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Metsamajandajate konkurss ja kokkutulek 

Sel aastal osales metsamajandajate konkursil kaheksa metsaomanikku Eesti eri paigust, kellest kaks on juriidilisest isikust 

metsaomanikud. On rõõm tõdeda, et metsade majandamist võetakse suure ja vastusturikka ülesandena, milles järeleandmisi ei tehta. 

Metsamajanduslikest töödest tehakse üha enam maaparandust ning suurt tähelepanu pööratakse ka metsade uuendamisele ja 

harvendusraietele. Kõiki sel aastal konkursil osalenud metsaomanikke iseloomustab see, et nad majandavad oma metsi vaatega 

tulevikku ning panustavad sellele, et metsa majandamise järjepidevus säiliks. 

Konkursil osalejad on: 

Tiit Linnamägi Raplamaalt 

Andres Sõnajalg Pärnumaalt 

Andres Tõnisson Põlvamaalt 

Ilmar Ait Võrumaalt 

Rimmukas OÜ Viljandimaalt  

Eremka OÜ Pänumaalt  

Lea Türnpu, Ain Einberg, Kaalu Kirme Hiiumaalt 

Konkursi tulemused tehakse teatavaks 29. augustil toimuval Metsamajandajate kokkutulekul Barto Puhkemajas Lääne-Virumaal 

Metsamajandajate kokkutulekul külastatakse eelmise aasta metsamajandajate konkursi võitja Hallan Muusikuse metsi ning peetakse 

seminari metsataimede teemal. Lektoriks on Keskkonnaameti metsauuenduse peaspetsialist Eda Tetlov. 

Metsamajandajate konkursi ja kokkutuleku korraldamist toetab „Keskkonnainvesteeringute Keskus“ 



Lisainfot kokktuleku kohta leiate SIIT 

 

 

Augustikuu juhatuse koosolek Läänemaal 

Juhatus kogunes 11. augustil Läänemaal Kullamaal. Kullamaa vallavolikogu esimees ja Kullamaa-Loodna metsaühistu juhatuse liige 

Einar Pärnpuu tutvustas metsaühistu tegemisi ning tegi ringkäigu Kullamaal. Edasi toimus juhatuse koosolek. Vaadati üle toimunud 

kohtumised, arutati olukorda jahindudes ning tehti ettevalmistusi metsamajandajate kokkutuleku korraldamiseks. 

Juhatuse koosoleku protokolli ja selle lisadega saab tutvuda Eesti Erametsaliidu (edaspidi EEML) kodulehel liikmete keskkonnas: 

http://www.erametsaliit.ee/liikmed-2/dokumendid/ 

 

 

Eesti Erametsaliidu ettepanekud jahiseaduse ja relvaseaduse muutmise eelnõule 

Keskkonnaministeerium esitas 07.08.2015 Vabariigi Valitsuse eelnõude infosüsteemi EIS kooskõlastamiseks jahiseaduse ja 

relvaseaduse (edaspidi nimetatud JahiS ja RelvS) muutmise seaduse eelnõu nr 15-1157/01, mille eesmärk on põhjustada metssigade 

arvukuse langus, et pidurdada sigade Aafrika katku levikut.  

 

Eesti Erametsaliit toetab Keskkonnaministeeriumi poolt esitatud JahiS-ija RelvS-i muudatusi. Leiame, et kavandatud meetmed aitavad 

kaasa metssigade arvukuse ja sellega kaasnevate negatiivsete mõjude tõhusale ohjamisele. Ettepandud muudatused on õige samm edasi 

Eesti jahinduse ümberkorraldamiseks euroopalikuks. Loodame, et sellele järgneb lähitulevikus teadmispõhine protsess jahinduse 

arengukava ja jahiseaduse kaasajastamiseks.  

 

Lisaks Keskkonnaministeeriumi poolt ettepandud seadusemuudatustele tegime Eesti Erametsaliidu poolt ettepaneku täiendada JahiS-i 

ja RelvS-i muutmise seaduse eelnõud nii, et jahipiirkonna kasutajal tekiks kohustus kehtiva jahitunnistuse alusel anda tasuta jahiluba 

väikeulukite ja metssigade ning ulukikahjustusega metsakahjustuskolletes teiste sõralistest suurulukite küttimiseks oma kinnisasjal 

jahti pidavale maaomanikule või tema määratud isikule. 

 

 

 

Eesti Erametsaliidu ettepanekud jahieeskirja muutmise eelnõule 

Keskkonnaministeerium esitas 10.08.2015 eelnõude infosüsteemi EIS kooskõlastamiseks jahieeskirja muutmise eelnõu nr KEM/15-

1163-01, mille eesmärgiks on jahipidamise tõhususe tõstmine, et vähendada kiiresti metssigade arvukust ja tõkestada sigade aafrika 

katku levikut. 

 

http://www.erametsaliit.ee/projektid/talumetsamajandajate-konkurss-ja-kokkutulek/
http://www.erametsaliit.ee/liikmed-2/dokumendid/


Eesti Erametsaliit toetas (seakatku kontekstis) Keskkonnaministeeriumi poolt esitatud jahieeskirja muudatusi. Täiendasime 

ettepanekuid seoses vajadusega pikendada talvisel ajal jahikoeraga jahipidamise võimalusi, eriti arvestades aktiivselt jahinduses 

osalevate jahimeeste väikest arvu ja jahinduse harrastuslikku iseloomu ning tagamaks metsseale jahi pidamine 1. oktoobrist 31 

märtsini jahikoeraga, välja arvatud FCI 6. rühma kuuluva jahikoeraga, kelle tõustandardis kinnitatud maksimaalne turjakõrgus on üle 

52 cm.  

 

Kuna metssiga on Eestis oma areaali põhjapiiril ja metssigade arvukuse aluseks on talvine lisasöötmine, tegime ettepaneku 

katkuepideemia oludes metssea arvukuse kiireks vähendamiseks lõpetada, kuni probleemile püsiva lahenduse saamiseni, peamine 

arvukuse tõusu soodustav tegur so talvine lisasöötmine. Ühtlasi juhtisime tähelepanu, et söödakohad on sigade aafrikakatku levikuks 

soodsaimad kohad. Täiendasime jahieeskirja ettepanekuga keelata metssigade lisasöötmine ajavahemikul 1. oktoober – 31. märts.  

  

 

 

17.08.2015 kohtumine justiitsministriga - omanikud peavad saama trasside eest õiglast hüvitust 

29.04.2015 saatsime justiitsministrile Eesti Omanike Keskliidu, Eesti Erametsaliidu ja Talumiskohustusega Omanike Liidu 

ühispöördumise, milles palusime  ministril täpsustada, milliseid tegevusi ja mis ajakavaga kavandatakse Justiitsministeeriumi poolt, et 

realiseerida koalitsioonikokkuleppe punktide 5.19 ja 5.20 alusel seatud eesmärgid ja kehtestada põhiseadusele vastavate talumistasude 

määramise metoodika. Ühtlasi palusime justiitsministril kaasata talumistasude määramise metoodika väljatöötamisse Eesti Omanike 

Keskliit, Eesti Erametsaliit ja Talumiskohustusega Omanike Liit. Pöördumises soovisime uuele valitsusele edu, tihedat koostööd 

omanike ühendustega ning konkreetseid samme põhiseaduse tagamisel! 30.04.2015 läks välja ka Eesti Omanike Keskliidu, Eesti 

Erametsaliidu ja Talumiskohustusega Omanike Liidu ühine pressiteade, milles juhtisime tähelepanu põhiseadusevastastele 

talumistasudele.  

17.08.2015 toimus Justiitsministeeriumis kohtumine omanike esindusorganisatsioonide – Eesti Omanike Keskliidu, Eesti 

Erametsaliidu ja Talumisikohustusega Omanike Liidu esindajatega, kus arutasime tehnovõrkude talumistasude teemal. Eesmärk on, et 

õigusruumi muudetakse selliselt, et maaomanikele tekib õiguslik alus ja toimiv süsteem saada maal tehnorajatiste talumise eest õiglast 

hüvitist. Kohtumisele järgnes Justiitsministeeriumi pressiteade http://www.just.ee/et/uudised/reinsalu-omanikud-peavad-saama-

trasside-eest-oiglast-huvitust 

Kohtumise järgselt on eesmärk lähinädalatel sõnastada Eesti Erametsaliidu poolne ettepanek talumistasude metoodika 

väljatöötamiseks ning esitada see Justiitsministrile. 

http://www.just.ee/et/uudised/reinsalu-omanikud-peavad-saama-trasside-eest-oiglast-huvitust
http://www.just.ee/et/uudised/reinsalu-omanikud-peavad-saama-trasside-eest-oiglast-huvitust


 

 

Saime Keskkonnaametilt vastuse EEML-i 01.09.2015 ettepanekutele väike-konnakotka kaitse tegevuskava eelnõu muutmiseks  

Keskkonnaamet saatis 10.07.2014 EEML-ile tutvumiseks ja ettepanekute esitamiseks väike-konnakotka (Aquila pomarina) kaitse 

tegevuskava eelnõu, mille kohta küsisime tagasisidet ka meie liikmetelt. Esitasime Keskkonnaametile EEML-i ettepanekud väike-

konnakotka (Aquila pomarina) kaitse tegevuskava eelnõu muutmiseks 01.09.2014. 

EEML-i ettepanekutega väike-konnakotka kaitse tegevuskava eelnõu muutmiseks ja Keskkonnaameti vastusega EEML-i 

ettepanekutele saab tutvuda EEML-i kodulehel huvide kaitse rubriigis: http://www.erametsaliit.ee/ettepanekud-ja-poordumised/ 

 

 

Saime Keskkonnaametilt vastuse EEML-i 05.09.2015 ettepanekutele musta-toonekure kaitse tegevuskava eelnõu muutmiseks  

Keskkonnaamet saatis 10.07.2014 EEML-ile tutvumiseks ja ettepanekute esitamiseks musta-toonekure (Ciconia nigra) kaitse 

tegevuskava eelnõu, mille kohta küsisime tagasisidet ka meie liikmetelt. Esitasime Keskkonnaametile EEML-i ettepanekud musta-

toonekure (Ciconia nigra) kaitse tegevuskava eelnõu muutmiseks 05.09.2015. 

EEML-i ettepanekutega musta-toonekure (Ciconia nigra) kaitse tegevuskava eelnõu muutmiseks ja Keskkonnaameti vastusega EEML-

i ettepanekutele saab tutvuda EEML-i kodulehel huvide kaitse rubriigis: http://www.erametsaliit.ee/ettepanekud-ja-poordumised/ 

 

 

EEML-i esindaja Metsanduse Kutsenõukogus 

24. juulil teavitas Haridus- ja Teadusministeerium EEML-i, et kutsub kokku SA Kutsekoda juures tegutseva Metsanduse 

Kutsenõukogu. Metsanduse Kutsenõukogu on SA Kutsekoda juures tegutsev antud kutsetegevuse valdkonna töötajate, tööandjate, 

kutse-ja erialaühenduste ning riigi esindajatest koosnev haldusorgan. Kutseseaduse kohaselt on kutsenõukogu tegevuse eesmärk oma 

valdkonna kutsesüsteemi arendamine ja rakendamine. Kutsenõukogu peamisteks ülesanneteks on ettepanekute tegemine 

kutsestandardite väljatöötamiseks ja uuendamiseks ning kutsestandardite kinnitamine. Lisaks annab kutsenõukogu kutse andja õiguse 

ja osaleb kutse andmise tegevuse järelevalves, kinnitab kutse andmise korra, kutse andmise ja taastõendamise tasu suurused ning 

täidab muid seaduses sätestatud ülesandeid. Kutsenõukogude töövormiks on koosolekud, mis toimuvad vastavalt vajadusele vähemalt 

kaks korda aastas.  

Kutsenõukogud moodustab ja nende institutsionaalse koosseisu kinnitab haridus-ja teadusminister. EEML-i juhatus kinnitas 11. 

augusti juhatuse koosolekul Eesti Erametsaliidu esindajaks Metsanduse Kutsenõukogus EEML-i juhatuse esimehe Aira Tossu. 

http://www.erametsaliit.ee/ettepanekud-ja-poordumised/
http://www.erametsaliit.ee/ettepanekud-ja-poordumised/


 

 

Okaspuude vahatamine männikärsaka tõrjeks  

 

Rahvusvahelise 7. raamprogrammi projektiga „WeevilStop“alustati 2012. aasta sügisel. Projekti „WeevilStop“, milles Eesti 

Erametsaliit partnerina osaleb üheks eesmärgiks oli kõrvuti vaha mõju uurimisega taimekasvule (Oslo Ülikool) ning vaha 

efektiivsusele kaitseks männikärsaka rünnaku vastu (Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikool), ka poolautomaatse vahatamisliini 

prototüübi väljatöötamine ja ehitamine. Selle vahatamisliini prototüüp on valmis ja seda on katsetatud Eesti AS Plantex tootmises. 

Testimisperioodi käigus – jaanuaris, veebruaris 2015 vahatati selle masinaga 200000 kaheaastast kuuseseemikut. Katsetati erinevaid 

seadistusi, mis tagaksid võimalikult ühtlase ja optimaalse vahakihi (0,8-1 mm) ning kiire jahutuse vahatamise järgselt.  

Masin koosneb kolmest võrdselt tähtsast osast: transportöör, vahatamiskruvi ja jahutusblokk. Vaha kantakse taimedele vedelal kujul 

dušina kusjuures taimed samal ajal pöörlevad.  Vahatamistsüklile järgneb jahutamine ja seejärel pakkimine. Masin on mõeldud suletud 

juurekavaga okaspuuseemikute vahatamiseks. Masina tootmisvõimsus on 5000 taime tunnis, mida saab seadistamisega suurendada 

kuni 10000 –ni. Vahakihi kõrgus juurekaelast on samuti reguleeritav vastavalt taime kõrgusele (10-14 cm). 

 

Vaata lisaks: http://www.weevilstop.com/ 

Tutvu artikliga rahvusvahelises ajakirjas Innovatsioon (lk 52-54) 

http://digimag.internationalinnovation.com//launch.aspx?eid=66c657c7-974c-4d32-b195-c6f920b89313 

 

 

Puitmaja sõber 2014 on Päästeamet 

Eesti edumeelseid puitmajatootjaid ühendav Eesti Puitmajaliit andis tänavu 5. korda välja aunimetuse Eesti Puitmaja sõber. Seekordne 

tiitel omistati Päästeametile, kes on viimastel aastatel panustanud selle nimel, et lähitulevikus oleks Eestis võimalik ehitada tuleohutuid 

suuremahulisi puithooneid. Eesti Puitmaja sõber 2014 tiitel anti Päästeametile üle 14. augustil Eesti Puitmajasõprade suvekonverentsil 

Viljandimaal. 

Loe edasi: http://www.puitmajaliit.ee/uudised/puitmaja-sober-2014-on-paasteamet 

 

 

Järgmised juhatuse koosolekud  

 

Septembri juhatuse koosolek toimub 22. septembril Viljandimaal.  

 

Ootame teie küllakutseid.  

Lisainfo: Kristel Arukask kristel.arukask@erametsaliit.ee  

 

http://www.weevilstop.com/
http://digimag.internationalinnovation.com/launch.aspx?eid=66c657c7-974c-4d32-b195-c6f920b89313
http://www.puitmajaliit.ee/uudised/puitmaja-sober-2014-on-paasteamet
mailto: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 

 

 

http://www.erametsaliit.ee/
https://www.facebook.com/pages/Eesti-Erametsaliit/354663447900151?fref=ts
mailto:erametsaliit@erametsaliit.ee

