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Mis on metsasertifitseerimine?
• Metsasertifitseerimine on menetlus, mille raames sõltumatu
pädev ja akrediteeritud ekspert (audiitor) kinnitab kirjalikult,
et metsamajanduslik tegevus on vastavuses ühiselt heaks
kiidetud säästva metsanduse põhimõtetele ja standarditele.
• Kinnitus metsade säästliku majandamise
metsaomanikule väljastatav sertifikaat.

kohta

on

• Sertifitseerimise
üldisemaks
eesmärgiks
on
keskkonnasäästlik, sotsiaalselt õiglane ja majanduslikult
efektiivne metsamajandamine ning puidu käitlemine.

Mis on FSC?
•

Forest Stewardship Council FSC on asutatud 1993 aastal( est.
Metsahoolekogu). Tegemist on rahvusvahelise organisatsiooniga,
mis edendab üleilmselt vastutustundlikku metsamajandamist.

•

FSC sertifitseeritud metsamajandaja näitab, et tegutseb metsas
sotsiaalselt
õiglasel,
majanduslikult
elujõulisel
ja
keskkonnasõbralikul viisil. FSC sertifikaat aitab viia teadmist
vastutustundlikust metsamajandamise praktikast tarbijani, mis
loob sertifitseeritud materjalile turueelise. Sertifitseerimine on
lõpuni vabatahtlik ning sertifikaadi väljastab sõltumatu osapool,
kes kontrollib metsamajandamise vastavust FSC printsiipidele ja
kriteeriumitele läbi rahvusliku FSC standardi (allikas: www.fsc.ee).

Mis on PEFC?
•

•

•

PEFC asutati 1999.aastal et luua võimalus väike- ja keskmise
suurusega metsaomanike metsade sertifitseerimiseks läbi
ülemaailmse katusorganisatsiooni, mis vaataks üle ning
rakendaks riiklikke standardeid
PEFC metsamajandamise sertifikaat näitab, et metsaomanik
majandab oma metsi keskkonnasõbralikult ja säästlikult ning
täidab metsamajandamise standardi nõudeid sh jälgitakse metsas
toimuvaid arenguid, seistakse selle eest, et uus metsapõlv
kasvama saaks, jälgitakse metsade tervislikku seisundit ning
säilitatakse loodusliku mitmekesisust.
PEFC sertifitseerimise märksõnadeks on veel sotsiaalsete,
kultuuriliste, keskkonna ning majanduslike hüvede hoidmine ja
säilitamine. Samuti annab PEFC sertifitseerimine võimaluse
tarbijal valida keskkonnasõbralikult majandatud metsast saadud
puittooted.

PEFC ja FSC erinevus

•

Nagu eelnevatelt slaididelt näha saab on PEFC ja FSC eesmärgid
üsnagi sarnased – majandada metsa säästlikult ja
keskkonnasõbralikult arvestades sealjuures sotsiaalseid ja
kultuurilisi väärtusi.

PEFC Eesti Rahvuslik Metsastandard
•

Standard koosneb standardi eesmärgitest, definitsioonide ja mõistete
seletusest ning standardi kriteeriumitest.

•

Uues PEFC Eesti Rahvuslikus Metsastandardis on 19 kriteeriumi mis
omakorda jagunevad alapunktideks.

•

EEML PEFC sisekontrolle teostatakse standardi kriteeriumite põhjal.

•

Iga metsaomaniku puhul käijakse läbi kõik standardi kriteeriumid ning
hinnatakse metsaomaniku vastavust nendele.

•

EEML PEFC audititel vaadatakse lisaks metsaomanike vastavusele
standardile veel EEML grupi (grupi haldaja tegevuste) vastavust teiste
Metsasertifitseerimisskeemi dokumentidele.

EEML PEFC rühmasertifikaat
•

EEML PEFC metsamajandamise grupp loodi 2009. aastal.

•

Metsamajandamise sertifikaat väljastati 2010. aastal 19. veebruaril.

•

EEML grupp alustas 44 metsaomanikuga 45 tuhande hektari
metsamaaga.

•

Praeguseks on EEML rühma liikmeid 63 ning sertifitseeritud
metsamaa pindala on 180 tuhat hektarit.

Rühmasertifitseerimine
•

Rühmasertifitseerimise mõte on selles, et organisatsioon esindab
metsaomanikke sertifitseerimisprotsessis.

•

Suhtleb sertifitseerijaga, sõlmib metsaomanikega kokkulepped,
viib läbi sisekontrollid (siseauditid), koostab metsaomanikele
erinevaid juhendeid, dokumentide vorme, korraldab koolitusi,
edastab infot jmt tegevus.

•

Metsaomaniku kohutuseks on järgida PEFC standardi nõudeid
ning muidu metsamajandamisega seotud õigusakte.

Metsaomaniku kohustused PEFC rühmas
•

PEFC metsamajandamise standardi nõuete täitmine ja jälgimine

•

Andmete esitamine rühma haldajale või sertifitseerijale (metsamaa
pindala, tehtud metsamajanduslike tööde nimekiri eelneva
kalendriaasta kohta)

•

Sisekontrollide ning audititega nõustumine (dokumentide
esitamine eelnimetatud protseduuride ajal)

•

Liikmemaksu tasumine

PEFC Eesti Rahvusliku Metsastandardi
kriteeriumid
1. Metsamajandamiskavade olemasolu kõikidel majandatavatel aladel
2. Metsa kasutamise eesmärgid peavad olema selgelt määratletud ja huvitatud
isikutele kättesaadavad
3. Ajakohane seiresüsteem peab olema rakendatud
4. Metsa majandamisel peab tagama muinsus- ja looduskaitseobjektide ning
kultuuriväärtusega objektide säilimise
5. Metsa ökosüsteemi tervise ja elujõu säilitamine
6. Taimede kaitseks haiguste ja kahjurite eest peab kasutama kohaseid võtteid
ja vahendeid

PEFC Eesti Rahvusliku Metsastandardi
kriteeriumid
7. Metsamajandamisel peab säilitama metsa tootlikkust
8. Metsamajandamine peab soodustama mitmekülgset metsakasutust
9. Maapinna ettevalmistamisel kasutatakse kasvukohale sobivaid võtteid
10. Metsade majandamisel tagatakse kvaliteetne uuenemine
11. Hooldusraiete käigus tagatakse kasvama jääva metsa hea seisund
12. Uuendusraietel peab hoiduma keskkonna kahjustamisest
13. Metsamaaparandust peab hoolikalt planeerima

PEFC Eesti Rahvusliku Metsastandardi
kriteeriumid
14. Teede kasutamisel puidu väljaveoks ja uute teede rajamisel peab
arvestama majanduslike, ökoloogiliste ja sotsiaalsete tingimustega
15. Metsamajandamisel peab arvestama kohaliku kogukonna huvidega
16. Metsamajandamisel ei tohi seada põhjendamatuid piiranguid
igaüheõigusele

17. Toimub metsamajandaja ja töötajate jätkuv koolitus ja teadlikkuse
tõstmine
18. Metsamajandamisel peab järgima tööohutusnõudeid
19. Metsade majandamisel järgitakse kõiki seadusi ja käesoleva standardi
nõudeid

Kuidas liituda?
•

Avaldus koos metsamaa andmetega EEML-ile

•

Peale avalduse saatmist vaatab EEML kontrollüksus avalduse üle
ning teeb EEML kontrollrühmale ettepaneku liita metsaomanik
EEML PEFC rühmaga.

•

Peale avalduse rahuldamist tuleb sõlmida metsaomanikul EEMLiga kokkulepe.

Mis saab peale EEML PEFC rühmaga
liitumist?
•
•

•
•
•

Metsaomanikul on kohe peale rühmaga liitumist õigus müüa PEFC
sertifitseeritud puitu
Rühma liikmena lisatakse ta PEFC sertifitseeritud metsaomanike
andmebaasi ning antakse PEFC sertifikaadi number, mida
müügidokumentidel kasutada tuleb (sh veoseleht)
Metsaomanikul tekib õigus PEFC logo taotlemiseks ja
kasutamiseks
Metsaomanikul on peale rühmaga liitumist sisekontrollidel ja
audititel osalemise kohustus.
Kohustus järgida PEFC standardi nõudeid.

EEML PEFC rühmasertifikaadiga liitumise
hinnakiri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EEML PEFC rühmasertifikaadiga liitumisel tuleb metsaomanikul
maksta ühekordne liitumistasu mis on 50 eurot.
Aastamaks arvutatakse:
1) Kuni 50 ha omandi puhul 20 eur/aastas
2) 50,1-100 ha omandi puhul 30 eur/aastas
3) Üle 100 ha omandi puhul arvutatakse aastamaks valemiga
Näited:
150 ha
86,6
€
250 ha
110,8
€
500 ha
170,6
€
1000 ha
287,2
€
2500 ha
613
€
5000 ha
1076
€
10 000 ha
1702
€

Mis kasu on metsaomanikule PEFC
sertifikaadist?
•

Võimalus näidata ühiskonnale, et ta majandab oma metsi
keskkonnasõbralikult ning säästlikult

•

Sertifikaat annab eelise keerulises majandusolukorras, kus puidu
pakkumine ületab nõudluse

•

Igapäevaselt maksavad erinevad puidu kokkuostjad PEFC
sertifitseeritud puidu eest 0,5-1 euro tihumeetri pealt lisaks.
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