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21.10.2015 

 

 

Parimate metsamajandajate konkurss ja metsamajandajate kokkutulek Lääne-Virumaal 

 

29. augustil toimus Lääne-Virumaal Barto Puhkemajas Metsamajandajate kokkutulek. Kokkutulekul tunnustasime selle aasta konkursil 

osalenuid ning pidasime seminari metsataimede teemal.  

2015.aasta parimaks metsamajandajaks on Tõnu Mändla Valgamaalt. 

Loe lisa konkursi kohta SIIT 

 

 

Juhatuse koosolekud 

 

22. septembril kogunes Eesti Erametsaliidu juhatus Viljandimaal Karksi-Nuias. 

08.oktoobril kogunes Eesti Erametsaliidu juhatus Tallinnas EEML kontoris Mustamäe tee 50.  

Juhatuse koosoleku protokollidega saate tutuvuda SIIN 

 
 

 

Leedu metsaomanike külaskäik 

 

02.oktoobril külastasi Eestit grupp Leedu metsaomanikke. EEML võõrustas külalisi Vardi Erametsaseltsi juures. Kohtumisel tutvustas 

EEML juhatuse liige Taavi Ehrpais Eesti metsandust. Samuti arutleti jahinduse ning mitmete koostöövõimaluste üle. 

 

 

 

 

Õppepäev „Ülevaade jahilepingute vajadusest ja sõlmimisest riigi- ja erametsas“ 15.10.2015 Viljandi 

 

Õppepäeval esinesid: 

Olavi Udam – Jahindusest ja metsakasvatusest – lepingud 

Elor Ilmet – RMK riigimaa jahindusliku kasutuse leping ja ulukikahjustused 

http://www.erametsaliit.ee/konkurss-2015/
http://www.erametsaliit.ee/liikmed-2/dokumendid/
http://www.erametsaliit.ee/documents/2015/10/jahindusest-ja-metsakasvatusest-lepingud-o-udam.pdf
http://www.erametsaliit.ee/documents/2015/10/rmk-riigimaa-jahindusliku-kasutuse-leping-ja-ulukikahjustused-e-ilmet.pdf


Peep Pihlak – Jahilepingute sõlmimine metsaühistu MTÜ Ühinenud Metsaomanikud näitel 

 

 

 

Erametsajaht 2015  

 

Traditsiooniks saanud “erametsajaht” toimub sel aastal 06. novembril Lääne-Virumaal Simuna ja Laekvere jahipiirkondades 

koostöös, Laekvere Jahimeeste Ühingu ning SA Erametsakeskusega. 

 

Jahi päevakava: 

9:30.-10.00 Jahiliste registreerimine, hommikukohv 

Laekvere jahimaja, Laekvere alevik, Laekvere vald Lääne-Virumaa 

10:30-16:30 Jaht põtradele ja metssigadele 

19:00 Pidulik õhtusöök ja seminar 

Vinni Spordikompleks 

Seminaril arutletakse Aafrika seakatku teemadel. 

 

Palume oma osavõtust teatada 30.oktoobriks Kristel Arukask kristel.arukask@erametsaliit.ee tel: 53 468 109 

Lisainfo jahi kohta leiate SIIT 

 

 

Volinike koosolek  

 

Eesti Erametsaliidu volinike koosolek toimub 27. novembril Luua Metsanduskoolis.  

Koosoleku päevakava saadame Teile enne koosolekut. 

Lisainfo Kristel Arukask kristel.arukask@erametsaliit.ee  

http://www.erametsaliit.ee/documents/2015/10/jahilepingute-solmimine-metsauhistu-mtu-uhinenud-metsaomanikud-naitel-p-pihlak.pdf
http://www.lasketiir.ee/et
http://www.eramets.ee/
mailto:kristel.arukask@erametsaliit.ee
http://www.erametsaliit.ee/erametsajaht-2015/
mailto:kristel.arukask@erametsaliit.ee


 

 

PEFC rühmasertifikaadi uus hinnakiri 

 

Alates 01. jaanuarist 2016 hakkab kehtima EEML PEFC rühmasertifikaadi uus hinnakiri. Hinnakirja muutmise põhjusteks on 

sertifikaadiga soetud kulutuste muutused ning soov kaasata PEFC rühma rohkem metsaomanikke. Muutuvas turusituatsioonis, kus 

metsaomanikelt oodatakse üha enam PEFC sertifitseeritud puidu soovib EEML oma panuse anda PEFC rühmasertifikaadi tutvustamisega 

julgustada metsaomanikke taotlema PEFC rühmasertifikaati. 

PEFC rühmasertifikaadiga liitumise info leiate SIIT 

Uue hinnakirja leiate SIIT 

Lisainfo Kristel Arukask kristel.arukask@erametsaliit.ee 

 

 

Kohtumine õiguskantsleriga 

 

Õiguskantsler Ülle Madise kohtus 15.10.2015 omanike esindusorganisatsioonide - Eesti Erametsaliidu, Eesti Omanike Keskliidu ja 

Talumiskohustusega Omanike Liidu esindajatega. Kohtumisel arutati elektriliinide ja tehnorajatiste talumistasu probleemi lahendamist 

ning küsimusi, mis on seotud looduskaitseliste piirangute hüvitamisega maaomanikele.  

 

Õiguskantslerile anti praktiliste näidete varal ülevaade maaomanike praeguse olukorrast. Kohtumisel tõdeti, et põhiõiguste, sh 

omandiõiguse piirangud peavad olema õiglased ja loogilised ning kantud kaalukast eesmärgist. 

 

Õiguskantsler on saanud mitmeid pöördumisi, kus on avaldatud muret, et Riigikohtu otsus talumistasude asjas on jäänud nõuetekohaselt 

täitmata ning kehtiv looduskaitseliste piirangute kehtestamise ja hüvitamise süsteem ei tundu õiglane. Looduskaitseliste  piirangute (nt 

lendoravate jt loomade, lindude ja taimede ning koosluste kaitseks kehtestatud piirangute) mõistliku kompenseerimise kohta on 

õiguskantsleril seisukoha kujundamine käsil. 

 

Eesti Erametsaliidu eesmärk on, et: 

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

õiglast hüvitist; 

 maaomanikele kompenseeritakse riigi poolt õiglaselt ja koheselt omandi majandamisvõimalust oluliselt kitsendavad 

looduskaitselised piirangud. 

 

Õiguskantsleri Kantselei pressiteatega saab tutvuda SIIT 

http://www.erametsaliit.ee/sertifitseerimine-2/ruhmasertifikaat/
http://www.erametsaliit.ee/documents/2015/10/eeml-juh-koosolek-08-oktoober-lisa-1.pdf
mailto:kristel.arukask@erametsaliit.ee
http://oiguskantsler.ee/et/oiguskantsler-kohtus-eesti-omanike-keskliidu-talumiskohustusega-omanike-liidu-ja-eesti-erametsaliidu


 

 

Ettepanekud tehnovõrkude talumistasude kompenseerimiseks 

 

17. augustil toimus Justiitsministeeriumis kohtumine omanike esindusorganisatsioonide – Eesti Omanike Keskliidu, Eesti Erametsaliidu ja 

Talumiskohustusega Omanike Liidu esindajatega, kus arutati tehnovõrkude talumistasude teemal. EEML-i eesmärk on, et õigusruumi 

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

 

17.08.2015 kohtumise tulemusena jõuti osapoolte vahel ühisele arusaamisele, et: 

1) Talumistasud tuleb kehtestada kõigile maaomanikele ühetaoliselt, olenemata maa omandamise viisist.  

2) Tasu peab sisaldama kahte elementi –maamaksu ning saamatajäänud tulu kompenseerimist. 

 

17.08.2015 kohtumisel järgselt esitasime 21.09.2015 justiitsministrile EEML-i ettepanekud tehnovõrkude talumistasude 

kompenseerimiseks. Ettepanekutega saab tutvuda SIIT 

 

 

 

Eesti põllumeeste ja Erametsaliidu avalik pöördumine seoses sigade aafrika katkuga 

 

Keskkonnaministeerium esitas 11.08.2015 Vabariigi Valitsusele kooskõlastamiseks jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu nr 15-1157/01, 

mille eesmärk on põhjustada metssigade arvukuse langus, et pidurdada sigade Aafrika katku levikut.  

 

Lisaks Keskkonnaministeeriumi poolt ettepandud seadusemuudatustele on eelnõud Eesti Erametsaliidu ettepanekul täiendatud 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. 

 

EEML tegi koostöös maa- ja metsaomanike esindusorganisatsioonide Eesti Põllumeeste Keskliidu, Eesti Talupidajate Keskliidu ja Eesti 

Põllumajandus-Kaubanduskojaga avaliku pöördumise, milles kinnitasime, et toetame Keskkonnaministeeriumi poolt esitatud jahiseaduse 

muudatusi, kuna kavandatud meetmed aitavad kaasa metssigade arvukuse ja sellega kaasnevate negatiivsete mõjude tõhusale ohjamisele.  

 

Põllumeeste esindusorganisatsioonide ja Erametsaliidu avaliku pöördumisega saab tutvuda SIIT 

 

http://www.erametsaliit.ee/documents/2015/10/eeml-ettepanek-justiitsministeeriumile-tehnovorkude-talumistasude-kompenseerimiseks.pdf
http://www.erametsaliit.ee/documents/2015/10/eesti-pollumeeste-ja-erametsaliidu-avalik-poordumine.pdf


 

 

Täiendused metsaseaduse muudatusettepanekutele 

 

18.08.2015 Keskkonnaministeeriumi Metsandusnõukogu kohtumisel Siniallikal arutati metsaseaduse muudatusettepanekuid ning anti 

teada võimalusest teha täiendavaid ettepanekuid.  

 

EEML ettepanekud on kokkuvõtvalt järgnevad: 

1. Metsaomanike jaoks on endiselt probleemiks mõningate metsakorraldajate töö kvaliteedis esinevad puudused. Eesti Erametsaliit esitas 

04.04.2013 ettepanekud seaduse muutmiseks. Muudatusi metsakorraldajate töös kehtestati metsaseaduse 01.07.2014 a. jõustunud 

redaktsiooniga, kuid muudatused ei ole olnud piisavad ning endiselt on probleeme tahtlikult ebakvaliteetse tööga. Seetõttu tegime 

28.09.2015 Keskkonnaministeeriumile ettepaneku avada seadusemuudatuste aruteluks § 12 ja 13. 

 

2. Teeme ettepaneku muuta § 41 ja muuta metsateatise kehtivusaega seniselt 12 kuult 24 kuule. Eestis on talvine raietöid võimaldav 

periood tihti nii lühike, et metsaomanikel jääb metsateatis ühe kalendriaasta jooksul realiseerimata. 

 

3.Seadusemuudatusteks on avatud § 23 Vääriselupaik ja selle kaitse . Teeme ettepaneku, et riik võiks kaasata VEP lepingute sõlmimiseks 

eraõiguslikust juriidilisest isikust erametsandust arendava organisatsiooni. 

 

28.09.2015 Keskkonnaministeeriumile esitatud EEML-i ettepanekutega metsaseaduse muutmiseks saab tutvuda SIIT 

 

  

 

 

Ettepanekud maaparandusseaduse eelnõule 

 

Maaeluministeerium esitas 11.08.2015 Vabariigi Valitsuse eelnõude infosüsteemi EIS kooskõlastamiseks maaparandusseaduse eelnõu nr 

15-1178/01.  

 

Esitame Eesti Erametsaliidu poolsed ettepanekud maaparandusseaduse eelnõu muutmiseks ja maaparandusseaduse määruste muutmiseks. 

Vaata ettepanekuid SIIT 

http://www.erametsaliit.ee/documents/2015/10/metsaseaduse-muudatusettepanek-metsakorraldajale-esitatavad-nouded.pdf
http://www.erametsaliit.ee/documents/2015/10/eesti-erametsaliidu-taiendused-metsaseaduse-muutmisettepanekutele.pdf
http://www.erametsaliit.ee/documents/2015/10/eesti-erametsaliidu-ettepanekud-maaparandusseaduse-eelnoule.pdf


 

 

Eesti Erametsaliidu ja Eesti Taastuvenergia Koja ühispöördumine 

 

Muutunud julgeolekusituatsioon on teravalt tõstnud päevakorda energiajulgeoleku küsimuse, iseäranis aga vajaduse viia absoluutse 

miinimumini Venemaalt imporditava maagaasi tarbimine. Ehkki imporditava maagaasi osakaal primaarenergia tarbimises on vaid 

kümnendik, siis kolmandik riigi soojusenergiast toodetakse maagaasist. Euroopa Komisjoni poolt koordineeritavate stressitaluvustestide 

läbiviimise tulemused on tuvastanud ohu maagaasi varustuskindlusele Eestis. Märkimata ei saa jätta ka ohte tulenevalt maagaasi 

monopoolsest hinnakujundusest.  

 

Seoses eeltooduga tegime riigile ettepaneku töötada välja konkreetne meetmete pakett, millega kiirendataks investeeringuid kodumaistesse 

puhastesse energiatootmisviisidesse, mis viiksid vene maagaasi tarbimise miinimumini.  

Leiame, et meetmete pakett peab soodustama kodumaise biokütuse ulatuslikumat kasutuselevõtmist. 

Pöördumise leiate SIIT 

 

 

 

Värsked uudised www.erametsaliit.ee 

 

Vaata lisaks: EEML Facebookis EEML Facebookis 

 

EEML poolt koostatud pöördumistega saate tutvuda SIIN 

 

MTÜ Eesti Erametsaliit 

Mustamäe tee 50 (III korrus) 

10621 Tallinn 

 

Telefon: 65 25 888 

e-post: erametsaliit@erametsaliit.ee 

 

 

http://www.erametsaliit.ee/documents/2015/10/maagaasi-roll-eesti-energiamajanduses.pdf
http://www.erametsaliit.ee/
https://www.facebook.com/Eesti-Erametsaliit-354663447900151/
http://www.erametsaliit.ee/ettepanekud-ja-poordumised/
mailto:erametsaliit@erametsaliit.ee

