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Eesti Erametsaliit
 EESTI ERAMETSALIIT (asutatatud 1992) on erametsaomanike
esindusorganisatsioon, kelle liikmeteks on metsaomanike kohalikud
organisatsioonid (ühistud, seltsid, liidud).
 Eesti Erametsaliit (edaspidi EEML) on iseseisev juriidiline isik, mis
juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja oma põhikirjast.
 EEML-i liikmeks võivad olla kõik Eestis tegutsevad juriidilisest isikust
erametsaomanike ühendused (tulundusühistud ja
mittetulundusühingud), kes taotlevad ühinguga sarnaseid eesmärke,
kes tunnustavad selle põhikirja ning on nõus ühiseks koostööks.

Tegevus
Meie põhifunktsioon on metsaomanike huvide
esindamine metsapoliitikas. Tugeva
esindusorganisatsiooni loomise nimel aitame kaasa
metsaomanike üle-eestilisele organiseerumisele.
Teeme konstruktiivset koostööd riigi ja kolmanda
sektori esindajatega

Ühingu põhikirjast tulenevad tegevuse eesmärgid
Ühingu tegevuse eesmärgid on:
1) moodustada ühtne ja terviklik erametsaomanike organisatsioonide
üleriigiline struktuur metsaressursside säästlikuks ja efektiivseks kasutamiseks;
2) rakendada abinõusid metsade säilitamiseks ja taastamiseks;
3) toetada liikmete põhikirjaliste ülesannete täitmist, koordineerida nende
tegevust ja vahetada informatsiooni;
4) arendada koostööle ja vastastikusele usaldusele rajanevat ühistegevust teiste
organisatsioonidega;
5) arendada ettevõtlust ja ühistegevust maapiirkondades;
6) arendada metsa kõrvalkasutust, jahimajandust ja taluturismi.
Ühingu eesmärk ei ole ühingu liikmetele otsese ainelise tulu saamine ja
jaotamine.

Liikmed
 EEML-i liikmeteks on erametsaomanike
organisatsioonid, kelle liikmeteks on
erametsaomanikud.
 EEML koondab 21 metsaühistut liikmete koguarvuga
4300 erametsaomanikku, kelle omandis on ligikaudu
254 000 ha metsamaad. See on ca ¼ erametsaomanikele
Eestis kuuluvast metsamaast.
 EEML-i liikmete seas on väga erineva suurusega
metsaühistuid.

Mis on huvikaitse/huvide kaitse?
 Kodanikuühiskonna sõnastikus on Mikko Lagerspetz Turu Åbo akadeemia
professor määratlenud terminit „eestkoste ka huvikaitse „ (inglise k. advocacy)
järgmiselt: ühenduse liikmete ja teiste selle sihtrühma kuuluvate inimeste huvide ja
väärtuste kaitsmine suhetes avaliku võimu, ärisektori ning avaliku arvamusega.
 HUVIKAITSE on kogum organiseeritud tegevusi, mille eesmärgiks on mõjutada
valitsuse või muu avaliku institutsiooni tegevusi, poliitikaid, õigusloomet kui ka
muid organisatsioone (nii riiklikke kui rahvusvahelisi), erasektorit ja
kodanikuühiskonda, et saavutada positiivseid muutusi oma sihtgrupi hulgas.
Huvikaitse juures on olulise tähtsusega ka see, et vajalikud muutused poliitikates
kui ka õigusloomes tervikuna saavad rakendatud.
 Eesti Erametsaliidu (edaspidi EEML) roll metsaomanike huvide kaitsel eeldab
erametsaomanike ühiste huvide koondamist, õiguste ja vabaduste eest seismist
ning selle nimel avaliku võimu, ärisektori või ka avalikkusega suhtlemist.

Huvide kaitse läbi kaasamise
 Teavitusel on organisatsiooni arendamises kolm olulist rolli:
1) juhtida inimeste ootusi seoses muutustega;
2) anda ja saada vajalikku tagasisidet ja teavet ning
3) panna inimesed ühiselt tegutsema.
Eelnimetatud kolm komponenti loovad arenguks vajalikud eeldused.
 Alates 2012. aastast on kaasamine Eesti riigivalitsemisse kohustuslik. See on
ette nähtud Hea õigusloome ja normitehnika eeskirjaga, mis lisaks mõjude
hindamisele näeb ette ka lähtumise kaasamise heast tavast, kui põhimõtete
kogumist, millest lähtuvalt teevad koostööd kodanikuühendused (sh Eesti
Erametsaliit), huvigrupid (erametsaomanikud), avalikkus ja avalik sektor.
 Tava koostasid ühisel jõul kodanikuühenduste ja avaliku sektori esindajad. See
on koostatud mõlemate osapoolte arvamusi, huve ja eeldusi arvestades.
Kaasamise hea tava on mõeldud soovituslikuna nii avalikule sektorile kui ka
kodanikuühendustele. Ka Eesti Erametsaliidul on vajadus oma liikmeid kaasata
ning tehes koostööd avaliku sektori esindajatega puutume erinevatesse
protsessidesse kaasmisega igapäevaselt kokku.

Kuidas huvisid hästi kaitsta?
 EEML-i missiooni ja väärtushoiakute määratlemine – milliseid
väärtushoiakuid tahame oma strateegias ja taktikas rakendada, mille
järgi EEML-i teatakse-tuntakse? On oluline kindlaks teha, mida
organisatsiooni liikmed ja liikmesorgansiatsioonide liikmed nendest
arvavad – Kas ka liikmete arvates teenivad just need väärtushoiakud
kõige paremini Erametsaliidu – ja nende endi – huve?
 Missiooni ja väärtushoiakute edastamine teistele.
 Igapäevase tegevuse ühitamine missiooni ja väärtushoiakutega.
 Kas väärtushoiakud, mida oleme organisatsioonina määratlenud, mille
järgi tahaksime et meid teatakse-tuntakse kajastuvad EEML-i
igapäevastes tegevustes?
 Suhtlustasand, suhted inimestega.
 Eetiline käitumine, paindlikkus, tulemuslikkus.

Eesti Erametsaliidu arengukava 2014-2020
6.12.2013 EEML-i üldkoosolekul võeti vastu EEML-i arengukava 2014-2020.
Arengukava eesmärgiks on määrata Eesti Erametsaliidu peamised arengusuunad
ja tegevusvaldkonnad aastani 2020.
Arengukava koostamise käigus 2013. aastal läbiviidud huvigruppide analüüsi
käigus tuvastati järgnevad EEML-le olulised huvirühmad/-grupid:
metsa- ja puidutööstussektor (EMPL), keskkonnakaitse organisatsioonid,
avaliku sektori ametnikud ja poliitikud, jahindusorganisatsioonid, laiem
avalikkus, põllumajandustootjad (Eestimaa Talupidajate Keskliit ja Põllumeeste
Keskliit), kohalikud omavalitsused, riigimetsa valdajad (RMK),
usuorganisatsioonid, turismiettevõtjad, teadus- ja haridusasutused,
metsandusettevõtjad (teenusepakkujad), energia- ja sideettevõtted, liitumata
erametsaomanikud ja nende organisatsioonid.

Eesti Erametsaliidu missioon
Eesti Erametsaliit kaitseb, esindab ja propageerib oma liikmesorganisatsioonide ja
liikmesorgansisatsioonide liikmete (erametsaomanike) huve, et võimaldada
maksimaalset tegevusvabadust metsade jätkusuutlikul ja tulutooval majandmisel.
 Eesti Erametsaliitu kuulumine läbi koos tegutsemise eeldab, et tahame koos midagi
saavutada või teostada. See on koos olemine läbi tegutsemise, suhtlemise, olemisemuutumise. Organisatsiooni liikmete jaoks ei ole oluline mitte ainult eesmärk, vaid
ka see, kuidas eesmärgini jõutakse.
 Oluline on et, missioonis peegelduksid need väärtushoiakud, mis
organisatsioonisiseselt on kokku lepitud?
 Kui väärtushoiakutes on selgus, siis muutuvad need otsuse tegemise aluseks, st on
oluline, et inimesed saavad täpselt aru, mida need väärtushoiakud sisuliselt
tähendavad.
 EEML-i arengukavas on kaardistatud lähiaastate tegevused eesmärkide
saavutamiseks.

Eesti Erametsaliidu visioon
Eesti Erametsaliit on kõiki metsaühistuid ühendav, ühtne, majanduslikult
iseseisev katusorganisatsioon ja erametsasektori arvamusliider.
Eeldus:
 Eesti Erametsaliit ühendab erametsaomanikke (nende ühenduste kaudu), kellel
on ühised aated Eesti metsanduse arendamisel ning metsa kasutamisel ja
kaitsel. Kokku on lepitud ühises missioonis, visioonis (eetikakoodeksis).
 Kaardistatud on organisatsiooni prioriteetid, lähiaastate tegevused.
 Missiooni, visiooni, prioriteetide osas ollakse üksmeelel.

EEML-i missiooni ja visiooni edastamine teistele
Miks seda teha?
 Eesti erametsaomandid on väikesed ja mets kuulub väga paljudele
omanikele, mis teeb metsade jätkusuutliku majandamise keeruliseks
ning esitab seetõttu ka erametsaomanike esindusorganisatsioonile
väljakutse - metsade säästlikul majandamisel võiks abiks
olla metsaomanike omavaheline koostöö (Eestis 97 000
erametsaomanikku, kellest 93 000 on eraisikud).
 Erametsaomanike esindusorganisatsiooni missioon ja visioon on, kui
töövahendid, mis kujundavad organisatsiooni igapäevast suhtumist – ja
käitumist.

Eesti erametsaomanike esindusfunktsiooni täitmine
ja huvide kaitse
Hõlmab järgmiseid tegevusi:
 metsaomanike ühtsete seisukohtade kujundamine, esitamine ja kaitsmine
metsapoliitilistes protsessides;
 erametsanduse maine parandamisele suunatud meediaavalduste koostamine ja
avalike infoürituste korraldamine sh metsaomanike koolitamine;
 Eesti erametsanduse esindamine rahvusvahelisel tasandil;
 säästvat metsandust edendavate metsasertifitseerimissüsteemide arendamine
(reeglite väljatöötamisele kaasaitamine, rakendamise propageerimine
metsaomanike hulgas jms.)
 koostöö korraldamine keskkonna – ja jahindusorganisatsioonidega.

Metsaomanike ja metsaühistute huvide kaitse
korraldamine, siseriiklikul tasandil metsaomanike
huvide esindamine, maaelu areng
EEML-i esindaja osaleb:
 MAK 2014-2020 juhtkomisjonis
 MAK seirekomisjonis
 Põllumajanduse ja Maaelu Arengu Nõukogus
 Maaeluvõrgustiku koostöökojas
 Metsanduse Arengukava 2010-2020 täitmise jälgimiseks keskkonnaministri
poolt moodustatud metsandusnõukogu töös.
 Keskkonnaministri poolt moodustatud jahindusnõukogu töös, mille eesmärk on
keskkonnaministri nõustamine jahindusega seotud strateegiate ja õigusaktide
väljatöötamisel ja rakendamisel.
 Keskkonnaministeeriumi kliimapoliitika põhialuste metsanduse töörühmas
 Haridus- ja Teadusministeeriumi Metsanduse Kutsenõukogus

Metsaomanike ja metsaühistute huvide kaitse
korraldamine, siseriiklikul tasandil
metsaomanike huvide esindamine, maaelu areng
 Et kaasata metsaomanike seisukohad paremini erametsanduse tugisüsteemi
arendamisse, rakendada neid toetusmeetmete kujundamisel on EEML-i
esindajatest moodustatud SA Erametsakeskusele nõuandev organ EMK
nõukoda. Ettepaneku nõukoja loomiseks tegi Eesti Erametsaliit. Nõukoda on
EMK juhtorganitele nõuandvaks organiks.
 EEML-il on igas maakonna jahindusnõukogus oma esindaja (15 esindajat).
 EEML on Eesti Metsaseltsi liige, esindaja juhatuses.
 Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu, esindaja juhatus.
 Metsaomaniku õppeleht Sinu Mets kolleegiumis.
Kõigi nende institutsioonide töös esitame suulisi ja kirjalikke ettepanekuid ja
seisukohti.

Koostöö











Ministeeriumitega
Erinevate Ametitega
Maaelu Edendamise Sihtasutusega
Riigikogu Keskkonnakomisjoniga
Riigikogu Maaelukomisjoniga
Riigikogu Majanduskomisjoniga
Riigikogu erinevad fraktsioonid
Taastuvenergia Kojaga
Keskkonnaorganisatsioonidega
Koostöö teiste organisatsioonidega: Eestimaa Talupidajate
Keskliit; Põllumeeste Keskliit, Eesti Omanike Keskliit , Eesti
Metsa- ja Puidutööstuse Liit, Eesti Metsaselts jt.

Koostöö Advokaadibürooga Veso & Partnerid

Jätkame koostöös jurist
Indrek Vesoga maa- ja
metsaomanikele ning
jahimeestele laiemalt
maaomanike õiguste
kommunikeerimisel.

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020
ettevalmistav juhtkomisjon
MAK juhtkomisjoni ülesanded on:
 Kujundada Eesti seisukohad Euroopa liidu ühise põllumajanduspoliitika
maaelu arengu toetuste andmist reguleerivate õigusaktide kohta.
 Teha ettepanekuid Euroopa Liidu fondide rakendamiseks koostatava ühise
strateegilise raamistiku ja partnerluslepingu kohta.
 Koordineerida arengukava koostamist, teha arengukava kohta ettepanekuid
ja kiita arengukava eelnõu heaks enne Vabariigi Valitsusele esitamist.
 Komisjon moodustati 2011. a 13. septembril põllumajandusministri
käskkirjaga nr 117 (302.38 KB, PDF). Komisjoni koosseisu muudeti viimati
17. märtsil 2014. a põllumajandusministri käskkirjaga nr 52
Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 ettevalmistamiseks
tegutses ettevalmistav juhtkomisjon, kuhu kuulusid lisaks teemaga seotud
ministeeriumite ametnikele ka valdkondade huvigruppide esindajad. sh Eesti
Erametsaliit

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020
seirekomisjon
Maaelu arengukavade rakendamisel peavad liikmesriigid looma arengukava
seirekomisjoni. Seirekomisjon peab tagama selle, et maaelu arengu programmi
rakendamine oleks tõhus.
Eesmärkide täitmiseks on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007-2013
seirekomisjonil muu hulgas järgmised ülesanded:
 arutada MAK 2007-2013 meetmete valikukriteeriumeid nelja kuu jooksul
pärast MAKi heakskiitmist;
 jälgida MAK 2007-2013 eesmärkide saavutamist;
 tutvuda rakendamise ning püsihindamiste tulemustega;
 kiita heaks MAK 2007-2013 aastaaruanded ja lõpparuande;
 teha vajadusel korraldusasutusele ettepanekuid MAK 2007-2013 eesmärkide
või juhtimise parandamiseks;
 vaadata läbi ja kiita heaks Euroopa Komisjoni rahastamisotsuse muutmise
ettepanekud.

Põllumajanduse ja Maaelu Arengu Nõukogu
(PMAN)
PMAN on Maaeluministeeriumi valitsemisala küsimuste lahendamiseks ning
maaeluministrile järelduste ja ettepanekute esitamiseks moodustatud nõuandva
õigusega alaline nõukogu.
PMAN moodustati maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse alusel
antavate maaelu arengu ning põllumajandusaaduste tootmise ja töötlemise toetuste
andmise ja toetuste kasutamise analüüsimiseks ning neis küsimustes ettepanekute
tegemiseks; tootjatele riigi rahadest antavate laenusoodustuste suuruse määramise
arutamiseks; maaelu arengu ning põllumajandussaaduste tootmise ja töötlemise
valdkonna teemade arutamiseks.
Nõukogu moodustati esimest korda 10. veebruaril 2005põllumajandusministri
käskkirjaga nr 42 (714 KB, PDF). Nõukogu tööd reguleerib 4. mail 2015
kinnitatud maaeluministri käskkiri nr 16

Maaeluvõrgustiku koostöökoda
Maaeluvõrgustiku juhtimises ja tegevuskava elluviimisel osaleb nõuandva organina
maaeluvõrgustiku koostöökoda. Maaeluvõrgustiku koostöökoja liikmeteks on MAKi
telgede eesmärkide täitmisega seotud organisatsioonide ja rakendusasutuste esindaja
Riikliku maaeluvõrgustiku tegevuse eesmärgiks on anda lisandväärtust Maaelu arengukava
(MAK) 2007-2013 rakendamiseks ja meetmetest kasusaajate ning teiste maaelu arengust
huvitatud osapoolte kaasamiseks programmi elluviimisel.
Maaeluvõrgustiku peamiseks ülesandeks on soodustada teadmiste ja kogemuste vahetust nii
liikmesriigi kui ka rahvusvahelisel tasandil, samuti olla tugi maaelu arengu poliitika
rakendamisel ja hindamisel.
Maaeluvõrgustiku iga-aastaste tegevuste ettevalmistamiseks, rakendamiseks, teavituseks
ning Leader-lähenemise meetodite ja kogemuste tutvustamiseks moodustatakse nõuandva
õigusega maaeluvõrgustiku koostöökoda, kes koondab MAK-i rakendamisega seotud
erinevaid osapooli.

Osalemine Metsanduse Kutsenõukogu töös
 Haridus- ja Teadusministeeriumi Metsanduse Kutsenõukogu tegevuse
eesmärk on 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.
 Kutsenõukogu töövormiks on koosolekud, mis toimuvad vastavalt
vajadusele vähemalt kaks korda aastas.
 Kutsenõukogu moodustab ja nende institustionaalse koosseisu kinnitab
haridus- ja teadusminister.

Moodustatud töögrupid:
Elektriliinide töögrupp
Jahinduse töögrupp (töögrupi liikmed
kuuluvad maakondlikesse
jahindusnõukogudesse)

EEML - metsaomanike koolitaja
Alates 2015. aastast korraldab ja koordineerib Keskkonnainvesteeringute
Keskuse poolt rahastatavaid erametsaomanike koolitusi Erametsaliit koostöös
kohalike metsaühistutega. Kaheaastane projekt teenib korraga kahte eesmärki:
metsaomanike harimine ja ühistegevuse edendamine. Koolitustel saavad
omanikud end harida endale olulistel metsakasvatuslikel ja looduskaitselistel
teemadel, samuti saavad õppepäevadel kindlasti vastuse mitmed
jahimajandust, maksundust ja õigusloomet puudutavad küsimused.
Sel aastal on toimunud kuus toetuste infopäeva erametsaomanikele koostöös
SA Erametsakeskusega, kuus piirkondlikku koolitust koostöös metsaühistutega
ning kaks praktilist koolitust koostöös Luua Metsanduskooliga. Sel aastal on
veel planeeritud neli piirkondlikku koolitust ning üks praktiline koolitus Luual.
Koolituste infot jagame jooksvalt EEML kodulehel http://www.erametsaliit.ee/
ja EEML Facebooki vahendusel.

Parima Metsamajandaja konkurss ja iga-aastane
metsamajandajate kokkutulek
Parimate metsamajandajate konkurss (endise nimega talumetsamajandajate
konkurss) on pikkade traditsioonidega konkurss mida Eesti Erametsaliit on
korraldanud alates 1994. aastast. Konkursi ideeks on tunnustada häid
metsamajandajaid, kes on teistele metsaomanikele oma tegevusega eeskujuks
ning jätkata traditsioone, mis aitavad kaasa nii metsaomanike, kui metsaühistute
ühistegevusele. Konkursile on osalema oodatud nii füüsilisest, kui ka
juriidilisest isikust metsaomanikud.
Konkursil hinnatakse erinevaid metsamajanduslikke töid ning muid metsaga
seotud tegevusi eraldi kategooriatena. Konkursil metsaomanike hindamine
erinevates kategooriates aitab ühiskonnale paremini selgitada erinevate
metsamajanduslike tööde, nagu uuendusraie, istutamine ja noorendike hooldus,
olemust ja vajadust ning selle kõrval väärtustada metsahoiuga seotud tegevusi,
nagu näiteks pärandkultuuri objektide hooldamine ja loodusväärtuste hoidmine.

Metsamajandajate kokkutulek 29.08.2015
Lääne-Virumaal

Parim metsamajandaja 2015 on Tõnu Mändla Valgamaalt edulood on parim propaganda erametsanduse edendamiseks

Eesti Erametsaliit Riigikogu Keskkonnakomisjonis
22.09.2014

Koostöö Eesti Talupidajate Keskliiduga – osalemine
ETKL-i konkressil 3.02.2015

Erametsapäeval jagati töötajatele ja
koostööpartneritele tunnustust
16.04.2015 toimus Tartus Maamessi raames traditsiooniline erametsapäev. Eesti
Erametsaliidu ja Erametsakeskuse vastuvõtul avaldati tänu tublidele ametnikele ja
koostööpartneritele.

Kevadisel EEML-i üldkoosolekul 16.04.2015

EEML-i ettepanekud erakondadele 2015. aasta
Riigikogu valimisteks
EEML esitas 2014. aasta oktoobris, novembris Eestimaa
erakondadele ettepanekud Eesti metsanduse ja keskkonnakaitse
arendamiseks aastatel 2015-2018.
Peasiht oli toetada nii erametsanduse arengut.
Suur osa ettepanekutest leidis ühel või teisel moel kajastamist
enamuse erakondade valmisprogrammides. Loodame, et ühisosa
leidmine on sellevõrra lihtsam ja erametsanduse temaatika leiab
edaspidi ühiskonnas rohkem tähelepanu ja väärtustamist.

EEML-i ettepanekud erakondadele 2015. aasta Riigikogu
valimisteks
 Ettepanek 1: Maaomanikele kompenseeritakse riigi poolt õiglaselt ja koheselt omandi
majandamisvõimalust oluliselt kitsendavad looduskaitselised piirangud.
 Ettepanek 2. Õigusruumi muudetakse selliselt, et maaomanikele tekib õiguslik alus ja toimiv süsteem
saada oma maal tehnorajatiste talumise eest õiglast hüvitist. Sätestatakse ühtsed põhimõtted
maaomanike ja liinihaldajate õigustest ja kohustustest nii rajatavate kui ka olemasolevate trasside
ehitamisel, hooldamisel ja rekonstrueerimisel.
 Ettepanek 3. Luuakse maksusoodustus väikeomanike metsade majandamiseks. Nii füüsilisest isikust
metsaomanikel kui ka füüsilisest isikust ettevõtjatel tõstetakse aastane maksuvabastus tasemele 5000
eurot, olenemata sellest, kas võõrandatakse raieõigust või metsamaterjali.
 Ettepanek 4. Maaomanikud kaasatakse sisuliselt ja efektiivsel viisil (kaasaegseid IKT vahendeid
kasutades ning võimalikult varajases planeerimisfaasis) kõikidesse nende omandit puudutavatesse
protsessidesse (planeeringud, kaitsepiirangute kavandamine, liinide rajamine või hooldamine).
 Ettepanek 5. Jätkata metsaühistute riigipoolset toetamist, andes samas halduslepingute alusel osad
metsandusega seotud riigi funktsioonid (nt metsateatiste kontroll, raielankide ja uuendusalade
ülevaatus, metsakahjustuste hindamine, looduskaitseliste tööde teostamise korraldamine, jooksev
metsakorraldus, elupaikade seire) metsaühistutele.
 Ettepanek 6. Jahinduse korraldust muudetakse enam maaomanikke arvestavaks. Alates 2017. aastast
lubatakse jahipidamist ainult nendel maadel, kus maaomanikuga on sõlmitud maa jahindusliku
kasutuse kirjalik leping.

Seisame looduskaitsepiirangute
kompenseerimise eest
2014 aastal keskenduti looduskaitseliste piirangute
kompenseerimise eest seismisele, et riik hüvitaks õiglaselt ja
koheselt omandi majandamisvõimalust oluliselt kitsendavad
looduskaitselised piirangud. 2015. aastal tegevus jätkub.
Korduvate läbirääkimiste ja liidu poolsete pöördumiste
tulemusena on Keskkonnaministeerium teinud
Põllumajandusministeeriumile ettepaneku lisada Maaelu
Arengukavasse võimaluse maksta erametsatoetust ka
väljaspool Natura 2000 võrgustikku olevates
sihtkaitsevööndites.

Seisame Natura 2000 erametsamaa toetuse
jätkumise eest
Kuna Eesti maaelu arengukava 2014-2020 vahenditest planeeritud
eelarvest ei piisa Natura metsamaa toetuse maksmiseks samal tasemel
aastani 2020 (sihtkaitsevööndis 110 eur/ha, piiranguvööndis ja hoiualal 60
eur/ha), tegi Eesti Erametsaliit 2014. aasta semptembris
põllumajandusministrile ettepaneku Natura 2000 erametsamaadele pandud
piirangute kompeneerimiseks toetusraha juurde leida või leevendada
maaomanikule kehtestatud piiranguid.
Kompensatsiooni määr on olnud eelneva regulatsiooni ajal ligilähedane
keskmisele metsamaa puhastulule. Seoses toetuste tulumaksustamisega
tegi Erametsaliit käesoleva aasta märtsis Vabariigi Valitsusele ettepaneku
Natura 2000 alal asuva erametsamaa toetuse määra tõsta tulumaksu osa
võrra või kehtestada Natura 2000 alal asuva erametsamaa toetusele
maksuerisus.

Liigikaitse eeskirjad ja kaitse-eeskirjad
2014. aastal juhtisime korduvalt Keskkonnaameti tähelepanu
erinevate liigikaitse eeskirjade ja kaitse-eeskirjade eelnõude
puhul asjaolule, et kaitsetegevuskavades pole arvestatud
ühiskonnal saamata jäävate tuludega ning võimalike
mõjudega maaelule ning maaelu arengule. 2015. aastal
jätkame seda tööd. Kaitse tegevuskavades ei ole kaitse
korraldamiseks vajalike tegevuste ajakava ja eelarve
planeerimisel arvestatud erametsaomanikelel saamata jäänud
tulu kompenseerimisega.

Igaüheõigusest
Riigikogu Keskkonnakomisjonile esitasime 2014. aasta novembris
ettepanekud keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmiseks ja
täiendamiseks. Erametsaliidu ja Eesti Omanike Keskliidu ettepanekul
täiendati keskkonnaseadustiku üldosa seaduse parahrahvi 32 selles osas, et
edaspidi võib võõral maatükil mootor- või maastikusõidukiga viibida
üksnes maatüki omaniku loal. Senini sellist kindlat reeglit võõral
kinnistul viibimise kohta ei olnud. Seadusemuudatus aitab ära hoida
seaduse tõlgendamisega seotud vaidlusi ning kaitseb maaomanike õigusi.

Metsasertifitseerimine
Edukalt lõppes PEFC rühmasertifikaadi audit. Endiselt osaletakse Eesti
Metsasertifitseerimise Nõukogu töös– jätkatakse PEFC grupisertifitseerimisega
ning ollakse dialoogis MTÜ Hea Metsanduse Kojaga sh osaletakse FSC
International poolt koorideeritavas lepitusprotsessis.
Läbi Erametsaliidu on PEFC grupisertifikaadiga erametsamaade pindala
106460,40 hektarit ning see arv on viimase kahe aastaga märkimisväärselt
suurenenud.
Võrreldes 2012. aastaga suurenes 2013 aastal PEFC grupisertifikaadiga
erametsamaade hulk 24260 hektari võrra so 72614 hektarilt 96874 hektarini.
Võrreldes 2013. aastaga suurenes 2014 aastal PEFC grupisertifikaadiga
erametsamaade hulk 8967,57 hektari võrra so 96874 hektarilt 105841,57
hektarini.

Tehnovõrkude talumine
EEML on jätkuvalt
seisukohal, et
elektripaigaldiste ja
sideehitiste kaitsevööndi
piirangutest tulenev
kahju tuleb
maaomanikele õiglaselt
hüvitada.

Koostöö Eesti Omanike Keskliiduga

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 kohtumine justiitsministriga – omanikud peavad
saama trasside eest õigast hüvitist
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.
Kohtumisel räägiti ka sellest, et
justiitsministeerium esitab septembris Vabariigi
Valitsusele kinnitamiseks memorandumi, mille
väljatöötamisse kaasatakse ka huvigrupid. Lisaks
hakatakse välja töötama seadusemuudatust
tehnovõrkudele talumistasude kehtestamiseks.
Kohtumise järgselt on eesmärk lähinädalatel
sõnastada Eesti Erametsaliidu poolne ettepanek
talumistasude metoodika väljatöötamiseks ning
esitada see Justiitsministrile.

Taastuvenergeetika
Eesti Erametsaliit on esitanud oma kirjalikud seisukohad EL
2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistiku rohelise
raamatu kohta Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile,
kus rõhutasime, et väga oluline on väheväärtusliku puidupõhise
biomassi ressursi tõhusam kasutamine energiamajanduses.
Koostöös SA Erametsakeskusega oleme tihendanud koostööd
Taastuvenergia Kojaga, et selgemasuunaliselt propageerida ja
soodustada puidu kasutamist nii elektri- kui ka soojatootmises.

Taastuvenergeetika
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt 2014. aastal
väljatöötatud Eesti pikaajaline energiamajanduse arengukava 2030+
(ENMAK) eelnõu keskendus algselt peamiselt põlevkivitööstuse
arendamisele, jättes kõrvale teiste sektorite sh metsa- ja
puidusektori võimalused panustada majandusse, heaollu ja
puhtamasse keskkonda - alahinnates metsanduse potensiaali.
EEML-i ettepanekul on uues eelnõus läbivalt esile tõstetud
taastuvenergia arendamise võimalusi, sh läbi koostootmise laiema
rakendamise.

Massipiirangud
EEML osales 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 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.
Massipiirangute osas tehakse tihedat koostööd Eesti Metsa- ja
Puidutööstusliiduga.

Koostöö keskkonnaorganisatsioonidega
Keskkonnaorganisatsioonidega koostöö korraldamine (ühisosa
määratlemine)

Keskkonnaorganisatsioonidega on peamised koostöökohad looduskaitsega
seotud teemad ja taastuvate energia ressursside kasutamise eest seismine.
Viimane kohtumine Eestimaa Looduse Fondi esindajatega toimus
12.05.2015. toimunud lendoravate ümarlaual.

Kommunikatsioon







Infokirjad avalikult kodulehel
Pressiteated
Sinu Metsas EEML rubriik
Osalemine Otsustajate Metsakoolis
Sotsiaalmeedias Facebook
Pidev suhtlemine meediaga

Väliskoostöö – välisriiklikul tasandil metsaomaniku huvide esindamine
EEML on rahvusvahelisel tasandil
tegutsevate organisatsioonide CEPF
(Euroopa Erametsaomanike
Konföderatsioon), ELO (Euroopa
Maaomanike Organisatsioon) ja IFFA
(Ülemaailmne peremetsaomanike
esindusorganisatsioon) liige. Jätkuvalt
kuulub EEML-i esindaja CEPF-i
üldtöögruppi, mille sisenditest CEPF oma
töös paljuski lähtub.
Vahendame liikmesorganisatsioonidele
uudiseid, mis rahvusvahelistelt
organisatsioonidelt tulevad.
Teeme seda kasutades nii kodulehekülge
kui ka vastavat infokirja ja kohtumistel
osaledes.
2015.aastal on meil olemas rahaline tugi
väliskoostööks KIK projekti ja
riigihankena.

Välisprojektides osalemine
WeevilSTOP
Osaleme 7-nda raamprogrammi projektis WeevilSTOP.
Projekti raames on välja töötatud spetsiaalne metsataimede
automaattöötlemise liin taimlatele. Taimi töödeldakse spetsiaalse vahaga,
et kaitsta neid männikärsaka kahjustuste eest. Projekti on kaasatud
erinevad partnerid, alustades teadusasutustega, masinaehitajatega ning
lõpetades metsaomanike esindusorganisatsioonidega. Näiteks on lisaks
Eesti Erametsaliidule kaasatud ka Läti ja Norra Metsaomanike
Organisatsioonid ja Euroopa Metsaomanike Konföderatsioon (CEPF).
Projekt lõppeb 2015. aasta septembris.

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).

2015 - valimiste aasta
 2015. aastal on toimunud aktiivne suhtlemine erakondadega nii enne valimisi
metsaomanike huvide selgitamisel, kui ka valimiste järgsel perioodil.
 EEML-i ettepanekutega arvestati erinevate erakondade valimisplatvormides.
 Enne Riigikogu valimisi valmis Eesti Erametsaliidu valimiskompass 2015,
mis aitas metsaomanikul orienteeruda valimismaastikul arvestades tema
huvide esindatust erakondade valimisplatvormides. Andsime seal ülevaate,
kuidas on kajastatud erakondade 2015. aasta Riigikogu
valimisprogrammides Eesti Erametsaliidu ettepanekud Eesti metsanduse ja
keskkonnakaitse arendamiseks aastatel 2015-2018.
 Koalitsioonileppesse on sisse kirjutatud erinevad erametsandusega seotud
eesmärgid.
 Selleks, et koalitsioonileppes kirjutatu saaks reaalseteks tegudeks peame
pidevalt tööd edasi tegema. Me ei saa jääda ootama, et keegi teine
metsaomaniku huvide eest edasi seisab!

Täname kõiki metsaühistuid, kes on osalenud partnerina
läbi Eesti Erametsaliitu kuulumise metsandusalase
ühistegevuse ja erametsaomanike koostöö arendamises!
Et osaleda selles koostöös - kaitsta, esindada ja
propageerida erametsaomanike huve ja võimaldada
maksimaalset tegevusvabadust metsade jätkusuutlikul ja
tulutooval majandmisel - nõuab suurema enamuse
erametsaomanike järjepidevat koostööd ühtse eesmärgi
nimel!

Tänan kuulamast!

Liina Laineveer
Liina.laineveer@erametsaliit.ee
Eesti Erametsaliit
Tegevdirektor

www.erametsaliit.ee

