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21.04.2016 volinike koosolek Tartus  

 

21. aprillil toimus Tartus Eesti Maaülikooli peahoone aulas Eesti Erametsaliidu (edaspidi EEML) volinike koosolek. 

 

Koosolekul kinnitati ühingu 2015. aasta majandusaasta aruanne, tutvustati ühingu 2016. aasta tegevussuundasid ja eelarvet. Valiti 

revisjonikomisjon, tutvustati põhikirja muudatuste protsessi. Kohapeal algatati Ambla Metsaühistu poolt tulumaksuseaduse 

muudatusettepanekute ja siseriiklike toetuste määruse võimalike muudatuste arutelu, milliste ettepanekute ettevalmistamisega tegeleb 

EEML juhatus edasi.  

 

Otsustati esitada Vabariigi Valitsusele ühispöördumine seoses looduskaitseliste piirangute kompenseerimisega. Pöördumisega saab 

tutvuda SIIN ja pressiteate leiab SIIT. 

 

Eesti Erametsaliidu 2016. aasta tegevussuunad, mida volinike koosolekul tutvustati on järgnevad:  

1. Organisatsiooni arendamine lähtudes ühistegevuse põhimõtetest 

- Ühistulise tugisüsteemi arendamine 

 - Juhtimisküsimused  

 - Finantsküsimused  

 2. Tegevusvabaduse tagamine jätkusuutlikul metsamajandamisel 

- Sertifitseerimine  

 - Looduskaitselised piirangud 

 - Talumistasud 

 - Erametsasektori mainekujundus 

 3. Seadusloomes kaasarääkimine  

 - Metsaseadus 

 - Elektrituruseadus 

 - Looduskaitseseadus 

 - Metsaomanike finantssoodustused 

http://www.erametsaliit.ee/documents/2016/04/eesti-erametsaliidu-poordumine-vabariigi-valitsuse-poole.pdf
http://www.erametsaliit.ee/et/2016/04/21/metsaomanik-ootab-vabariigi-valitsuselt-oiglast-looduskaitset/


 

1. Volinike koosoleku protokolliga saab tutvuda EEML-i kodulehe liikmete keskkonnas: SIIN 

 

 

 

Eesti Erametsaliidu juhatuse koosolek Otepääl 

 

Koosolek toimus 1. märtsil Otepää Vallavalitsuses. Vaadati üle vahepeal toimunud kohtumised. Valmistuti 21.04.2016 toimuvaks 

volinike koosolekuks ning Erametsapäevaks. Koguti mõtteid ja ideid, kuidas EEML 25 juubeliaastat tähistada ning arutati juubeliaasta 

kujunduse tellimise võimalusi. Vaadati üle muud päevakorralised küsimused. 

 

Koosoleku protokolli leiate SIIT 

 

 

 

Eesti Erametsaliidu juhatuse koosolek Pärnumaal 

 

Enne 21.04.2016 volinike koosolekut kogunes juhatus 05. aprillil RMK Vändra metsakonna kontoris Taalis 

 

Koosoleku päevakord oli järgmine: 

1. Eelmise juhatuse koosoleku protokollist 

2. Toimunud kohtumised 

3. Ettevalmistused kevadiseks volinike koosolekuks 

4. Erametsapäev ning tunnustamine 

5. Maamess 

6. Nõustamistoetuste rahastamine 

7. Liikmemaksuvõlglased 

8. Eesti Erametsaliidu 25. aastapäevaks EEML kronoloogia II osa koostamine 

9. Metsamajandajate konkurss ja kokkutulek 

10. Leedu Vabariigi Keskkonnaministeeriumi kutse kahepäevasele ekspertide tasandil kohtumisele erametsanduse arendamiseks 

Baltimaades 

11. CEPF Peaassamblee Pariisis 1.06.-2.06.2016 

12. Järgmised juhatuse koosolekud 

13. Muud küsimused 

 

Koosoleku protokolli leiate SIIT 

 

http://www.erametsaliit.ee/et/liikmed-2/dokumendid/
http://www.erametsaliit.ee/documents/2016/03/01-003-16-7594158.pdf
http://www.erametsaliit.ee/et/liikmed-2/dokumendid/


 

 

Maamess 

Eesti Erametsaliit osales sel aastal Maamessil (21.-23. aprill). Messil osalesime koos Metsaühistu kaubamärgi, Erametsakeskuse ning 

Eesti Puidumüügikeskusega. Messil tutvustasime metsaühistuid ja nende erametsaomanikele pakutavaid teenuseid, sh liidu tegevust 

erametsaomanike huvide kaitsel.  

Täname kõiki, kes osalemiseks andsid oma panuse ja ka neid, kes meid Maamessil külastasid! Järgmiste kohtumisteni! 

 

 

Erametsapäev 

21. aprillil toimus Tartus traditsiooniline Erametsapäev. Erametsakeskus ja Eesti Erametsaliit said kokku ühiselt korraldatud 

erametsanduse kevadseminaril, mis sel aastal toimus Erametsapäeval, 22. aprillil Tartus, maaülikooli peahoones (Kreutzwaldi 1a). 

Seminari aruteluteemaks oli looduskaitse erametsas. Seminarile järgnes erametsanduse tublimate tunnustamine.  

 

Asjatundlik metsandusnõuandja - Tiit Kosenkranius 

Aktiivne IT-lahenduste kasutaja ehk tubli e-metsaühistu - MTÜ Ühinenud Metsaomanikud 

Edukas ja arenev metsaühistu - Läänemaa Metsaühistu  

Aktiivne ja asjatundlik meediakajastaja – Mariliis Pinn 

Pikaaegne Eesti erametsanduse edendaja - Ants Varblane 

Erametsasõber - Andres Metsoja 

Tubli erametsanduse arendaja - Jaanus Aun 

 

Tunnustatute kohta saad pikemalt lugeda SIIT 

 

 

 

Koolitused 

Sel aastal on Eesti Erametsaliit koostöös kohalike metsaühistutega korraldanud kolm õppepäeva ning koostöös Luua Metsanduskooliga 

kaks praktilist õppepäeva hooldus- ja harvendusraietest ja metsa uuendamisest. 

Koolituste info ja ettekanded leiate SIIT 

Koolituste ja õppepäevade korraldamist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus 

  

http://www.erametsaliit.ee/et/2016/04/22/erametsapaeval-tunnustati-tublisid-kolleege-ja-koostoopartnereid-2/
http://www.erametsaliit.ee/et/koolitused/


Eesti Erametsaliidu ettepanekutega metsaseaduse väljatöötamiskavatsusse saab tutvuda SIIN 

 

 

 

Järelepärimine seoses looduskaitseliste piirangute kompenseerimisega erametsaomanikele 

 

Pöördusime 15.02.2016 keskkonnaministri poole, et täpsustada: 

Millisel hulgal rahalisi vahendeid kasutati 2015. aastal loodusväärtuslike maade ostuks ja millisel hulgal vääriselupaikade lepinguliste 

kohustuste täitmiseks?  

2. Millise summa ulatuses taotles keskkonnaminister 2016. aasta riigieelarvest vahendeid looduskaitseliste piirangute 

kompenseerimiseks?  

3. Millisel hulgal rahalisi vahendeid eraldati 2016. aasta riigieelarvest looduskaitseliste piirangute kompenseerimiseks.  

4. Kuidas on 2016. aastal tagatud väljaspool Natura 2000 asuvate kaitstavate alade toetuste maksmine ning millises faasis on nende 

toetuste rakendamise ettevalmistamine?  

5. Kuidas on planeeritud vabade riigi maade müügist saadud vahendite kasutamine looduskaitsealuste maade tagasiostuks? 

 

26.02.2016 kirjas tegime Keskkonnaministeeriumile ettepaneku taodelda looduskaitseliste piirangute kompenseerimiseks vahendeid 

2017. aasta riigieelarvest. 

 

Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja vastas 31.03.2016 EEML kirjale, et on esitanud Rahandusministeeriumile ettepanek 

finantseerida väljaspool Natura alasid metsaomanikele saamata jäänud tulu hüvitamist 2017. aasta riigieelarvest. 

 

15.02.2016 pöördumise leiate SIIT 

31.03.2016 vastuskirjaga saab tutvuda SIIN 

 

 

 

EEML pöördumine seoses Keskkonnaministeeriumi ettepanekuga Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 muutmiseks 
 

Keskkonnaministeerium tegi 3.02.2016 Maaeluministeeriumile ettepaneku kasutada erametsatoetuseks, et hüvitada looduskaitselised 

piirangud, Eesti maaelu arengukava 2014– 2020 meetme „Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse” 

vahendeid. Arvestades, et loodusväärtused on kogu ühiskonna jaoks olulised, saatsime Keskkonnaministeeriumile märgukirja, milles 

juhtisime tähelepanu asjaolule, et looduskaitseliste piirangute hüvitamiseks metsameetmest raha võtmine ei ole mõistlik ja jätkusuutlik. 

Avalikus huvis kehtestatud looduskaitseliste piirangute hüvitamine peab toimuma riigieelarve vahenditest. Arvestades, et 

loodusväärtused on kogu ühiskonna jaoks olulised, peab nende väärtuste hoidmisega kaasnevate kulude kandmisel osaleb kogu 

ühiskond - kõik ühiskonna liikmed solidaarselt, mis tähendab, et vahendid selleks peab planeerima iga-aastaselt riigi eelarvesse, mitte 

eraldama EL toetuste raames metsade elujõulisuse parandamiseks eraldatud vahendite arvelt. 

http://www.erametsaliit.ee/documents/2016/04/eeml-ettepanekud-metsaseaduse-valjatootamiskavatsusse.pdf
http://www.erametsaliit.ee/documents/2016/02/jareleparimine-seoses-looduskaitseliste-piirangute-kompenseerimisega-erametsaomanikele.pdf
http://www.erametsaliit.ee/documents/2016/04/vastuskiri-eesti-erametsaliidu-poordumisele-natura.pdf


  

 

Eesti Erametsaliidu seisukoht seoses maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, 

ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus“ muutmise eelnõuga 
 

Maaeluminister esitas Vabariigi Valitsuse eelnõude infosüsteemi kooskõlastamiseks 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 muutmise 

määruse, mille kohaselt valmistati ette määruse paragrahv 5 regulatsiooni muutmine sellisel kujul, et edaspidi võib põllumajandusmaal, 

kui seda niidetakse, hoitakse kesas või hooldatakse muul viisil, mis annab niitmisega sarnase tulemuse, põllumajandusliku tegevuse 

korral jätta rohumassi kokku kogumata kuni 15 protsendil taotleja kasutuses olevast põllumajandusmaast.  

 

EEML ei poolda kokku kogumata jätmisele 15 protsendilise piirangu kehtestamist, kuna väikemaaomanikel ei tasu rohumaade pealt 

sööta toota, sest kogutud sööda turustamise võimalused praktiliselt puuduvad. Kuna söödale ei ole turgu ja seda ei ole võimalik seetõttu 

ka kuskile viia, siis see ladustatakse rohumaa äärde või jäetakse lihtsalt kogumata. Kõige selle tulemusena väikeste rohumaade pealt 

sööta lihtsalt enam ei kogutaks ja sealt ei niidetaks. Pikemas perspektiivis toob see omakorda kaasa metsasuse kasvu püsirohumaa 

arvelt. Kindlasti on sel juhul väikemaaomanikul mõistlik seda toetust üldse mitte võtta. Seetõttu on ebamõistlik siin 15%-le piiri 

tõmmata.  

 

EEML 30.03.2016 pöördumise leiate SIIT 

Maaeluministeeriumi 25.04.2016 vastuskirjaga saab tutvuda SIIN 
 

Maaeluminister on 25.04.2016 vastuskirjas EEML-ile selgitatud on, et kuna muudatuse põhjused ulatuvad tagasi otsetoetuste lahti 

sidumisse konkreetse põllumajanduskultuuri või põllumajanduslooma kasvatamisest ei ole lubatud kehtestada ka erisusi erinevast 

maakasutusviisist või kasutatava põllumajandusmaa suurusest lähtudes. EEML seisukoht on, et Eesti tingimustes soosib selline poliitika 

päris kindlasti metsasuse kasvu tõusu rohumaade arvelt ja annab eelised suurtootjatele, kes siis saavad selle ala osta või võtta olematu 

hinnaga rendile ning paneb väikemaa omaniku kehva seisu. 

 
 

 

 

Ettepanekud metsameetme muutmise eelnõu muutmiseks 

 

 Maaeluministri määruse eelnõu MEM/16-0404 1.4-3/729„Metsaalaarengu ja metsade elujõulisuse parandamise 

investeeringutoetuse”muutmise eelnõu punktis 15 tehti ettepanek täiendada paragrahvi 12 lõikega 1 (1) järgmises sõnastuses: 

„(11) Toetuse saamiseks esitab taotleja, kes on metsaühistu või eraõiguslik juriidiline isik, PRIA e-teenuse keskkonna kaudu selleks 

ettenähtud tähtajal SA Erametsakeskusele taotluse.”Eelnimetatud ettepaneku mõte oli, et nii ettevõtted kui ka metsaühistud saaksid 

metsameetme taotlusi edaspidi esitada ainult e-pria kaudu.  

 

http://www.erametsaliit.ee/documents/2016/04/eesti-erametsaliidu-seisukoht-seoses-maaeluministri-17-aprilli-2015-a-maaruse-nr-32.pdf
http://www.erametsaliit.ee/documents/2016/04/vastuskiri-maaelu-min.pdf


Eesti Erametsaliidu poolt oleme konsulteerinud selles küsimuses mitmete suuremate metsaühistute esindajatega ning jõudnud ühisele 

arusaamisele, et hetkel Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti e-pria rakendus ei toeta mahukate taotluste sisestamist ning 

seetõttu puudub üleüldine valmidus taotluste vastuvõtmisel üleminekuks üksnes e-pria põhiseks. Seetõttu esitasime 13.04.2016 

Maaeluministeeriumile Eesti Erametsaliidu ja  Keskühistu Eramets TÜ ühispöördumisena ettepaneku muuta metsameetme määruse 

muutmise eelnõu punkt 15 sõnastust selliselt, et metsaühistule paragrahvi 12 lõike 1 (1) nõue ei laiene. Metsaühistule jääb võimalus 

valida elektroonse või PRIA e-teenuse kaudu esitamine. 

 

Ettepanekukirjaga saab tutvuda SIIT 

 

 

 

Toetuste infopäevad 

 

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda koostöös Erametsaliiduga korraldab Maaeluministeeriumi ja KIK tellimusel TASUTA infopäevad 

teemal metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK metsameede) ja siseriiklikud metsandustoetused  

 

Infopäevad algavad kell 13.00 ja kestavad orienteeruvalt 5 tundi. 

 

Infopäevad toimuvad: 

11. mail Saaremaal (Kuressaare Ametikooli saalis, Kohtu 22)  

17. mail Sakus (Harju Taluliidu saalis, Üksnurme tee 8)  

20. mail Jõhvis (Jõhvi Kontserdimajas, Pargi 40); 

24. mail Viljandis (Viljandi Maavalitsuse saalis, Vabaduse plats 2); 

25. mail Tartus (Keskkonnaameti Tartu büroo saalis, Aleksandri 14). 

 

Toetuste infopäevade kohta saadame lähiajal laiali täpsema informatsiooni. 

 

Lisainfo: kristel.arukask@erametsaliit.ee  

 

Infopäevade korraldamist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus 

 

http://www.erametsaliit.ee/documents/2016/04/ettepanek-mem-maaruse-muutmise-eelnou-muutmiseks.pdf
mailto:kristel.arukask@erametsaliit.ee


 

 

PEFC koolitus Vardi Erametsaseltsis 

2. aprillil toimus Vardi Erametsaseltsis rühmanõustamine PEFC sertifitseerimisest.  

Ettekande tegi EEML projektijuht Kristel Arukask.  

Ettekandega saate tutvuda SIIN 

 

 

Eestimaa Talupidajate Keskliidu üldkoosolek Jänedal 

29. märtsil toimus Eestimaa Talupidajate Keskliidu kevadine üldkoosolek, kus arutati ETKL-i edasiste tegevussuundade ja 

organisatsiooni tuleviku üle. Toimus kohtumine maaeluminister Urmas Kruusega ja ETKL-i põhikirja uue redaktsiooni arutelu ja 

vastuvõtmine ning seoses põhikirja muudatustega ka ETKL-i nõukogu liikmete valimised. 

 

Eesti Erametsaliit on Eestimaa Talupidajate Keskliidu liige. Liikmelisus Eestimaa Talupidajate Keskliidus oli arutlusel ka 21. aprilli 

Eesti Erametsaliidu volinike koosolekul. Eesti Erametsaliidu 21. aprilli volinike koosolek otsustas, et Eesti Erametsaliit jääb Eestimaa 

Talupidajate Keskliidu liikmeks.  

 

 

 

Järgmised juhatuse koosolekud 

Järgmine EEML juhatuse koosolek toimub 17. mail Haapsalus Läänemaa Metsaühistu kontoris. 

Lisainfo ja registreerimine Kristel Arukask kristel.arukask@erametsaliit.ee 

 

 

Hoia EEML tegevustel silma peal ka Facebookis 

 

http://www.erametsaliit.ee/documents/2016/04/pefc-ettekanne-02-04-2016.pdf
mailto:kristel.arukask@erametsaliit.ee
https://www.facebook.com/Eesti-Erametsaliit-354663447900151/photos_stream?tab=photos_albums


 

 

Värsked uudised www.erametsaliit.ee 

 

 

MTÜ Eesti Erametsaliit 

Mustamäe tee 50 (III korrus) 

10621 Tallinn 

 

Telefon: 65 25 888 

e-post: erametsaliit@erametsaliit.ee 

 

 

http://www.erametsaliit.ee/
mailto:erametsaliit@erametsaliit.ee

