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Lugupeetud minister
Olete esitanud kooskõlastamiseks ja arvamuse esitamiseks metsaseaduse (edaspidi MS)
muutmise seaduse eelnõu koos seletuskirjaga. Käesolevaga esitab Eesti Erametsaliit (edaspidi
EEML) ettepanekud eelnõu täiendamiseks.
1. Metsaseaduse § 10 lõikes 1 asendatakse sõna „toetab“ sõnadega „võib toetada“. Eesti

Erametsaliit ei toeta MS-i muutmise eelnõu muudatust, millega vähendatakse võimalusi
planeerida riigi pikaajalisele huvile suunatud metsamajanduslikke tegevusi, mida
metsaomanik oma piiratud majanduslike võimaluste või metsaomandi väiksuse tõttu ei pruugi
olla võimeline ellu viima. Nende toetuste abil aktiveeritakse metsaomanikke metsi
majandama – metsamajanduslikke töid tegema, puitu turule tooma ning nende tegevuste
tulemusel laekub riigikassasse suurem hulk makse ja tekivad töökohad maapiirkonnas. Nii
luuakse siseriiklike metsandustoetuste abil lisandväärtust. Seega võib nende toetuste järsu
kärpimise mõju tuua kaasa hoopis kulude kasvu, kuna tellitavate tööde vähenemise mõjul
võivad tõusta teenuste hinnad, hindade tõusu tõttu väheneb erametsaomanike aktiivsus metsi
majandada, tellitakse vähem metsamajanduslikke töid – väheneb tööhõive maapiirkondades ja
riigile laekub seetõttu arvestataval hulgal vähem maksutulu. Uuringu „Erametsade
majandamise 2013. ja 2014.aasta kattetulu arvutamise analüüs“ kohaselt loob iga miljon
tihumeetrit puidu raiet ligi kolm tuhat töökohta ja iga raiutud tihumeeter toob keskmiselt 70
eurot maksutulu riigile. Seetõttu ei ole siseriiklike metsandustoetuste kärpimine seoses KIKile aastas keskkonnatasudest keskkonnaprojektide toetamiseks laekuvate summade
vähendamisega kuidagi põhjendatud. Siseriiklike metsandustoetuste puhul on tegemist riigi
poolt võetud kohutusega, mille eesmärgid on seatud Eesti metsanduse arengukavas aastani
2020 ja mille põhieesmärk on metsade tootlikkuse ja elujõulisuse ning mitmekesise ja tõhus
kasutamise tagamine.
2. Metsaomanike jaoks on endiselt probleemiks mõningate metsakorraldajate töö kvaliteedis
esinevad puudused. Eesti Erametsaliit esitas 04.04.2013 ettepanekud seaduse muudatusteks.
Muudatusi metsakorraldajate töös kehtestati metsaseaduse
01.07.2014 a. jõustunud
redaktsiooniga, kuid muudatused ei ole olnud piisavad ning endiselt on probleeme tahtlikult
ebakvaliteetse tööga. Seaduseelnõusse on lisatud punkt, mis lubab metsakorraldaja tunnistuse
kehtetuks tunnistada, kui isik on rikkunud metsakorraldustöödele esitatavaid nõudeid. Eelnõu
kohaselt on isikul, kelle metsakorraldaja tunnistus on kehtetuks tunnistatud, 12 kuu möödudes
kehtetuks tunnistamise kuupäevast õigus esitada taotlus metsakorraldaja eksami ja katsetöö
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sooritamiseks. Leiame, et 12 kuud on rikkuja distsiplineerimiseks liialt lühike aeg. Teeme
ettepaneku muuta MS muutmise seaduse eelnõu punktis 13 toodud § 122 lõiget 52 ja sõnastada
see järgenvalt: (52) Isik, kelle metsakorraldaja tunnistus on kehtetuks tunnistatud, võib 24 kuu
möödudes kehtetuks tunnistamise kuupäevast esitada taotluse metsakorraldaja eksami ja
katsetöö sooritamiseks.“
3. Teeme ettepaneku muuta § 41 ja muuta metsateatise kehtivusaega seniselt 12 kuult 24 kuule.
Eestis on talvine raietöid võimaldav periood tihti nii lühike, et metsaomanikel jääb
metsateatis ühe kalendriaasta jooksul realiseerimata. Metsateatise kehtivusaja pikendamisega
vähendatakse võimalust, et metsa majandamiseks ebasobivast ilmastikust või heitlikust
turusituatsioonist tingituna jääb planeeritud metsamajandustöö teatise kehtivusperioodil
realiseerimata ning kavandatud tööde elluviimiseks oleks vaja korrata samasisulise
metsateatise esitamist. Nii vähendatakse metsa majandamist takistavat bürokraatiat, mis
muuhulgas aitab kaasa Eesti metsasektori konkurentsivõime suurendamisele Põhjamaade
metsasektoritega võrreldes. Metsateatise perioodi pikendamine aitaks kaasa ka
halduskoormuse vähendamisele.
4. Seadusemuudatusteks on avatud § 23 Vääriselupaik ja selle kaitse.
4.1.
MS-i muutmise seaduse eelnõu kohaselt saaks edaspidi vääriselupaiga lepinguid
sõlmida vaid väljaspool kaitsatavat loodusobjekti. Vääriselupaiga lepingute sõlmimise
võimalus võiks jääda. Vääriselupaiga kaitsemeetmete korrastamine ja muutmine ei tohi
halvendada erametsaomaniku olukorda ega võimalust saada õiglast kompensatsiooni.
4.2.
Teeme ettepaneku, et riik võiks kaasata VEP lepingute sõlmimiseks eraõiguslikust
juriidilisest isikust erametsandust arendava organisatsiooni. Keskkonnaministrile tuleb selleks
anda vastav volitus sõlmida haldusleping. Muudatus võimaldaks metsaomanike aktiivsemat
kaasamist lepingute sõlmimisele kui senine töökord.
Oleme valmis Eesti Erametsaliidu poolseid ettepanekuid täiendavalt selgitama.
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