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Metsamajandajate konkurss ja kokkutulek 

20. augustil toimunud metsamajandajate kokkutulekul kuulutati välja 2016.aasta parim metsamajandaja kelleks on Rain Ajaots 

Harjumaalt.  

Konkursil anti lisaks välja neli eriauhinda: 

Karo Mets- Tubli metsakasvataja 

Heli Vahing- Tubli talukultuuri hoidja 

Merit Kvatš – Tubli tulevikku vaataja 

Agu Takis – Kogukonda hoidev metsaomanik 

Kokkutulekul külastati eelmise aasta võitja Tõnu Mändla metsasid ning uudistati Valgamaa tormikahjusid. 

Kokkutuleku pildigalerii leiate EEML Facebookist 

Pikemalt konkursil osalenud metsaomanikest saate lugeda SIIT ning võitjast Rain Ajaotsast SIIT 

 

 

Augustikuu juhatuse koosolek 

Juhatus kogunes 30. augustil Tallinnas. 

 

Koosoleku päevakord oli järgmine: 

1. Eelmise juhatuse koosoleku protokollist 

2. Toimunud kohtumised 

3. Maamaksust ja maamaksu soodustusest 

4. Tulumaksust ja tulumaksusoodustusest 

https://www.facebook.com/pg/Eesti-Erametsaliit-354663447900151/photos/?ref=page_internal
http://www.erametsaliit.ee/et/konkurss-2016/
http://www.erametsaliit.ee/et/2016-rain-ajaots/


5. Sigade Aafrika katkust ja jahindusest 

6. Sügisene volinike koosolek 

7. Eesti Erametsaliidu 25. aastapäevaks valmistumine 

8. Maamess 2017 

9. Erametsajaht 2016 

10. Projekti „Rahvusvahelise koostöövõimekuse arendamine metsanduses“ 2015-2016 kulud ja tulud  

11. Maaeluministri 17. aprilli 2015. a määrus nr 32 alusel püsirohumaalt niite ja heksli koristamisega seonduvast EEML 

pöördumisest  

12. Projektijuhi konkurss 

13. Osalemine IFFA aastakoosolekul  

14. Järgmised juhatuse koosolekud  

15. Muud küsimused 

15.1. Õppeleht Sinu Mets 

 

Koosoleku protokolli leiate SIIT 

 

 

Eesti Erametsaliit 25 

2017. aastal tähistab Eesti Erametsaliit oma 25. juubelit. 24. aprillil 1992 asutati metsaomanike ühendus Eesti Talumetsa Liit, mis 

1994. aasta 14. aprillil üldkoosoleku otsusega muudeti ühistulise ülesehitusega üle-eestiliseks ühenduseks Eesti Erametsaliit. 

Juubeliks valmib EEML kronoloogia II osa. 

 

 

EEML tegi ettepaneku Eesti maaelu arengukavas 2014-2020 (edaspidi MAK) metsaala arengu ja metsade elujõulisuse 

parandamise investeeringutoetuse määruse muutmiseks 

 

Tuginedes metsaühistute ja metsaomanike tagasisidele peab EEML väga oluliseks hooldusraie töid tulevikumetsa kasvatamisel. 

Atraktiivne toetuse määr tagab ka metsaomanike aktiivsuse hooldusraiete teostamisel. Seetõttu tegime 7.07.2016 kirjas 

Maaeluministeeriumile ettepaneku tõsta MAK meetme 8 „Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse 

parandamise“ raames hooldusraieks antava investeeringutoetuse määra ja suurust 200 euroni hektari kohta ning suurendada 

hooldusraiete toetuste taotluste mahtu 0,5 miljoni euro võrra, kuna selle MAK meetme kohaselt on lähikümnendil hooldusraie 

tegelik aastane vajadus erametsades järgneva viie aasta jooksul kuni 30 000 ha aastas. Ainuüksi 2016.a. hooldusraie toetuse 

taotluste rahaline maht on ligemale 1,3 miljonit eurot ning kogu meetme aastaseks eelarveks on 2 miljonit eurot. Kirjas 

Maaeluministeeriumile viitasime ka asjaolule, et võrreldes teiste Balti riikidega rakendab Eesti oluliselt väiksemat toetuse määra 

ning et EEML kalkulatsioonid näitavad, et tööde tegelik maksumus on 370-400 eurot hektari kohta, millest peetakse kinnis 

seadusjärgne tulumaks.  

http://www.erametsaliit.ee/documents/2016/09/30-008-16-7594158.pdf


 

Maaeluministeerium toetab 27.07.2016 vastuskirjas Eesti metsanduse arengukavas 2020 toodud põhimõtet, et just 

hooldusraietega kujundatakse uuendusraie ikka jõudva puistu koosseis ja maakasutusest saadav tulukus, kuid kuna uuringud, mis 

määratlevad ja kinnitavad standardsete ühikuhindade õigsust, viiakse läbi 2017. ja 2018. aasta alguses, siis saab 

Maaeluministeerium standardsete ühikuhindade alusel makstavate toetuste maksimaalse suuruse muutmise vajaduse otsustada 

pärast uuringu tulemuste selgumist 2017. aasta märtsi lõpuks. Vastava toetuse määra (%) muutmine eeldab vastavate muudatuste 

tegemist ka MAK-is.  

 

EEML pöördumise Maaeluministeeriumi poole leiab SIIT 

Vaata Maaeluministri vastust EEML pöördumisele SIIT 

 

 

 

Pöördumine keskkonnaministri poole seoses siseriiklike metsandustoetuste rahastamise vähendamisega 

Avaldasime nördimust seoses plaaniga vähendada erametsandustoetuste mahtu taotletud 3,7 miljonilt eurolt 2,38 miljonile eurole. 

Nimelt otsustas Vabariigi Valitsus tänavu märtsi alguses põlevkivisektori probleemide lahendamiseks vähendada 2017. aasta 

lõpuni keskkonna- ja ressursitasusid. Selle otsuse mõjul vähenes ka Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK)  eelarve 5,7 

miljoni euro võrra. Sellest tulenevalt kavatsetakse keskkonnaprojektide rahastamist proportsionaalselt vähendada. On tekkinud 

olukord, kus Eesti metsanduse arengukavas aastani 2020 seatud riiklike eesmärkide saavutamiseks vajalikud toetused on KIK-i 

nõukogu jaoks võrdse kaaluga nende toetustega, mille kasutamisel puudub selgelt mõõdetav tulemus (selleks on eelkõige 

positiivne keskkonnamõju). 

Käesoleva aasta 31. mail toimus Eesti Erametsaliidu ümarlaud, kus osalesid kokku 15 metsaühistu juhid üle Eesti. Leiti, et 

erametsanduse toetusi sedavõrd järsku kärpida ei saa. Metsaühistutele on nii Eesti metsanduse arengukavaga kui ka 

Erametsakeskuse arengukavaga ette pandud suured kasvunumbrid. Näiteks on riiklik eesmärk, et aktuaalsete 

inventeerimisandmetega oleks kaetud vähemalt 90% erametsamaast. Metsaühistutel on oluline roll erametsaomanikele 

inventeerimisandmete tellimisel. Eesti Metsanduse arengukava aastani 2020 täitmise aruande 2011-2015 kohaselt on tasemeks 

praegu kõigest 68,9%. Aastani 2020 ei ole siseriiklike metsandustoetuste numbreid aga planeeritud suurendada, kuigi 

inventeerimisandmete kaetuse osas on selge vajakajäämine.  Metsauuendamise toetus on olnud väga oluline motiveerimaks 

erametsaomanikke oma metsi uuendama. Tänu metsaühistute kiirele arengule on metsauuendajate hulk kasvanud ning seepärast 

ka toetus ühe metsaomaniku kohta vähenenud. Aastaks 2020 oodatakse erametsade uuendamise osakaalu tõusu 20%-lt 40%-le. 

Kogu metsauuendamise toetuse eelarvet (1,5 miljonit eurot) jagub praegu vaid 7% uuendusraie lankide uuendamiseks. Seega 

oleks siia kordades rohkem toetust vaja.  

Tegime ettepaneku siseriiklikke metsanduse toetusmeetmeid mitte vähendada ning leida vajalik lisarahastust toetuste senises 

mahus jätkumiseks 2017. aastal. 

http://www.erametsaliit.ee/documents/2016/07/eeml-ettepanek-mak.pdf
http://www.erametsaliit.ee/documents/2016/09/maaeluministeeriumi-vastus-27-07-2016.pdf


Keskkonnaminister kinnitas 22.08.2016 vastuskirjas, et siseriiklikud metsandustoetused kuuluvad prioriteetsete, samaaegset 

positiivset keskkonna-, majanduslikku ja sotsiaalset mõju omavate tegevuste hulka ning aktuaalsete ja kvaliteetsete 

inventeerimisandmete olemasolu ning metsade mitmekesise ja tõhusa kasutamise tagamine, sh nende uuendamise toetamine, on 

Riigikogu poolt metsanduse arengukavas aastani 2020 kinnitatud eesmärkide, meetmete ja tegevustena jätkuvalt prioriteetsed. 

Keskkonnaminister on teadlik, et iga kasutusse võetud puidu tihumeeter toob riigile keskmiselt 70 eurot maksutulu ning miljon 

tihumeetrit puidukasutust loob üle 3000 töökoha. Minister nentis, et arvestades vahendite piiratust, ei ole siiski tagatud kõigi 

prioriteetsete tegevuste, sh metsa uuendamise toetuse, rahastamine vajalikus mahus. 

EEML pöördumise keskkonnaministri poole leiab SIIT 

EEML pressiteadet vaata SIIT 

Vaata keskkonnaministri vastust EEML pöördumisele SIIT 

 

 

Ettepanekud lendorava  püsielupaikade kaitse alla võtmise ja kaitse-eeskirja muutmise määrusesse 

 

EEML on lendorava püsielupaikade kaitse alla võtmise ja kaitse-eeskirja muutmise eelnõu osas järgnevatel seisukohtadel:  

1. Kõigil erametsamaadel asuvatel kaitsealadel tuleb koheselt kompenseerida maaomanikele kaitsepiirangutest saamata jäänud 

tulu. Praegune olukord, kus püsielupaiga loomisele järgnevad olulised majandustegevuse piirangud, ilma kompenseeriva 

mehhanismita, loovad eeldused selleks, et inimesed näevad kaitsealustes liikides ohtu oma varale. Eesti Erametsaliidu arvates on 

siin tegemist äärmiselt ohtliku ja murettekitava suundumusega.  

2. Tuleb jätkata lendorava arvukuse vähenemise põhjuste erapooletut ja laiapõhjalist uurimist. Saadav info tuleb kasutada 

meetmete väljatöötamiseks, et tagada inimese ja lendorava kooseksisteerimine.  

3. Tulenevalt uuringutest tulenevast infost, tuleb olla valmis jooksvalt määrust muutma, et minimeerida sotsiaalmajandusliku 

koormust ühiskonnale. Lendorava püsielupaikade kaitse alla võtmise ja kaitse-eeskirja muutmise määruse kohaselt, ei ole tagatud 

uute lendorava püsielupaikade loomisel või olemasolevate laiendamisel riigieelarvelised vahendid piirangute hüvitamiseks 

maaomanikele. Oleme Keskkonnaametil palunud selgitada, kuidas on tagatud püsielupaiga loomisele järgnevate oluliste 

majandustegevuse piirangute kompenseerimine maaomanikele? Põhiseadus nõuab selliste piirangute maaomanikele 

kompenseerimist ning seejuures ei piisa pelgalt seaduses kompensatsioonimeetme ette näitamisest. Seadusandja peab kehtestama 

ka mehhanismi, mis võimaldaks kompensatsiooni saada mõistliku aja jooksul. 

 

Tutvu EEML ettepanekutega SIIT 

 

http://www.erametsaliit.ee/documents/2016/07/eesti-erametsaliidu-poordumine-seoses-siseriiklike-metsandustoetuste-rahastamise-vahendamisega.pdf
http://www.erametsaliit.ee/et/2016/07/15/erametsaliit-siseriiklike-metsandustoetuste-jarsu-vahendamisega-saeb-riik-oksa-millel-istub/
http://www.erametsaliit.ee/documents/2016/08/vastus-poordumisele-seoses-siseriiklike-metsandustoetuste-rahastamise-vahendamisega.pdf
http://www.erametsaliit.ee/documents/2016/07/eeml-ettepaekud_lendorav-15-07-16.pdf


 

 

Ettepanek Keskkonnaametile seoses „Metssigade küttimise korraldamine sigade Aafrika katku tõkestamiseks metssigade 

asurkonnas Eesti Vabariigi territooriumil“ käskkirja eelnõuga 

 

Tegime koostöös põllumeeste esindusorganisatsioonidega, riiklikule tauditõrjekomisjonile 4.05.2016 ettepaneku tulenevalt 

jahiseaduse § 40 lg 4, teha ettepanek Keskkonnaametile kehtestada sigade Aafrika katku tõrjumise eesmärgil, kuni Eesti 

katkuvabaks tunnistamiseni, neis jahipiirkondades kus minimaalne küttimislimiit on täitmata, jahipiirkonna kasutaja kohustus 

kehtiva jahitunnistuse alusel anda tasuta jahiluba metssigade küttimiseks oma kinnisasjal jahti pidavale maaomanikule 

Kuna esimesele pöördumisele ei olnud veel vastatud, tegime 22.08.2016 seoses "Metssigade küttimise korraldamine sigade 

Aafrika katku tõkestamiseks metssigade asurkonnas Eesti Vabariigi territooriumil" käskkirja eelnõuga ettepaneku, et käskkirja 

allkirjastamine lükataks edasi seniks, kuni riiklik tauditõrje komisjon on 4.05.2016 ühispöördumisele vastanud.  

Veterinaar- ja Toiduameti 2.09.2016 vastuse kohaselt jagab riiklik tauditõrjekomisjon ühispöördumises toodud muret ja on 

ettepanekut kaalunud. Kuivõrd seadus ei sätesta viidatud kohustuse rakendamist karistusmeetmena, vaid täiendava tauditõrje 

abinõuna, siis on komplekselt analüüsitud eelneva jahiaasta kohustuste täitmist, metssigade arvukust jahiaasta lõpuks ja alanud 

jahiaasta (2016/2017) jahimeeste kohustuste täitmise võimekust. 31.08.2016 andis Keskkonnaamet välja käskkirja „Metssigade 

küttimise korraldamine sigade Aafrika katku tõkestamiseks metssigade asurkonnas Eesti Vabariigi territooriumil“, millega on 

reguleeritud metssigade küttimismahud ja –struktuur. Tulenevalt käskkirja sisust ja otsustest ei pea riiklik tauditõrjekomisjon 

vajalikuks teha Keskkonnaametile ettepanekut seoses teatavates jahipiirkondades tasuta jahilubade andmiseks maaomanikele. 

Olukorra muutudes või vajaduse tekkides on riiklik tauditõrjekomisjon valmis otsust uuesti läbi vaatama. Vastusest tulenevalt 

võib järeldada, et tauditõrje komisjon on veendunud, et Aafrika sigade katku tõrjel piisab jahindusorganistasioonide 

panustamisest ja taudist tingitud kahjud pole piisavalt suured, et kaasata täiendavaid meetmeid. 

EEML 4.05.2016 pöördumise leiate SIIT 

Veterinaar- ja Toiduameti 14.06.2016 vastuse leiate SIIT 
 

Keskkonnaameti käskkiri 31. august 2016 nr 1-1/16/321 „Metssigade küttimise korraldamine sigade Aafrika katku tõkestamiseks 

metssigade asurkonnas Eesti Vabariigi territooriumil“ leiate SIIT  

Veterinaar- ja Toiduameti 2.09.2016 vastuse leiate SIIT 

 

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
http://www.erametsaliit.ee/documents/2016/09/keskkonnaameti-kaskkiri-31-08-2016.pdf
http://www.erametsaliit.ee/documents/2016/09/vastuskiri_eesti_erametsaliidule_veterinaar-ja-toiduamet-02-09-2016.pdf


 

 

Õiguskantsler tegi Riigikogule ettepaneku looduskaitseseaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks 

 

3.07.2015 esitasime Eesti Erametsaliidu pöördumise Eesti Vabariigi õiguskantsleri poole, milles palusime  õiguskantsleril välja 

selgitada, kas looduskaitseliste piirangute kompenseerimine ja seda reguleerivad looduskaitseseaduse sätted on kooskõlas 

põhiseadusega ning ebaseadusliku olukorra tuvastamisel palusime õiguskantsleril astuda samme sellise olukorra likvideerimiseks. 

EEML pöördumise leiate SIIT.  

 

7.09.2016 laekus õiguskantsleri seisukoht, milles ta palub Riigikogul astuda vajalikke samme, tagamaks maaomanike õigusi 

saada oluliste looduskaitseliste piirangute eest õiglast hüvitist mõistliku aja jooksul. Õiguskantsleri ettepaneku koguteksti leiate 

SIIT ja pressiteate leiate SIIT  

 

Eesti Erametsaliidu pressiteate leiate SIIT 

 

Eesti Erametsaliit, mille liikmete omandis on rohkem kui veerand Eesti Erametsamaast on korduvalt Vabariigi Valitsust kutsunud 

kiirelt lahendama kaua eksisteerinud põhiseadusega vastuolus olevat probleemi, kus looduskaitselisi piiranguid maaomandile 

kehtestatakse ilma õiglase ja kohese hüvitiseta. Aastaid on kestnud olukord, kus riik ei maksa hüvitist väljaspool Natura 2000 

asuvatel kaitsealadel ja looduskaitseliste maade väljaost eeldab omanikult kuni 10 aasta ootamist. Selline olukord kahjustab nii 

looduskaitse mainet, kui ka usku õigusriigi toimimisse – küsimus on kehtiva põhiseaduse täitmises. 

 

Eesmärk on, et õigusruumi muudetakse selliselt, et maaomanikele tekib õiguslik alus ja toimiv süsteem saada maal 

looduskaitseliste piirangute talumise eest õiglast hüvitist mõistliku aja jooksul. Jätkame selle nimel tööd, et maaomanikele 

kompenseeritaks riigi poolt õiglaselt ja koheselt omandi majandamisvõimalust oluliselt kitsendavad looduskaitselised piirangud. 

 

 

Riik peab astuma samme puiduenergia ulatuslikumaks kasutusele võtmiseks 

14. septembril toimus hotellis Euroopa (Paadi 5, Tallinn) seminar „Puit Energiaks 2016“, mille korraldajad olid Erametsakeskus, 

Riigimetsa Majandamise keskus ja Eesti Taastuvenergia koda. 

Puiduenergia seminaril otsisid energiapoliitika kujundajad üheskoos võimalusi, kuidas keskkonnasõbraliku kütuse varumist ja 

kasutamist hoogustada. Seminari ettekanded tutvustasid puiduenergia kasutamise perspektiive eri osapoolte vaatenurgast. Järgnes 

paneeldiskussioon „Erinevad soovid, ühine tulevik“.  

Paneeldiskussioonis osalenud Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Ants Erik rõhutas, et pole õige ette kirjutada, kui palju 

energiasektor tohib puitu kasutada. Turg paneb asja paika. Seminaril ettekandega esinenud EEML juhatuse aseesimees Mikk Link 

selgitas, et täna on metsaomanike jaoks energiatootmiseks sobivate raiejäätmete hind langenud nii madalale, et selle väljavedu ja 

müük ei tasu enam ära. „Kui energia lõpptarbijale maksab praegu keskmiselt 40-50 eurot megavatttunni eest, siis metsaomaniku 

http://www.erametsaliit.ee/documents/2015/07/eesti-erametsaliidu-poordumine-oiguskantsleri-poole.pdf
http://oiguskantsler.ee/et/seisukohad/seisukoht/ettepanek-looduskaitseseaduse-ss-20-pohiseadusega-kooskolla-viimiseks
http://oiguskantsler.ee/et/oiguskantsler-tegi-riigikogule-ettepaneku-looduskaitseseaduse-pohiseadusega-kooskolla-viimiseks.
http://www.erametsaliit.ee/et/2016/09/07/eesti-erametsaliidu-pressiteade/


kätte jõuab sellest 43 senti, mis ei motiveeri raiejäätmeid turule tooma.“ 

Vaata Eesti Rahvusringhäälingu saatelõiku SIIT 

Kokkuvõtte seminarist „Puit Energiaks 2016“ leiab: SIIT 

 

 

Järgmine Eesti Erametsaliidu juhatuse koosolek toimub 29. septembril Vardi Erametsaseltsi kontoris Nissi tee 63 (II 

korrus), Riisipere alevik, Nissi vald 

Lisainfo Kristel Arukask kristel.arukask@erametsaliit.ee  

 

 

 

Eelinfo: 

 

Erametsajaht toimub 04.novembril Raplamaal võõrustajaks on Vardi Jahiselts 

 

24. novembril toimub Viljandis Metsanduse (MAK) üleriigiline infopäev (Korraldaja EPKK ja Maaeluministeerium) 

täpsem informatsioon oktoobris.  

 

25. novembril toimub Viljandis Erametsaliidu korraline volinike koosolek 

 

 

 

Värsked uudised www.erametsaliit.ee 
 

EEML Facebookis 

 

MTÜ Eesti Erametsaliit 

Mustamäe tee 50 (III korrus) 

10621 Tallinn 

Telefon: 65 25 888 

e-post: erametsaliit@erametsaliit.ee 

 

http://uudised.err.ee/v/majandus/12ada5f8-1a9f-42e0-ab87-89635725968f/raiejaakide-valjavedu-ei-tasu-metsaomanikele-end-ara
http://www.eramets.ee/uudised-1/sa-erametsakeskus/kokkuvote_seminarist_-puit_energiaks_2016/
mailto:kristel.arukask@erametsaliit.ee
http://www.erametsaliit.ee/
https://www.facebook.com/Eesti-Erametsaliit-354663447900151/photos/?tab=album&album_id=1226533834046437
mailto:erametsaliit@erametsaliit.ee

