna hääletamine toimus suletud uste taga ei tea me lõpliku muudatusettepanekute 

olukorda, ent tundus, et meie seisukohad leidsid paljuski toetust (va. metsateatise kehtivusaja pikendamine 24 kuu peale, seda ei pooldanud 

ka Keskkonnaministeerium). Täielikult ei tahetud kustutada ka § 42 lg 1 p 5-e, ent seal jääb tõenäoliselt vaid nõue, et raietööde teostaja 

peab enda kohta info välja panema (vaid uuendusraie puhul, ei mingeid raieaegade fikseerimisi ega infot omaniku kohta). Metsaomanikule 

see säte täiendavaid peavalusid kaasa tuua ei tohiks. Üritame anda detailsema ülevaate, kui saame täpsemat infot. 

 

Keskkonnakomisjon otsustas teha ettepaneku II lugemine lõpetada (7.11 võetakse eelnõu täiskogu päevakorda) ning juhul, kui II lugemine 

lõpetatakse, saata eelnõu kolmandale lugemisele. 

 

 

Lähenemas on üldkoosolek 

 

EEML-i üldkoosolek algab 6. detsembril Nelijärve Puhkekeskuses kell 14:00. Osaleda soovijad saavad endast juba Kristelile märku anda 

(kristel.arukask@erametsaliit.ee). Koosolekule eelneb umbes kahe tunnine PEFC alane koolitus/seminar, kus osalevad ka PEFC 

rühmasertifikaadi liikmed. Koolitus-seminar viiakse läbi koostöös SA Erametsakeskus. Täpne ajakava tuleb novembri alguses! 

 

 

Eesti Metsaselts 
 

Eesti Metsaselts avas uue kodulehekülje! Vaadake ja uurige. Taas on võimalik tellida Eesti Metsaseltsilt 2014. aastaks praktiline ja 

populaarne Metsarahva nädalakalender. Kalendrite tellimiseks tuleb täita tellimisleht, mis on leitav Metsaseltsi kodulehelt. 

http://www.agri.ee/keskkonnamoju-strateegiline-hindamine
mailto:kristel.arukask@erametsaliit.ee
http://www.metsaselts.ee/metsarahva-nadalakalender-2014


 

 

Tegevdirektori konkurss 

 

Kuu keskel kuulutasime välja konkurssi tegevdirektori leidmiseks. Tuletame meelde, et konkurss on avatud kuni 4. novembrini!! 

Rohkem infot meie kodulehelt. 

 

 

EEML-i juhatuse koosolek 6. novembril 

Novembrikuu juhatuse koosolek toimub heade mõtete linnas Tartus. Täpsemalt Kreutzwaldi 5 ehk EMÜ "metsamajas". Koosolekuga teeme 

algust täpselt kell 10:00 kui külla tuleb Eesti Metsaseltsi president Hardi Tullus. Teemadeks ongi Eesti Metsaseltsi tulevik, tööd-tegemised 

sh. arengufondi ja heade tavade initsiatiivide edasine käekäik. Koosolek lõppeb orienteeruvalt 14:30. Kel on huvi osaleda, palume märku 

anda Kristelile! 

 

 

http://www.erametsaliit.ee/1856-2/

