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Eesti Erametsaliidu volinike koosolek 27.11.2015 

 

EEML volinike koosolek toimus 27. novembril Luua Metsanduskoolis. Koosolekul tutvustas juhatus EEML 2015. aasta tegevusi ning 

vaadati üle ühingu arengukava. Koosolekul valiti liidule ka uus kaheksaliikmeline juhatus:  Ants Erik (Ühinenud Metsaomanikud), Atso 
Adson (Valgamaa Erametsaühing), Jaan Kägu (Vändra Metsaühing), Mikk Link (Läänemaa Metsaühistu), Einar Pärnpuu (Läänemaa 

Metsaühistu), Aarne Volkov (Võrumaa Metsaomanike Liit), Erki Sok (Võrumaa Metsaomanike Liit), Kadri-Aija Viik (Ühinenud 
Metsaomanikud). 
 

 

 
Eesti Erametsaliidu juhatuse koosolek 16.12.2015 Viljandis 

 

27. novembril valitud EEML juhatus kogunes 16. detsembril Viljandis. Eesti Erametsaliidu juhatuse koosolekul valiti liidu uueks 
juhatuse esimeheks metsaühistu Ühinenud Metsaomanikud juhatuse liige Ants Erik ja aseesimeheks Läänemaa Metsaühistu juhatuse 

esimees Mikk Link 
 

Pressiteatega saate tutvuda SIIN 
Juhatuse koosoleku protokolli leiate SIIT 
 

 

 
Eesti Erametsaliidu ja Eesti Taastuvenergia Koja ühispöördumine  seoses maagaasi rolliga Eesti energiamajanduses 

 

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 19.10.2015 ühispöördumises riigile ettepaneku töötada välja konkreetne meetmete pakett, millega 

kiirendataks investeeringuid kodumaistesse puhastesse energiatootmisviisidesse, mis viiksid vene maagaasi tarbimise miinimumini. 

http://www.erametsaliit.ee/2015/12/18/eesti-erametsaliidu-juhatuse-esimeheks-valiti-ants-erik-ja-aseesimeheks-mikk-link/
http://www.erametsaliit.ee/documents/2015/12/16-012-15-7594158.pdf


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

Kommunikatsiooniministeerium nõustub vastuskirjas EEML-i ja Taastuvenergia Koja poolt ühispöördumises väljendatud arvamusega, 
et Eesti maagaasituru sõltuvus ühest tarnijast on lubamatult suur ja peab vajalikuks astuda samme kohalike kütuste kasutuselevõtuks, 

kuid samaaegselt ka gaasi tarneallikate mitmekesistamiseks. 
 
Eesti Erametsaliidu ja Taastuvenergiakoja 19.10.2015 ühispöördumisega ja sellele laekunud Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi vastusega saab tutvuda SIIT 
 

 

 
Eesti Erametsaliidu ja Taastuvenergiakoja 23.10.2015 ühispöördumine Energiamajanduse Arengukava eelnõu muutmiseks  

 

Tegime ettepanekud: 
1. Sätestada ENMAK-i eesmärgiks viia taastuvenergia tootmise osakaal elektrienergia lõpptarbimises vähemalt 50%-ni  2030. aastaks, 

vastavalt koalitsioonileppe punktile 9.22. Eesti riigi eesmärk peab olema elektrienergia eksportijaks jäämine ka 2030 ja 2050 aasta 
perspektiivis ning kodumaiste ressursside efektiivne kasutamine energiamajanduses.  
 

2. Sätestada ENMAK-i eesmärgiks, et aastaks 2030 toodetaks 80% Eestis tarbitavast soojusest kodumaisest biokütustest, vastavalt 
koalitsioonileppe punktile 9.21.  

3. Näha ette adekvaatsed meetmed nende eesmärkide saavutamiseks sh. peale 2020 aastat.  
Energiamajanduse Arengukava (ENMAK) eelnõu sisaldab rida küsitavusi ja arengukava eelnõus puudub sisuline ambitsioon 
taastuvenergia osas. 

Panustades taastuvenergiale ei taga me mitte ainult puhtamat keskkonda ning väiksemaid  keskkonnamõjusid vaid vähenevad kulutused 
tervisele ja võrgukadudele ning paraneb varustuskindlus ja energiajulgeolek, lisaks olulised positiivsed sotsiaalmajanduslikud mõjud. 

 
Eesti Erametsaliidu ja Taastuvenergiakoja 23.10.2015 ühispöördumisega saab tutvuda SIIT 
 

 

 

EEML 26.10.2015 Riigikogu Keskkonnakomisjonis jahiseaduse muutmise seaduse eelnõule (77 SE) esitatud 

muudatusettepanekuid kaitsmas 

 

Keskkonnaministeerium esitas 11.08.2015 Vabariigi Valitsusele kooskõlastamiseks jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu nr 15-

1157/01, mille eesmärk oli põhjustada metssigade arvukuse langus, et pidurdada sigade Aafrika katku levikut.  
 
EEML tegi 23.09.2015 koostöös maa- ja metsaomanike esindusorganisatsioonide Eesti Põllumeeste Keskliidu, Eesti Talupidajate 

Keskliidu ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojaga avaliku pöördumise, millega avaldasime toetust Keskkonnaministeeriumi poolt 
esitatud jahiseaduse muudatustele, kuna kavandatud meetmed aitavad kaasa metssigade arvukuse ja sellega kaasnevate negatiivsete 

http://www.erametsaliit.ee/ettepanekud-ja-poordumised/
http://www.erametsaliit.ee/documents/2015/12/energiamajanduse-arengukava-eelnoust.pdf


mõjude tõhusale ohjamisele. Selgitasime Riigikogu Keskkonnakomisjonis, miks tegime ettepaneku täiendada eelnõud nii, et 

jahipiirkonna kasutajal tekiks kohustus kehtiva jahitunnistuse alusel anda oma kinnisasjal jahti pidavale maaomanikule lisaks 
väikeulukiloale tasuta jahiluba ka metssigade ning ulukikahjustusega metsakahjustuskolletes teiste sõralistest suurulukite küttimiseks. 

 
Jahiseaduse muutmise seaduse täiendati selles osas, et jahipiirkonna kasutaja on kohustatud kehtiva jahitunnistuse alusel andma tasuta 
jahiloa metssigade küttimiseks oma kinnisasjal jahti pidavale maaomanikule juhul, kui Keskkonnaamet on riikliku loomatauditõrje 

komisjoni ettepanekul teinud selleks sigade Aafrika katku tõrjumise eesmärgil ettepaneku ning määranud ajavahemiku ja piirkonna, 
mille jooksul ja kuhu jahipiirkonna kasutaja on kohustatud kehtiva jahitunnistuse alusel andma tasuta jahiloa. 

 

 

 

Erametsajaht 2015 Lääne-Virumaal 

 

6. novembril toimus Lääne-Virumaal Simuna ja Laekvere jahipiirkondades traditsiooniline erametsajaht. Jahti korraldas sel aastal Viru-

Lemmu Metsaseltsist Raul Vahter. Jahil osales üle 70 inimese. Päev oli edukas ning jaht lõpetati jahil osalejate tunnustamise ning 
seminariga, kus arutleti Aafrika seakatku teemadel. 
 

Eesti Erametsaliit tänab kõiki, kes eduka jahipäeva õnnestumisele kaasa aitasid! 
 

 

 

Eesti Metsaseltsi üldkoosolek Tartus  

 

Eesti Erametsaliit on Eesti Metsaseltsi liige. Eesti Metsaselts (EMS) on 25. aprillil 1991. a (registreeritud 20.06.1991) asutatud 
mittetulundusorganisatsioon, mille eesmärgiks on avalikkuse metsandusalane teavitamine, ühiskonna metsanduslase teadlikkuse 
edendamine, koostöö Eesti metsanduse arendamisel ning metsande kestlikul majandamisel ja kaitsel.  

21.10.2015 Tartus toimunud EMS-i üldkoosolekul valiti järgnevaks 3 aastaks EMS-ile uus juhatus koosseisus: 
1. 1. Eesti maaülikool, Hardi Tullus – juhatuse esimees 

2. 2. Luua metsanduskool, Haana Zuba-Reinsalu 
3. 3. Riigimetsa Majandamise Keskus, Aigar Kallas 
4. 4. Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, Pille Meier 

5. 5. Eesti Erametsaliit, Liina Laineveer 
6. 6. Metsateenijate Ühing, Kaarel Tiganik 

 
Eesti Metsaseltsil on 2016. aastal kavas jätkata juba traditsiooniliste tegevustega :  

1. Otsustajate Metsakooliga (Kursus ja foorum metsateemade aruteluks, mis on suunatud Eesti Vabariigi poliitika kujundajatele ja 

arvamusliidritele. Otsustajate Metsakooli eesmärkiks on suurendada teadlikkust ühiskonna arengut toetavatest metsade 
mitmekülgse kasutamise võimalustest. Selleks hinnatakse metsasektori seisu ja vaadeldakse arenguvõimalusi.) 



http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=raplamaasonumid20150520.2.4.13; 

2. koolilaste Euroopa metsaviktoriini Noored Euroopa Metsades korraldamisega http://www.metsaselts.ee/noored-euroopa-
metsades; 

3. raievõistluste korraldamisega http://www.metsaselts.ee/raievoistlused. 
Metsateenijate Ühingu poolt jätkatakse kutsevõistluste korraldamist ja klubilist kooskäimist. Pikema aja visioon on muuta 
kutsevõistlused metsasektoriülesteks võistlusteks; 

Kavandatakse Metsanduse iga-aastase visioonikonverentsi korraldamise traditsiooni jätkamist ning Eesti Vabariigi sajandaks juubeliks 
Eesti Metsanduse ajaloo kogumiku väljaandmist. 

 

 

 

Ettepanekud halduskoormuse vähendamiseks  

Saatsime vastuseks nelja ministri poolt 20. oktoobril allkirjastatud pöördumisele Eesti Erametsaliidu ettepanekud halduskoormuse 

vähendamiseks.  

Eesti Erametsaliidu ettepanekuid halduskoormuse vähendamiseks vaadake SIIT 
Loe lisaks: https://www.mkm.ee/et/uudised/nullburokraatia-elluviimiseks-oodatakse-ettevotjate-ettepanekuid 
 

 

 

Eesti Erametsaliidu ja Keskkonnaagentuuri ulukiseire spetsialistide vaheline metsakasvatuslik õppepäev Õrus 09.12.2015 

 

09.12. toimus Eesti Erametsaliidu ja Keskkonnaagentuuri ulukiseire spetsialistide vaheline metsakasvatuslik õppepäev Õrus. Koos 
tutvuti metsakasvatuslike võtetega erametsa näitel ja arutati nende mõjusid ulukite arvukusele ja toidubaasile. Kohapeal arutati ulukite 

arvukuse hindamise täpsemaks muutmise võimaluste ning kahjustuste kohta kogutava info tõhustamise üle. 
 

 

 

Kohtumine Soome Põllumajandustootjate ja Metsaomanike Keskliidu MTK esindajatega 

 

15. detsembril toimus Eesti Erametsaliidu ja SA Erametsakeskuse koostöös metsaühistute esindajate kohtumine Soome 
Põllumajandustootjate ja Metsaomanike Keskliidu metsanduse suuna esindajatega, et tutvuda Soome uue metsaseaduse, eraomandi 
piiramise hüvitamisel põhineva looduskaitse korralduse ning e-puiduturustamisega. Toimus metsaühistutega praktiliste kogemuste 

vahetamine ning Soome Põllumajandustootjate ja Metsaomanike Keskliidu tegevuse ja eesmärkidega tutvumine. Kohtumise eesmärk oli 
Soome kolleegidega vahetada kogemusi ja teadmisi ühistegevuse ning muude metsanduslike teemade kohta.  

 
Rohkem infot Soome Põllumajandustootjate ja Metsaomanike Keskliidu kohta leiab: https://www.mtk.fi/ 
 

http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=raplamaasonumid20150520.2.4.13
http://www.metsaselts.ee/noored-euroopa-metsades
http://www.metsaselts.ee/noored-euroopa-metsades
http://www.metsaselts.ee/raievoistlused
http://www.erametsaliit.ee/documents/2015/12/eeml-ettepanekud-halduskoormuse-vahendamiseks.pdf
https://www.mkm.ee/et/uudised/nullburokraatia-elluviimiseks-oodatakse-ettevotjate-ettepanekuid
https://www.mtk.fi/


 

 

Kohtumine keskkonnaministriga 

 

Kohtusime 2.11.2015 keskkonnaministriga, et arutada looduskaitseliste piirangute kompenseerimist ja võimalikke lahendus i, kuidas ja 
läbi, mis rahastuse kompenseerida. Kohtumisel viitasime põhiseadusest tuleneva võrdse kohtlemise vajadusele ning Looduskaitse 
arengukavale aastani 2020, mille lk 31 1 lõikes on märkus, et väljaspool Natura 2000 võrgustikku olevate kaitstavate alade 

erametsaomanikele ei kompenseerita täna metsade majandamisele seatud piiranguid. Eesmärgiks on looduskaitse arengukavas võetud 
võrdse kohtlemise tagamiseks välja töötada toetusskeem ka väljaspool Natura 2000 võrgustikku olevatele aladele, kuid tänaseni sellist 

toetusskeemi valminud ei ole. Looduskaitse arengukavas on märgitud, et väljaspool Natura 2000 võrgustikku ja kaitstavaid alasid on 
elurikkuse tagamist toetavaid meetmeid ebapiisavalt. Minister nentis kohtumisel, et tookord, kui arengukava koostati ei mõeldud 
rahastuse poolt läbi ning täpsustas, et see on probleem, et inimesed on saanud toimetada eelarve piiranguteta. 

Seoses looduskaitseliste piirangute kompenseerimisega on Eesti Erametsaliit 2015. aastal Keskkonnaministeeriumis käinud kohtumas 
ministriga, metsanduse valdkonna asekantsleri, metsaosakonna juhataja ning looduskaitseosakonna juhatajaga, kokku kolmel korral (24. 

aprillil, 19. mail ja 2. novembril).  
 

 

 

Liigikaitse eeskirjad ja kaitse-eeskirjad 

 

2015. aastal juhtisime jätkuvalt 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 erametsaomanikel saamata jäänud tulu kompenseerimisega.  
EEML on 2015. aastal teinud ettepanekud alljärgnevate liigikaitse tegevuskavade eelnõude muutmiseks:  

 väike-kärbsenäpi (Ficedula parva) kaitse tegevuskava eelnõule (25.03.2015); 
 lendorava kaitse tegevuskava eelnõule (5.05.2015). 

 

 

Metsasertifitseerimine 

 

EEML osaleb metsasertifitseerimise rakendamise üksustes – jätkatakse PEFC grupisertifitseerimisega. Alates 01. jaanuarist 2016 hakkab 

kehtima EEML PEFC rühmasertifikaadi uus alljärgnev hinnakiri, millega saab tutvuda SIIT 
Hinnakirja muutmise põhjusteks on sertifikaadiga soetud kulutuste muutused ning soov kaasata PEFC rühma rohkem metsaomanikke. 

Muutuvas turusituatsioonis, kus metsaomanikelt oodatakse üha enam PEFC sertifitseeritud puitu soovib EEML oma panuse anda PEFC 
rühmasertifikaadi tutvustamisega julgustada metsaomanikke taotlema PEFC rühmasertifikaati. 
 

Metsasertifitseerimise kohta loe lisaks detsembrikuu metsaomaniku õppelehest „Sinu Mets“ leheküljel 31 SIIT ja EEML kodulehelt 
sertifitseerimise rubriigist. 

http://www.erametsaliit.ee/documents/2015/10/eeml-juh-koosolek-08-oktoober-lisa-1.pdf
http://www.eramets.ee/wp-content/uploads/2014/10/sinu_mets_detsember_2015.pdf
http://www.erametsaliit.ee/sertifitseerimine-2/


  

 

 

Järgmised juhatuse koosolekud 

 
Jaanuarikuu juhatuse koosolek toimub 19. jaanuaril Pärnus. 
 

 

 

Ootame järgmiseks aastaks Teie küllakutseid 

Lisainfo: Kristel Arukask 
kristel.arukask@erametsaliit.ee 
 

 

 

Head aastavahetust ja õnnerikast uut aastat! 

 

 

 

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/
https://www.facebook.com/Eesti-Erametsaliit-354663447900151/
http://www.erametsaliit.ee/ettepanekud-ja-poordumised/
mailto:erametsaliit@erametsaliit.ee

