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EEML-i juhatuse liige Kadri-Aija Viik ja tegevjuht Liina Laineveer osalesid 10.-12. juunil 

Zagrebis toimunud Euroopa Metsaomanike Konföderatsiooni (edaspidi CEPF) Peaassambleel. 

Erametsaomanikud 15 riigist kogunesid, et arutada Euroopa Liidu (edaspidi EL) tegevust, 

kuidas edasi arendada Euroopa metsasektorit. Peaassambleel võtsid liikmesriikide 

metsaomanikud kokku eelmise aasta tulemused ja hindasid eelmiste aastate prioriteetseid 

valdkondi. Pakuti välja valdkonnad, millega CEPF võiks järgmise aasta jooksul süvendatult 

tegeleda. 

 

10.-12. juunini 2015 Zagrebis toimunud CEPF-i Peaassambleel toodi biomajandus ja 

metsaomanike omandiõigused esile kui kaks kõige olulisemat valdkonda. Ka Euroopa 

Komisjoni plaanib lähiajal suunata ligi 50 miljonit eurot biomajanduse arendamiseks. 

 

Euroopa metsaomanikud näevad biomajanduse arendamises suurt potensiaali ja 

võtmeküsimust, et sobivalt reageerida tööhõive, majanduskasvu ning kliimamuutuste 

leevendamiseks, edendades veelgi ja investeerides puitu ja puidupõhistesse toodetesse ja 

tööstusharudesse sh bioenergiasse. Samal ajal luues Euroopa biomajandust, on äärmiselt oluline 

kaasata ja toetada erametsaomanikke, sest neil on otsustav roll puidu kui säästva ja 

kliimasõbraliku toormaterjali mobiliseerimisel. Lisaks tagavad nad rakendusliku iseloomuga ja 

muude asjakohaste maa-kasutuse poliitikate edasiarendamise maapiirakondades. Mis puudutab 

metsandust, maaelusektorit ja biomajandust, siis on CEPF-i poolt antud tugev sõnum, et EL 

peaks looma rohkem väärtust ja vähem määrusi. 

 

Olles külas Horvaatia metsaomanikel, juhtisid CEPF-i liikmed veelkord tähelepanu asjaolule, 

et erametsaomandiga seotud õigusi ei tunnistata kogu ulatuses kõigis EL-i riikides. Eriti mitmes 

Ida-Euroopa riigis, mis läbisid viimase kahe aastakümne jooksul intensiivse ülemineku, 

seisavad erametsaomanikud endiselt silmitsi märkimisväärsete piirangutega seoses oma 

metsamaa kasutamisega. Lisaks näevad Eruroopa erametsaomanikud Natura 2000 rakendamise 

kontekstis veel mitmeid kriitilisi elemente, kuna paljude piirkondade erametsaomanikud on 

sellest protsessist kas välja jäetud või ei ole neid piisavalt kaasatud. 

 

CEPF-i president Hubert de Schorlemer rõhutas, et EL-i poliitika kujundajad peaksid meeles 

pidama, et üha kasvav dendents ühendada metsandus siseriikliku keskkonnapoliitikaga, võib 

rahvusvahelisel tasandil kaas tuua soovimatuid turu mõjusid sellisel kujul, et EL-i metsade ja 

puidu kasutamist piiratakse veelgi. „Nõudlus puidu järele kasvab sellistes riikides nagu Hiina 

ja iga kuupmeeter, mis ei ole toodetud Euroopas asendatakse tarbepuidutoodanguga 

Amazonase ja Aafrika metsadest, kus säästlikkus ei ole alati tagatud.“Hoiatas hr.  Schorlemer 

oma avakõnes. 

 

Esitades Peaassambleele kinnitamiseks 2014. aasta majandusaasta aruande, CEPF peasekretär 

Aljoscha Requardt märkis, et CEPF on edukalt osalenud sellistes erinevates EL-i poliitilistes 

protsessides, nagu uue EL-i metsanduse strateegia, säästva metsamajanduse kriteeriumite, 

puidu kaskaadkasutuse põhimõtte, biomajanduse ja Natura 2000 arutelud. Aruanne näitab 

edusamme mõningatel lobitöö suundadel ja kaugemale vaadates viitab kasvavale keerukusele 

just metsadega seotud EL-i poliitikas.  

 

„Suur hulk EL-i poliitikatest, mis on otseselt metsade ja metsandusega seotud omavad sageli 

vasturääkivaid eesmärke ning kujutavad seetõttu väljakutset mitte ainult erametsaomanikele, 



vaid ka kogu Euroopa metsasektorile. Edaspidi on vaja CEPF-i ja metsandussektori lobbitööd 

EL-i tasandil tugevdada“, rõhutas Aljoscha Requardt kokkuvõtvalt CEPF-i majandusaasta 

aruande kinnitamisel. 

 

Pooleliolevate oluliste tegevussuundade jätkamiseks valis CEPF-i Peaassamblee perioodiks 

2015-2017 üksmeelselt juhatuse liikmeteks tagasi hr Juha Marttila (MTK, Soome) ja hr Felix 

Montecuccoli (Land & Forst Betriebe Österreich, Austria). Veelgi enam, Peaassamblee tervitas 

uute juhatuse liikmetena hr Michael Podstatzky-Lichtensteini (SVOL, Tšehhi Vabariik) ja Mr. 

Arnis Muižnieksit (MIB, Läti). CEPF-i President ja Peaassambleel osalejad tänasid hr Josef 

Barton-Dobenínit (SVOL, Tšehhi Vabariik) ja hr Algis Gaizutist (Leedu), kes mõlemad astusid 

juhatuse kohtadelt tagasi, nende väärtusliku panuse ja pühendumise eest CEPF-is, viimastel 

aastatel. 

 

CEPF Peaassambleed võõrustas Horvaatia Erametsaomanike Liit, mis sai CEPF-i liikmeks 

2013. aastal. Neid toodi esile, kui inspireerivat näidet noorest metsaomanike organisatsioonist, 

millele läheb korda erametsanduse edasine areng. Näiteks on neil õnnestunud koostöös 

kohaliku valitsusega väljatöötada tugev maaelu arengu programm, mis hõlmab metsanduse 

jaoks mitmeid olulisi meetmeid ja aitab Horvaatias lähiaastatel erametsaomanikel ja 

metsandussektorit edasi areneda. 

 

Ürituse lõpus külastasid Peaassambleel osalejad Horvaatia idaosas Našice lähedal asuvat 

tammikut. Ekskursioon andis osalejatele hea võimaluse tutvuda kohaliku Horvaatia 

metsandusega. EL-i tasandil otsuste tegemisel on rohujuuretasand väga oluline, nõustusid 

osalejad enne tagasi pöördumist oma koduriikidesse. 

 

Enne Peaassamblee raames toimunud sisemiste koosolekute algust kohtusid CEPF-i liikmed 

EL-i projektis EU COST Action Facesmap osalevate teadusekspertidega, kes uurivad Euroopas 

metsamaa omandiõiguse tüüpe, struktuuri ja muutusi sotsiaalteaduslikust vaatenurgast. 

Täiendava info Facemap projekti kohta leiad http://facesmap.boku.ac.at/. 

CEPF tänas Horvaatia Erametsaomanike Liidu presidenti hr Zdenko Bogovici ja peasekretäri 

hr Miljenko Županići 2015. aasta Peaassamblee suurepärase vastuvõtu ja korraldamise eest. 

 
CEPF on riiklike metsaomanike ühenduste katuseorganisatsioon. CEPF esindab erametsaomanikke, edendades 

jätkusuutliku metsamajanduse väärtusi, metsande majandamist, omandiõiguseid ja erametsaomandite 

majanduslikku eluvõimet. Eesmärk on propageerida metsade kasutamist  ja majandamist rahvusvaheliselt 

tunnustatud jätkusuutlikkuse printsiipidel;  teadvustada metsade märkimisväärset panust EL-i majanduse 

heaolusse; teadvustada Euroopa metsade tähtsust tagamaks bioloogiline mitmekesisus ja ökosüsteemsed 

teenused; propageerida puitu, kui taastuvat toormaterjali, mis on hea alternatiiv fosiilkütusel põhinevatele 

toodetele, edendada taastuvressursside kasutamist ja nende panust biomajandusele. 

 

http://facesmap.boku.ac.at/

