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19. mai juhatuse koosolek Kohilas 

 

Juhatus kogunes 19. mail Kohilas. Koosolekul vaadati üle vahepeal toimunud kohtumised ning arutati päevakorralisi küsimusi. 

Juhatuse koosoleku protokolliga saab tutvuda EEML-i kodulehel liikmete keskkonnas: http://www.erametsaliit.ee/et/liikmed-2/dokumendid/ 

 

 

 

Volinike koosolekuks valmistumine 

 

16. aprilli Eesti Erametsaliidu üldkoosolekul kinnitati liidu põhikirja muudatus, millega läksime üle volinike süsteemile, et metsaomanikud 

oleksid laiemalt kaasatud katuseorganisatsiooni töösse.  

 

Juhatus on ettevalmistamas esimest volinike koosolekut, mille korraldamine eeldab olulisemalt rohkemat tööd, kui senised üldkoosolekud.  

EEML-i volinike meililisti loomiseks palume saata ühistute volinike e-posti aadressid meilile erametsaliit@erametsaliit.ee hiljemalt 30. 

juuniks 2015. 

 

Palume ühistutel, kes veel ei ole oma volinikke valinud anda teada, millal seda planeerite.  

 

 

 

Koalitsioonilepingust ei leia lahendust talumistasu teemale 

 

Liit tegi koos Eesti Omanike Keskliidu ja Talumiskohustusega Omanike Liiduga ühispöördumise justiitsministri poole seoses sellega, et 

omanikele tehnovõrkude talumistasude arvutamise uute aluste väljatöötamine on valitsusasutustes pikalt viibinud. Avaldasime soovi, et 

täpsustataks, millal ja mis ajakavaga on plaan seda teha. Ühiskonna huvides omandi kasutamist ja käsutamist piiravad seadused, seega ka 

tehnovõrkude talumise kohutus peavad olema tasakaalustatud õiglaste kompensatsioonimehhanismidega. 

 

http://www.erametsaliit.ee/et/liikmed-2/dokumendid/
mailto:erametsaliit@erametsaliit.ee


 

 

Ettepanekud lendorava kaitse tegevuskava eelnõule 

Kuna lendorav on metsamaastikest sõltuv liik ja Eesti metsamaastike reaalsus on tulundusmetsad, juhtisime selle eelnõu puhul tähelepanu 

asjaolule, et lendorava säilimine Eestis sõltub suuresti sellest, kuivõrd metsamajanduses ja jahinduses on arvestatud lendorava 

elupaiganõudmistega. Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudis on sellekohast metsamajanduslikku oskusteavet, mida kaitse 

tegevuskava koostajad pole kasutanud. Tegime ettepaneku, et selle teabega täiendataks eelnõu metsamajandusjuhiseid. Eelnõus on 

käsitlemata ka lendorava looduslikud vaenlased ja asjaolu, et see liik on Eestis oma areaali servaalal. Ohuteguri, elupaikade kadumise all on 

käsitlemata metsasuse ja eriti just lehtpuu osakaaluga puistute pindala kasv. Näiteks oli haavapuistute osakaal 1958. aastal 2,3% metsade 

pindalast, 2012 aga 5,8%. Erametsaliit on seisukohal, et erametsamaal asuvatel lendorava kaitsealadel tuleb kompenseerida maaomanikele 

kaitsepiirangute tõttu saamata jääv tulu. Olukord, kus püsielupaiga loomisega kaasnevad olulised majandustegevuse piirangud, aga 

kompensatsiooni ei ole, loob eelduse selleks, et inimesed näevad kaitsealustes liikides ohtu oma varale, mis on äärmiselt muret tekitav 

suundumus. 

  

 

 

Massipiirangud 

 

EEML osalaes Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi töörühmas, kus veoautode täismassi piirangu suurendamise teemat arutati. 

Koostöö tulemusel valmis seadusemuudatus, mille kohaselt tõsteti alates 1.03.2015 ümarpuitu vedavate veokite lubatud maksimaalse 

täismassi praeguselt 44 tonnilt 52 tonnini. Massipiirangu tõstmisest tingitud kulude sääst puiduvedudel on hinnanguliselt kuni 10 miljonit 

eurot aastas, kuna iga-aastane läbisõit väheneb kuni 13 miljonit kilomeetrit. Lisaks toob puidutranspordi lubatud täismassi suurendmine ja 

sellega seoses oleva raskeveokite pargi läbisõidu vähenemine olemasolevate veomahtude juures, mis on 6,72 miljonit tonni aastas, kaasa 

õhku paisatava süsihappegaasi hulga vähenemise 22 protsendi võrra.  

 

Vaata täpsemalt 01.03.2015 jõustunud muudatuste kohta „Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskirjast:  
 

 

 

Euroopa Metsaomanike Konföderatsiooni maikuu infokirja leiate SIIT 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/108012015008
http://us9.campaign-archive2.com/?u=847fd77a8fc19389ad80399f3&id=9d0e8b6da3&e=0909791936
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Järgmised juhatuse koosolekud 

 

16. juunil Lähkma külas Surju vallas Pärnumaal Lähkma-Saunametsa külamajas  

Koosoleku päevakorraga saate tutvuda SIIN 

 

Koosolek algab kell 10.00 ning lõppeb orienteeruvalt 16.00. 

Osalemissoovist palun märku anda 15. juuniks e-post: kristel.arukask@erametsaliit.ee 

 

Ootame teie küllakutseid.  

Lisainfo: Kristel Arukask 

kristel.arukask@erametsaliit.ee 

 

 

 

 

Värsked uudised www.erametsaliit.ee 

 

Vaata lisaks: EEML Facebookis 

 

 

MTÜ Eesti Erametsaliit 

Mustamäe tee 50 (III korrus) 

10621 Tallinn 

 

Telefon: 65 25 888 

e-post: erametsaliit@erametsaliit.ee 
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http://www.erametsaliit.ee/et/2015/06/09/eesti-erametsaliidu-juhatuse-koosolek-7/
mailtto:%20kristel.arukask@erametsaliit.ee
mailto:kristel.arukask@erametsaliit.ee
http://www.erametsaliit.ee/
https://www.facebook.com/pages/Eesti-Erametsaliit/354663447900151
mailto:erametsaliit@erametsaliit.ee

