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Tulekul üleriigiline metsanduse infopäev Viljandis 

 

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda koostöös Maaeluministeeriumi, SA Erametsakeskuse ja Eesti Erametsaliiduga 

korraldab 24. novembril Viljandis Grand Hotel Viljandi konverentsisaalis metsanduse üleriigilise infopäeva, 

kus käsitletakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 metsanduse toetusmeetmete rakendumist ja siseriiklike toetuste 

küsimusi. 

Infopäev on suunatud erametsaomanikele ja metsaühistute eestvedajatele/tugiisikutele, metsanduse konsulentidele ning 

asjaomastele ametnikele ja töötajatele. Rohkem infot vaata SIIT 

 

 

25. novembril toimub Eesti Erametsaliidu volinike koosolek Viljandis 

 

Eesti Erametsaliidu volinike koosolek toimub 25. novembril 2016 Viljandi linnas hotellis Grand Hotel Viljandi aadressil 

Tartu 11/Lossi 29.  

Pidulik õhtusöök toimub volinike koosolekule eelneva päeva õhtul 24.11.2016 kell 17.00 Viljandi linnas hotellis Grand 

Hotel Viljandi aadressil Tartu 11/Lossi 29.  

25.11.2016 volinike koosoleku päevakava:  
11.30-12.00 kogunemine  

12.00.-15.00 volinike koosolek  

Koosoleku päevakord:  
1. Koosoleku juhataja, protokollija ning häältelugemiskomisjoni valimine  

2. Mandaatkomisjoni valimine  

3. Volinike koosoleku päevakorra kinnitamine  

4. Juhatuse tegevuse ülevaade 2016. a.  

5. Ühingu arengukava 2014-2020 ülevaatamine  

6. Metsa Hoiu-laenuühistu reorganiseerimisest ja varade ning kohustuste üleminekust Maaelu Edendamise Hoiu-

laenuühistusse  

7. Metsa Hoiu-laenuühistu reorganiseerimine vastavalt 3.11.2015 ühinemislepingule  

8. EEMLi astumine Maaelu Edendamise Hoiu-laenuühistu liikmeks  

9. Juhatuse liikmete valimine  

http://www.erametsaliit.ee/et/2016/11/10/tulekul-uleriigiline-metsanduse-infopaev-viljandis/


10. Arutelu 2017. a. eelarve teemal 

 

 

11.10.2016 alustas Eesti Erametsaliidus projektijuhina tööd Karin Aguraijuja 

 

Seoses meie tubli ja armastatud projektijuhi Kristel Arukase suundumisega lapsehoolduspuhkusele täidab alates 

11.10.2016 Kristeli tööülesandeid tema äraoleku ajal uus projektijuht Karin Aguraijuja.  

Karin tutvustab end nii: olen lõpetanud Eesti Maaülikooli ning oman magistrikraadi metsamajanduse erialal.  Kuna 

õppimine on elukestev tegevus ja teadmisi pole kunagi piisavalt, suundusin peale magistrikraadi omandamist õppima 

doktorantuuri metsanduse erialal. Minu doktoritöö teemaks on ammendatud freesturbaväljade metsastamine 

tööstusjäätmete (puu-, turba-, põlevkivituhk) abil. 2010. aastal alustasin tööd SA Erametsakeskuses projektispetsialistina 

ning 2012. aasta teisel poolel suundusin tööle Eesti Maaülikooli ökofüsioloogia osakonda spetsialisti ametikohale. Alates 

2014. aasta algusest töötasin nii SA Erametsakeskuses kui Eesti Maaülikooli metsakasvatuse osakonnas eelnimetatud 

ametikohtadel kuni 2014. aasta sügiseni, mil suundusin lapsehoolduspuhkusele.  

Mets on meie rikkus nii looduslikus kui majanduslikus mõttes, mida tuleb osata hoida ja targalt majandada. Antud 

ametikoht annab võimaluse edendada Eesti erametsandust, tõstmaks teadlikkust jätkusuutlikust ja keskkonnasäästlikust 

majandamisest.  

Karini kontaktandmed leiate SIIT 

 

 

Septembrikuu juhatuse koosolek 

 

      Juhatus kogunes 29. septembril Riisiperes Vardi Erametsaseltsi kontoris. 

 

Koosoleku päevkord oli järgmine: 

1. Eelmise juhatuse koosoleku protokollist 

2. Toimunud kohtumised 

3. Maa hindamisest: EEML ettepanekud maa hindamise seaduse ja maakatastriseaduse muutmise seaduse eelnõu 

väljatöötamiskavatsuse osas  

4. EEML ettepanekud looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse osas  

5. EEML ettepanekud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise 

seaduse eelnõule 

6. EEML volinike koosolek 

7. MAK Infopäev 24.11.2016 

8. EEML 25. aastapäevaks valmistumine 

9. EEML kronoloogia II osa ettevalmistustööde tutvustamine 

10. Projekti „Rahvusvahelise koostöövõimekuse arendamine metsanduses“ ettevalmistamine ja esitamine KIK 2017. aasta I 

taotlusvooru 

http://www.erametsaliit.ee/et/kontakt-2/tegevjuhtkond-2/


11. Valmistumine Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise perioodiks 

12. Euroopa Maaomanike Organisatsiooni ELO liikmelisusest 

13. CEPF töögrupi koosolek Brüsselis 14.10.2016 

14. Jahindusest 

15. Erametsajaht 2016 

16. Järgmised juhatuse koosolekud 

17. Muud küsimused 

 

Koosoleku protokolli leiate SIIT 

 

 

Oktoobrikuu juhatuse koosolek 

 

Juhatus kogunes 25. oktoobril Tallinnas. 

 

Koosoleku päevakord oli järgmine: 

1. Eelmise juhatuse koosoleku protokollist 

2. Toimunud kohtumised 

3. Maa hindamisest: EEML ettepanekud maa hindamise seaduse ja maakatastriseaduse muutmise seaduse eelnõu 

väljatöötamiskavatsuse osas  

4. EEML ettepanekud asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse ehk tehnovõrkude 

talumistasu seaduse eelnõu osas 

5. SA Erametsakeskus arengukava arutelu  

6. 2017.a. siseriiklike toetuste eelarve arutelu  

7. Siseriiklike erametsanduse toetuste rahastamisest  

8. EEML volinike koosolek 25.11.2016 

9. MAK infopäev 24.11.2016  

10. PEFC kontrollrühma liikme muudatus  

11. Eesti Erametsaliidu 25. aastapäevaks valmistumine  

12. EEML kronoloogia II osa rahastamine  

13. Projekti „Rahvusvahelise koostöövõimekuse arendamine metsanduses“ ettevalmistamine ja esitamine KIK 2017. aasta I 

taotlusvooru  

14. Valmistumine Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise perioodiks 

15. Jahindusest 

16. Erametsajaht 2016 

17. Maamess 2017 

18. Järgmised juhatuse koosolekud  

19. Muud küsimused 

http://www.erametsaliit.ee/documents/2016/10/29-009-16-7594158.pdf


 

Koosoleku protokolli leiate SIIT 

 

 

Siseriiklikud metsandustoetused ohus 

 

Valitsus otsustas 2016. aasta märtsis, et põlevkivisektori probleemide lahendamiseks langetatakse 2017. aasta juulist kuni 

2017. aasta lõpuni ajutiselt nii keskkonna- kui ka ressursitasusid, seetõttu laekub Keskkonnainvesteeringute Keskusele 

(KIK) keskkonnatasudest väiksem summa. Kuna siseriiklikke metsandustoetusi rahastatakse KIK-i kaudu, on valitsuse 

otsus seadnud  metsandusvaldkonna löögi alla. Eesti Erametsaliit on Keskkonnaministeeriumiga siseriiklike 

metsandustoetuste ja metsandustoetuste eelarve vähendamise teemadel kohtunud mitmeid kordi. Metsamajandus on Eesti 

majanduse, regionaalarengu ja tööhõive seisukohalt üks võtmevaldkondi, mille arengu tagamiseks on tähtis 

erametsaomanikke motiveerida. Juba 31. mail oli 15 metsaühistu juhi osalusel  erametsaliidu ümarlaud, kus leiti, et 

erametsanduse toetusi sedavõrd järsku kärpida ei tohi. Juulis pöördusime vastava kirjaga keskkonnaministri poole, kes 

oma vastuses kinnitas, et siseriiklikud metsandustoetused on endiselt riigile tähtsad, kuid arvestades rahanappust ei ole 

selle valdkonna rahastamine vajalikus mahus siiski tagatud.  

Metsaühistutele on nii Eesti metsanduse kui ka Erametsakeskuse arengukavaga seatud suured kasvunumbrid. Näiteks on 

riiklik eesmärk, et inventeerimisandmetega oleks kaetud vähemalt 90% erametsamaast, praegu on see tase kõigest 68,9%. 

Erametsade uuendamise osakaal peaks kasvama praeguselt 20%-ilt 40%-le, kuid metsauuendamise toetuse eelarvet (1,5 

mln €) jagub vaid 7% uuendusraielankide uuendamiseks. Samas on erametsade majandamine viimastel aastatel 

märgatavalt paranenud just tänu sellele, et on toetatud metsakasvatustöid ja tugevdatud metsaomanikke abistavaid 

metsaühistuid. 

 

 

04. novembril toimus Erametsajaht 2016 

 

4. novembril 2016 toimus Eesti Erametsaliidu, Erametsakeskuse ja Vardi Erametsaseltsi koostöös kaheksas 

Erametsanduse ühisjaht. Jahti peeti Raplamaal Vardi jahipiirkonnas. Jahi lõpetuseks peeti seminar teemal „3 aastat uuest 

jahiseadusest – kuidas edasi?“ Seminari käigus tõdeti, et kõik probleemid pole lahendatud ja jahiseadusega tuleb edasi 

tegeleda. Milline oli jahiõnn, loe täpsemalt SIIT. 

http://www.erametsaliit.ee/et/documents/2016/11/25-10-2016-juhatuse-koosoleku-protokoll.pdf
http://www.erametsaliit.ee/documents/2016/03/eesti-erametsaliidu-umarlaua-protokoll.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/et/2016/11/07/erametsajaht-2016-2/


 

Tulemas juubeliaasta 

 

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 ja kalender. Juubeliaastat kajastatakse läbi kogu aasta toimuvate 

sündmuste raames. Juubeliaastaks on uuendatud EEML logo värvid.  

 

 

28.09.2016 esitasime Keskkonnaministeeriumile EEML ettepanekud veeseaduse muutmise seaduse eelnõusse  

 

Ettepanekud veeseaduse eelnõusse leiab SIIT 

 

 

Juhtisime majandus- ja taristuministri tähelepanu kitsaskohtadele sundvõõrandamise seaduse, maakatastriseaduse, 

maakorraldusseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõus 

 

Esitasime 28.09.2016 EEML seisukoha kinnisasja sundvõõrandamise seaduse, maakatastriseaduse, maakorraldusseaduse 

ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu osas.  

Kavandatud seadusemuudatustega riivatakse oluliselt võõrandatavate kinnisasjade omanike põhiseaduslikku õigust omandi 

puutumatusele ja eelnõu jõustumine võib kaasa tuua omanike ebavõrdse kohtlemise. Näiteks on täiesti vastuvõetamatu 

eelnõus plaanitud muudatus, mille kohaselt võib kinnisasja omandit ja valdust sundvõõrandatava kinnisasja omanikult üle 

võtta vahetult sundvõõrandamise otsuse tegemise järel, mitte enam sundvõõranditasu ja hüvitise väljamaksmise järel. Selle 

muudatuse tulemusel ei oleks välistatud kohtuvaidlustest tingitud menetlemise aja pikenemine ning seetõttu ei saavutata 

eelnõu muudatusega soovitud tulemust – vältida vaidluste tõttu aastatepikkuseks veninud kohtumenetlustest tingitud 

kinnisasja omandi ja valduse üleandmise venimist, kuid meie ettepanek oli korraldada asja nii, et hoopis maavaidlustega 

kohtuskäimine muutuks tõhusamaks ja kiiremaks.  

Positiivne on see, kui maaomanikele, kelle valdustest mingi osa tuleb raudtee kasuks riigile võõrandada, pakutakse 

kinnistute müügi eest eksperthinnangu põhjal saadud turuhinda pluss 20% nn motivatsioonitasu. Samas peame ebaõiglaseks 

http://www.erametsaliit.ee/documents/2016/09/lisa-1-veeseaduse-ettepanekud.pdf


seda, et ettepanekuga mitte nõustuvatelt maaomanikelt kavatsetakse raudtee ehitamiseks vajaminev maatükk niikuinii 

sundvõõrandada ja siis juba motivatsioonitasu maksmata.  

Üldisemalt oleme seisukohal, et 20% motivatsioonitasu tuleks maksta kõikide kinnisasjade puhul, et soodustada tehinguid 

vajaduseta sundvõõrandamist rakendada. 

Väga üldsõnaline on eelnõu see osa, mis puudutab nende kahjude hüvitamist, mida maaomanik seoses maa võõrandamisega 

kannab. Põhiseadusega ei ole kooskõlas ka eelnõus kavandatav täiendus, millega oleks piiratud võimalus sundvõõranditasu 

ja hüvitise määramiseks tehtud otsust või toimingut vaidlustada. Põhiseadusest tuleneb õigus pöörduda kohtusse ning 

vaidlustada vara võõrandamine, hüvitis või selle suurus. 

 

EEML kirja leiate SIIT 

 

 

Looduskaitseseadus ja selle muutmine 

 

Keskkonnaministeerium esitas 2. septembril kooskõlastamiseks loodukaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu 

väljatöötamise kavatsuse. Kuna selles pole käsitlust, kuidas seadust põhiseadusega kooskõlla viia, juhtisime 16. oktoobri 

kirjaga taas sellele keskkonnaministri tähelepanu, viidates seejuures ka õiguskantsleri samasisulisele pöördumisele 

Riigikogu poole. Looduskaitseseadus ei ole kooskõlas põhiseaduse § 32-ga, mis sätestab, et omandit võib omaniku 

nõusolekuta võõrandada ainult seaduses ettenähtud juhtudel ja üldistes huvides õiglase ja kohese hüvitise eest. Tuginedes 

põhiseaduse § 12 (isikute võrdse kohtlemise tagamiseks) tuleb täpsemalt reguleerida ka Natura 2000 aladest välja jäävate 

looduskaitsepiirangute hüvitamise korda, sh tähtajad, mille jooksul riik on kohustatud hüvitised välja maksma. Tagamaks 

ametkonna huvi menetleda taotlusi efektiivselt, tuleb kehtestada intressid puhkudeks, kui ületatakse kaitstavat loodusobjekti 

sisaldava kinnisasja omandamise tähtaegasid. Lähtuvalt LKS-i §-is 1 sätestatud looduskaitse eesmärkidest, toetab liit 

kehtiva looduskaitseseaduse sätete muutmist selliselt, et need aitaksid ellu viia järgmisi tõhusa looduskaitse põhimõtteid: 

1. maaomanik on senisest paremini kaasatud looduskaitseliste piirangute kavandamisse; 2. toimib piirangute õiglane ja 

kohene hüvitamine; 3. loodusobjekti kaitse liigiandmete põhjal; 4. mittevajalikud piirangud kaotatakse kiirelt ja läbipaistva 

protsessi alusel; 5. rakendatavad meetmed looduse kaitsmisel on efektiivsed ja nende rakendamine on tagatud. 

Vaata EEML ettepanekuid SIIT 

http://www.erametsaliit.ee/documents/2016/09/eesti-erametsaliidu-seisukoht-kinnisasja-sundvoorandamise-seaduse-maakatastriseaduse-maakorraldusseaduse-ja-nendega-seonduvalt-teiste-seaduste-muutmise-seaduse-eelnou-kohta.pdf
http://www.erametsaliit.ee/documents/2016/10/eesti-erametsaliidu-ettepanekud-ettepanekud-looduskaitseseaduse-muutmise-seaduse-eelnou-valjatootamise-kavatsuse-taiendamiseks.pdf


 

 

Metsaseaduse muudatused 

 

Keskkonnaministeeriumis valmiva metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskirjas on selgitatud, et kavandatud 

muudatustega toetatakse peamiselt metsanduse arengukavas käsitletud tegevust, mis on suunatud metsamaa 

tootmispotentsiaali jätkusuutlikumale kasutamisele. Samas on plaanis muuta seaduse sõnastust nii, et erametsanduse 

toetamine poleks enam riigi ülesanne, vaid võimalus. Tegime ettepaneku jätkata riigi pikaajalisele huvile suunatud 

metsamajandusliku tegevuse toetamist nagu seni, kuna just toetuste abil aktiveeritakse metsaomanikke metsi majandama. 

Eelnõusse on lisatud punkt, mis lubab metsakorraldaja tunnistuse kehtetuks tunnistada, kui isik on rikkunud 

metsakorraldustöödele esitatavaid nõudeid. Eelnõu järgi võib nii tunnistuseta jäänud isik aasta möödudes taas 

metsakorraldaja eksami ja katsetöö sooritamist taotleda. Kuna metsaomanikel on metsakorraldustöödega probleeme liiga 

sageli, tegime ettepaneku pikendada seda aega kahe aastani.  

Juhtisime tähelepanu sellele, et vääriselupaikade lepingute sõlmimine peaks olema võimalik ka kaitsealal paikneva 

vääriselupaiga puhul. Meie ettepanekut kaasata metsaomanike huvi aktiviseerimise nimel vääriselupaiga lepingute 

sõlmimisse ka erametsandust arendav eraõiguslik juriidilisest isikust organisatsioon eelnõusse sisse ei kirjutatud. Samuti 

ei arvestanud keskkonnaministeerium meie ettepanekuga pikendada metsateatise kehtivusaega seniselt 12 kuult 24 kuule. 

Ministeerium põhjendas, et see muudaks raskeks nii metsauuendamiskohustuse täitmise kontrolli kui ka raiestatistika 

kogumise. Metsateatise esitamise korda on plaanis keskkonnaministri määrusega muuta selliselt, et samale alale uue 

metsateatise esitamisel eelmise metsateatise kehtivuse ajal muutub seni kehtiv metsateatis automaatselt kehtetuks. 

 

EEML kirja leiab SIIT 

 

 

Eesti Erametsaliit esitas oma ettepanekud tekkivale valitsuskoalitsioonile majanduse elavdamiseks 

 

Tegime 11.11.2016 ettepanekud valitsusliidu moodustamiseks läbirääkimisi pidanud Keskerakonnale, Isamaa ja Res 

Publica Liidule ning Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale. Ettepanekute näol on esindatud metsandusele olulised 

seisukohad ning sõnastatud vajadused Eesti metsanduse ja keskkonnakaitse edasiseks arendamiseks. Peasiht on toetada nii 

erametsanduse arengut ja elavdada metsandussektori majandustegevust.  

 

Eesti Erametsaliidu ettepanekutega metsanduse arendamiseks saab tutvuda SIIT 

http://www.erametsaliit.ee/et/documents/2016/10/eesti-erametsaliidu-ettepanekud-metsaseaduse-muutmise-seaduse-eelnou-osas.pdf
http://www.erametsaliit.ee/et/documents/2016/11/eesti-erametsaliidu-ettepanekud-valitsusliidu-koalitsioonikokkuleppesse.pdf


 

 
 

Eesti Jahimeeste Selts kohtus maaettevõtjate ning maa- ja metsaomanike esindajatega 
 

Eesti Jahimeeste Selts kohtus 21.11.2016 Eesti maaettevõtjate, maa- ja metsaomanike esindusorganisatsioonide sh Eesti 

Erametsaliidu esindajatega, kelle initsiatiivil arutati 1. juunil 2013. aastal jõustunud jahiseaduse ja selle toimimise üle. 

Eesti maaettevõtjate, maa- ja metsaomanike esindusorganisatsioonide esindajad on seisukohal, et seadusandlus tuleks üle 

vaadata, et oleks võimalik tagada nii jahimeeste kui maaomanike õigused. Kohtumisel peeti nõu ka Sigade Aafrika 

seakatku tõrje teemal ning räägiti väikeuluki jahi korraldusest. Nii maaomanikud kui ka jahimehed leidsid, et ulukite 

kahjustused on piirkonniti väga suured. Koos püütakse leida nendele probleemidele lahendusi. Selleks moodustati 

maaomanike ja jahimeeste ühine töögrupp, et analüüsida seaduse mõju ja kavandada probleemide lahendamise võimalusi. 

 

 
 

Järgmine Eesti Erametsaliidu juhatuse koosolek toimub 6. detsembril Tallinnas. 

Lisainfo Karin Aguraijuja karin.aguraijuja@erametsaliit.ee  

 

 

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 

 
 

mailto:karin.aguraijuja@erametsaliit.ee
http://www.erametsaliit.ee/
https://www.facebook.com/Eesti-Erametsaliit-354663447900151/photos/?tab=album&album_id=1226533834046437
mailto:erametsaliit@erametsaliit.ee

