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Metsamajandajate konkurss kutsub 

Tänavu juba 23. korda toimuvale metsamajandajate konkursile ootab korraldaja Eesti Erametsaliit osalema kõiki tublisid 

erametsaomanikke. Konkursi eesmärk on tutvustada läbi erametsaomanike tegemiste ja lugude metsade majandamise eri tahke 

laiemale üldsusele. Konkursil osalemisel pole tähtis metsa majandamise juriidiline vorm, vaid see, et metsa eest hoolitsetakse 

südamega. Väärikad auhinnad paneb välja STIHL. 

Konkursil osalemiseks tuleb täita ankeet, mille leiate SIIT 

Ankeete ootame kuni 11.juulini 

 

 

Eesti Erametsaliidu juhatuse koosolek Läänemaal 

Koosolek toimus 17. mail Läänemaal. Vaadati üle toimunud kohtumised. Valmistuti sel aastal juba 23. korda toimuvaks 

metsamajandajate konkursiks ja 20. augustil Valgamaal toimuvaks parimate metsamajandajate kokkutulekuks. Vaadati üle muud 

päevakorralised küsimused.  

Koosoleku protokolli leiate SIIT 

 

 

 

EEML ümarlaud Veskisillal  

 

31. mail toimus Türil Veskisilla hotellis järjekordne Eesti Erametsaliidu ümarlaud. Ümarlaua eesmärk on käsitleda erametsandusega 

seotud teemasid ning küsida arutelu vormis ekspertidelt tagasisidet. Ümarlaud põhineb vabatahtlikkusel ning ei oma ühtegi reeglistikku 

ega töökorda.  

 

Seekordsel ümarlaual keskenduti siseriiklike toetuste eelarvetele ning KIK-i rahastuvõimalustele eelseisval perioodil. Teise teemana 

käsitleti siseriiklike toetuste määruse muudatusettepanekuid: 1) Metsaühistu toetuse majandusliku koostöö osas raiete asendamine 

http://www.erametsaliit.ee/et/projektid/talumetsamajandajate-konkurss-ja-kokkutulek/
http://www.erametsaliit.ee/documents/2016/05/17-005-16-7594158.pdf


metsakasvatuslike töödega; 2) Nõustamistoetuse muudatus.; 3) Muud tehnilised muudatused. 

 

Ümarlaual osales 17 metsaühistu esindajat Eesti eri piirkondadest. Lisaks Keskkonnaministeeriumist Riina Martverk ja Anneli Laigu 

ning Erametsakeskuse nõukoja esimees Andres Onemar.  

Läbivad seisukohad: toetusemeetmeid mitte vähendada. Kõik senised meetmed on olulised.  

 

 

Osalemine Riigikogu keskkonnakomisjoni istungil seoses metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise aruteluga 

(linnades rohealade säilimine)  

14. juunil osales EEML juhatuse esimees Ants Erik Riigikogu keskkonnakomisjoni istungil, kus arutati eelnõu algatamist 

metsaseaduse muutmiseks, et tagada linnades rohealade säilimine http://www.riigikogu.ee/pressiteated/keskkonnakomisjon-et-

et/keskkonnakomisjon-algatab-metsaseaduse-muutmise-eelnou-linna-rohealade-kaitsmiseks/. Arutluse all oli metsaseaduse 

täiendamine sättega nii, et planeeringuga linna kui asustusüksuse rohealaks määratud alal kasvavat metsa edaspidi ei tohiks raiuda 

kohaliku omavalitsuse nõusolekuta. Raie tuleks sel juhul kooskõlastada kohaliku omavalitsusega enne metsateatise esitamist. 

Ettepanek, mida istungil arutati puudutas metsaseaduse § 42 täiendamist. 

Eesti Erametsaliidu seisukoht, mille istungil edastasime ja kirjalikult Keskkonnakomisjonile oleme esitanud on et kehtivat õigust tuleb 

paremini rakendada. Seadustega on juba praegu antud kohalikule omavalitsusele õigus võtta väärtuslikud rohealad kohaliku kaitse alla 

ja kehtestada ühtlasi ka kaitsekord. Teine võimalus on seada piirangud ilma kaitse alla võtmata. Mõlemal juhul on oluline saavutada 

eramaomanikuga kokkulepe piirangute ja nende kompenseerimise osas, kui tema omandi kasutamisele seatakse piirangud - 

looduskaitseseaduse alusel avatud menetluse raames (kaitse alla võtmise või planeeringu koostamise avatud menetlus), metsaseaduse 

alusel planeeringu menetluses, kusjuures metsaseaduses on konkreetselt rõhutatud kokkuleppe saavutamise nõuet. Piirangud tuleb 

linnametsas eraomanikule õiglaselt ja koheselt kompenseerida. Ainult eelkirjeldatud regulatsioone kasutades on võimalik kaitsta just 

selliseid piirkondi, mis on olulisel kohal. 

Keskkonnakomisjoni istungil osalesid Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, Keskkonnainspektsiooni ja Eesti Erametsaliidu 

esindajad. 

 

 

 

EEML-i maakondlike jahindusnõukogude esindajate kokkusaamine Viljandis 

 

17. juunil toimus Viljandis EEML-i maakondlike jahindusnõukogude esindajate koosolek, mille päevakord oli järgmine:  

1. Ülevaade Eesti Erametsaliidu (edaspidi EEML) senisest tegevusest jahinduses  

http://www.riigikogu.ee/pressiteated/keskkonnakomisjon-et-et/keskkonnakomisjon-algatab-metsaseaduse-muutmise-eelnou-linna-rohealade-kaitsmiseks/
http://www.riigikogu.ee/pressiteated/keskkonnakomisjon-et-et/keskkonnakomisjon-algatab-metsaseaduse-muutmise-eelnou-linna-rohealade-kaitsmiseks/


2. Ülevaade probleemidest ja kitsaskohtadest jahindusnõukogudes  

3. Kokkulepe miinimumnõuetes, mida EEML esindajad jahindusnõukogudes järgivad  

4. Päevaprobleemidest jahinduses (SAK, ulukite arvukus). 

 

 

 

Kasutusvalduse seadmisest metsamaad sisaldavatele kinnisasjadele 
 

SA Erametsakeskus, Eesti Erametsaliit ja Keskühistu Eramets pöördusid ühiselt Notarite Koja poole seoses kasutusvalduse lepingute 

sõlmimisega, mis on suunatud kasvava metsa raieõiguse võõrandamisele. Oleme seisukohal, et kui tehingu poolte tegelik tahe on 

suunatud ainult raieõiguse võõrandamisele, mitte metsa pikaaegseks metsa majandamiseks andmisele, ei ole õige selliste õigussuhete 

vormistamine kasutusvaldusena, vaid kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingutena. Metsaseaduse § 37, sätestab kasvava metsa 

raieõiguse võõrandamise mõiste ning tehingu vormi ja sisu nõuded. Kui soovitakse võõrandada õigust metsa langetada ning omandada 

raiutud puidusortimendid, ei pea lepingu mõjuala ulatuma muudele metsamajanduslikele töödele või metsakinnistu haldamisega seotud 

toimingute läbiviimisele. Müüakse õigus teatud kohas raiet teha ning lepitakse kokku olulised raie tegemise tingimused. Raieõiguse 

võõrandamine on metsamajanduslikus mõttes lühiajaline, piirdudes ainult metsaraie teostamisega.    

 

Pöördumisega Notarite Koja poole saab tutvuda SIIT 

 

 

 
Eesti põllumeeste, Eesti Seakasvatajate, Eesti Omanike Keskliidu ja Eesti Erametsaliidu avalik pöördumine 

Tegime 4.05.2016 riiklikule tauditõrjekomisjonile ettepaneku tulenevalt jahiseaduse § 40 lg 4, kehtestada sigade Aafrika katku 

tõrjumise eesmärgil, neis jahipiirkondades kus minimaalne küttimislimiit on täitmata, jahipiirkonna kasutaja kohustus anda tasuta 

jahiluba metssigade küttimiseks oma kinnisasjal jahti pidavale maaomanikule. Pöördumise leiab SIIT 

Riiklik tauditõrjekomisjon võtab vastu otsuse avalikus pöördumises viidatud ettepaneku esitamise suhtes Keskkonnaametile peale 

seda, kui on selgunud jahindusnõukogude koosolekutel saavutatud kokkulepete analüüsi tulemused ning on olemas Keskkonnaameti 

otsus metssigade küttimise korraldamise kohta alanud jahiaastal. 

Veterinaar- ja Toiduameti vastust vaata SIIT 

 

http://www.erametsaliit.ee/documents/2016/07/tahelepanu-juhtimine-seoses-kasutusvalduse-seadmisega-metsamaad-sisaldavatele-kinnisasjadele.pdf
http://www.erametsaliit.ee/documents/2016/05/ettepanek-riiklikule-tauditorje-komisjonile.pdf
http://www.erametsaliit.ee/documents/2016/06/vastus_riiklik-tauditorjekomisjon_eeml-jt-poordumine-seakatk.pdf


 

 

Loomatauditõrjeseaduse muudatused 

Riigikogu võttis 06.06.2016 vastu Loomakaitseseaduse, loomatauditõrje seaduse ning loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende 

impordi ja ekspordi seaduse muutmise seaduse, mille kohaselt loomatauditõrje seadust muudeti ning selle paragrahvi 47 täiendati lõigetega 1
1
–1

6
, 

milles luuakse võimalus eriti ohtliku loomataudi leviku tõkestamiseks piirata sõidukite liiklust. Eesti Erametsaliit osales eelpool toodud seadusega 

seoses 25.05.2016 ja 10.06.2016 Maaeluministeeriumis toimunud ümarlaudadel, millistest esimesel esitleti riskianalüüsi, kus sõidukite liikumise 

osas leiti, et suurima riskiga on metsamasinad. 

 

Eesti Erametsaliit on seisukohal, et valdavalt levib haigus metssigade populatsioonis siiski otseste sigade vaheliste kontaktide ja söödakohtade 

kaudu. Seega tuleb Sigade Aafrika katku ohjeldamisel peatähelepanu pöörata metssigade populatsiooni kiirele vähendamisele ja 

punktnakkuskollete (lisasöötmise kohtade) likvideerimisele. Ühtlasi oleme seisukohal, et metsamasinatega taudi levimine pole siiani kordagi 

tõestatud ja tulenevalt tehnoloogia eripärast (oksavaalul liiklemine) on selline taudi edasikandumine pigem ebatõenäoline. Tõsiselt tuleb kaaluda 

piirangute kehtestamise efektiivsust ja juhul kui leitakse ikkagi, et metsamasinate pesemise ja desinfitseerimise vajadus on tungiv, tuleb leida 

võimalus pesemine teostada riigi poolt või siis leida vahendid pesemise täielikuks kompenseerimiseks. 

 

EEML pöördumise Maaeluministri, keskkonnaministri ja Keskkonnaameti poole seoses loomakaitseseaduse, loomatauditõrje seaduse ning 

loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse muutmise seadusega leiab SIIT 

 

 

EEML arvamus tehnovõrkude talumistasu eelnõu väljatöötamise kavatsuse kohta 

Justiitsministeerium esitas 2.05.2016 Eesti Erametsaliidule arvamuse küsimiseks tehnovõrkude talumistasu eelnõu väljatöötamise 

kavatsuse (edaspidi VTK). Eesti Erametsaliidu arvamuse tehnovõrkude talumistasu eelnõu väljatöötamise kavatsuse kohta leiab SIIT 

 

 

Euroopa metsandusorganisatsioonide üldkoosolek Pariisis 

 

Eesti Erametsaliidu esindajad Kadri-Aija Viik, Ando Eelmaa ja Liina Laineveer osalesid Pariisis toimuval Euroopa Metsaomanike 

Konföderatsiooni (edaspidi CEPF) Peaassambleel ning CEPF töögrupi koosolekul. Erametsaomanikud 19 riigist kogunesid, et võtta 

kokku 2015. aasta saavutused ning kinnitada 2015. aasta majandusaasta aruanne. Päevakorras olid ka põhikirja muudatused ning 

juhatuse ja CEPF presidendi valimised. Pooleliolevate oluliste tegevussuundade jätkamiseks valis CEPF Peaassamblee perioodiks 

2016-2018 üksmeelselt presidendiks tagasi Hubert de Schorlemeri (Family Forestry Luksemburg) ja juhatuse liikmeteks tagasi Olivier 

Bertrandi, Philippe zu Guttenbergi, Luis Diasi, ja Sven-Erik Hammari.  CEPF töögrupi tasandil tõstatati vajadus koondada rohkem 

infot liikmeks olevate organisatsioonide asukohamaa metsandust puudutava seadusandluse kohta, et Euroopa Liidu tasandil esindada 

paremini CEPF liikmeid. 

 

http://www.erametsaliit.ee/documents/2016/07/eeml-poordumine-sak-metsamasinad.pdf
http://www.erametsaliit.ee/documents/2016/05/arvamus-tehnovorkude-talumistasu-eelnou-valjatootamise-kavatsuse-kohta.pdf


CEPF on edukalt osalenud sellistes erinevates EL-i poliitilistes protsessides, nagu EL-i metsanduse strateegia, säästva metsamajanduse 

kriteeriumite, biomassi säästvuskriteeriumite, puidu kaskaadkasutuse põhimõtte, biomajanduse ja Natura 2000 arutelud.  

 

Rohkem infot CEPF kohta leiab SIIT 

 

 

 

Leedus toimus ekspertide tasandil kohtumine erametsanduse arendamiseks Baltimaades 

Leedu Keskkonnaministeeriumi metsosakonna initsiatiivil toimus 25. ja 26. mail Eesti, Läti ja Leedu erametsanduse ekspertide tasandil 

kohtumine Leedus. Praegu on Baltimaade erametsanduses üleval sellised küsimused nagu kliimamuutus, üleüldine majanduslik 

olukord ja kõikumised puiduturul – kõik see omakorda on seotud olukorraga maailmas ja Euroopas turgudel. Selleks, et liita ühiseid 

jõupingutusi ja otsida võimalikke lahendusi, kutsus Leedu Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja  Valdas Vaiciunas kokku 

erakorralise koosoleku-töökoja, et jagada häid tavasid era- metsamajanduses ja arutada hiljutist arengut ja tulevikuväljavaateid 

erametsanduses. Kohtumine toimus Leedus Aukštaitija rahvuspargis. Eesti poolt osalesid  kohtumisel Keskkonnaministeeriumi 

metsaosakonna ja SA Erametsakeskusest esindajad. Eesti Erametsaliitu esindasid kohtumisel juhatuse aseesimees Mikk Link ning 

juhatuse liige Kadri-Aija Viik. Kohtumisel arutati küsimusi, mis on seotud erametsanduse maksustamise ja rahalise abi meetmetega sh 

erametsanduse rahastamisega Euroopa Maaelu Arengu Fondist või riigieelarvest. Räägiti erametsanduse seadusandlusest sh 

keskkonnaalastest kitsendustest erametsades ja nende kitsenduste omanikule kompenseerimisest. Kohtumise tulemusena oldi 

seisukohal, et Baltimaadel on üksteiselt õppida ning parimaid praktikaid kasutada. Kohtumisel peaks olema jätk. 

Keskkonnaministeerium tegi ettepaneku teha järgmine kohtumine Eestis.  

 

 

Toetuste infopäevad 

Infopäevad metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse ja siseriiklike metsandustoetuste teemal 

toimusid Saaremaal, Sakus, Jõhvis, Viljandis ja Tartus. 

Infopäevad korraldasime koostöös SA Erametsakeskuse ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojaga 

Infopäevade ettekanded leiate SIIT 

http://www.cepf-eu.org/organisation.cfm?ID_kanal=1
http://www.erametsaliit.ee/et/koolituste-ettekanded/


 

 

Koolitusprojekt 

08.04.2016  korraldas Eesti Erametsaliit koostöös Võrumaa Metsaomanike Liiduga koolituse erametsaomanikele Võrus Kubija 

Hotellis  

Koolitusel käsitletud teemad: Looduskaitseliste piirangute talumiskohustus, elektripaigaldiste talumine ning sellega seotud probleemid 

(hooldus-ja avariitööd jmt), kasvava metsa raieõiguse lepingutest. 

Ettekanne - Indrek Veso – Elektripaigaldiste talumisest ja hooldusest, looduskaitsest ja müügilepingust 

07.06.2016 korraldas Eesti Erametsaliit koostöös Vändra Metsaühinguga koolituse  “PEFC sertifitseerimine läbi Eesti 

Eramatsaliidu ja puidu müük TÜ Eesti Puidumüügikeskuse toel” 

Koolituse ettekanded: 

Kristel Arukask- PEFC sertifitseerimine 

Einar Rannula - Ühine Puidumüük arvudes 2016 

 

 

Puhkused 

EEML tegevdirektor Liina Laineveer viibib puhkusel 18.07.-14.08.2016. 

EEML projektijuht Kristel Arukask viibib puhkusel 11.07.-24.07.2016 

 

 

Järgmine Eesti Erametsaliidu juhatuse koosolek toimub 05. juulil Tallinnas Mustamäe tee 50 III korrus 

 

Lisainfo Kristel Arukask kristel.arukask@erametsaliit.ee 

 

 

 

Värsked uudised www.erametsaliit.ee 
 

EEML Facebookis 

 

http://www.erametsaliit.ee/documents/2016/04/elektripaigaldiste-talumisest-ja-hooldusest-looduskaitsest-ja-muugilepingust.pdf
http://www.erametsaliit.ee/documents/2016/06/pefc-sertifitseerimine_07-06-2016_ka.pdf
http://www.erametsaliit.ee/documents/2016/06/uhine-puidumuuk-arvudes_einar-rannula-07-06-2016.pdf
mailto:kristel.arukask@erametsaliit.ee
http://www.erametsaliit.ee/
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