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21. aprillil toimub Eesti Erametsaliidu korraline volinike koosolek ja 25. juubeli tähistamine Tartus 

 

Lähtudes Eesti Erametsaliidu 07.02.2017 juhatuse koosoleku otsusest toimub korraline volinike koosolek 21. aprillil 

2017 Tartus kell 15.30-18.30. Volinike koosolekule eelneb Eesti Erametsaliidu 25. aastapäeva tähistamisele 

pühendatud vastuvõtt algusega kell 13.00.  

 

Erametsaliit saab 25-aastaseks. Tänane liit on 24. aprillil 1992 asutatud Eesti Talumetsaliidu õigusjärglane. Sel puhul 

ilmub raamat „Meie, Eesti metsaomanikud. Eesti Erametsaliit 25”, mis on järjeks 2010. aastal ilmunud trükisele “Eesti 

Erametsaliit: Taasiseseisvunud Eesti metsaomanike koostöö kujunemise lugu”. Huvilistel on võimalik raamatut osta 

20.04.2017 toimuval metsanduse visioonikonverentsil Tartus ja Eesti Erametsaliidu kontorist (Mustamäe tee 50, 

Tallinn 10621; erametsaliit@erametsaliit.ee). 

 

Volinike koosoleku päevakord on järgnev:  

1. Koosoleku juhataja, protokollija ning häältelugemiskomisjoni valimine  

2. Mandaatkomisjoni valimine  

3. Koosoleku päevakorra kinnitamine  

4. Revisjonikomisjoni aruanne  

5. 2016. majandusaasta aruanne ja kinnitamine  

6. Põhikirja muutmine  

7. Ühingu 2017. aasta tegevussuunad ja eelarve tutvustamine  

8. Juhatuse esimehe tasu muutmine  

9. Ühingu liikmemaksude arvutamise valemi kinnitamine ja ühingu 2017. aasta liikmemaksude kinnitamine  

10. EEML töögruppide tööjuhendi kinnitamine  

11. Juhatuse liikme valimine  

12. Kohapeal algatatud küsimused  

 



Palun Teil teatada hiljemalt 20.03.2017 Eesti Erametsaliidu volinike koosolekul ühistut esindavate volinike nimed, 

kontaktid ja lisada esindusõigust tõendavad dokumendid Karin Aguraijujale e-posti aadressile: 

karin.aguraijuja@erametsaliit.ee.  

  

Metsaühistud, kellel volinikud üldkoosoleku poolt veel määramata ning kes plaanivad lähiajal üldkoosoleku 

korraldada, palume Teil ühistut esindavad volinikud ühingu üldkoosoleku otsusega määrata mitmeks aastaks ja 

arvestusega, et oleks ka ettenägematuteks juhtudeks volinikke määratud rohkem kui hetkevajadus (arvestades ühistu 

kasvu ja inimeste liikumisi).  

 
 

 

Aprillikuu juhatuse koosolek 

 

Juhatus kogunes 3. aprillil Tallinnas. 

 

Koosoleku päevakord oli järgmine: 

1. Eelmise juhatuse koosoleku protokollist 

2. Toimunud kohtumised 

3. Metsamajandajate konkurss ja kokkutulek  

4. EEML 2017. aasta eelarves ettenähtud vahendite kasutamise eelarve kava  

5. EEML 21.04.2017 volinike koosoleku päevakorra kinnitamine 

6. EEML töögruppide tööjuhendi ülevaatamine 

7. Eesti Erametsaliidu 25. sünnipäeva tähistamine 

8. Eesti Erametsaliidu 25. aastapäevaks EEML kronoloogia II osa müük ja levitamine  

9. Ettepanekud füüsilisele isikule kasvava metsa müügi, raieõiguse müügi ning metsamaterjali müügi pealt 

tulumaksusoodustuste kehtestamiseks  

10. Eesti FSC metsamajandamise standardist 

11. Eesti Jahimeeste Seltsi jahinduse infosüsteemi tutvustamine  

12. CEPF palub liikmesorganisatsioonidel nimetada metsapoliitika topp 3 prioriteetsed teemad: EEML ettepanekud 

13. Järgmine juhatuse koosolek  

14. Muud küsimused 

 

Koosoleku protokolli leiate SIIT 

 

mailto:karin.aguraijua@erametsaliit.ee
http://www.erametsaliit.ee/et/documents/2017/04/juhatuse-koosoleku-protokoll-03-04-2017.pdf


 

Metsaühistud kutsuvad istutama 

 

Aprilli lõpus ja mai alguses toimuvad üle Eesti metsaühistute poolt korraldatavad metsaistutuspäevad, kus selgitatakse 

metsade kasvamise protsesse ning pannakse algus uuele metsapõlvkonnale.  
Prognooside järgi tänavu erametsadesse istutatavate puude arv läheneb 10 miljonile. Metsa istutamise maht 

erametsades võiks olla veelgi suurem, kuid metsaomanikke kimbutab istutusmaterjali nappus. Et suurendada 

istutusmaterjali kättesaadavust ning pakkuda stabiilset nõudlust ka kohalikele metsataimekasvatajatele, on 

metsaühistud juba aastaid oma liikmetele ühiselt taimi hankinud. Ühistute poolt ühishangete käigus saadavate taimede 

kogused võiksid olla suuremadki, kuid taimlate mahud seda ei võimalda. Metsa istutamise mahu kasvu on soodustanud 

ka metsa uuendamise toetus, mille mõju koos metsaühistute hea tööga metsaomanike teavitamisel ja taimede 

vahendamisel on hästi näha just väikemetsaomanike kinnistutel. 

 

Metsaistutuspäevade kohta leiad rohkem infot SIIT. 

 

 

 

30.03.2017 jahinduse töögrupi koosolek Eesti Jahimeeste Seltsis 

 

30. märtsil kohtusid Eesti Jahimeeste Seltsis Eesti maaettevõtjate, maa- ja metsaomanike esindusorganisatsioonide 

esindajad jahimeestega. Tegemist oli juba kolmanda kohtumisega. 

 
 Koosoleku päevakorras olid järgnevad teemad:  

1. Sigade Aafrika katku tõrje meetmete arutelu (ühispöördumine)  

2. Jahiulukite seireandmete loetelu ja kogumise korra täiendamine  

3. Jahiseaduse toimimise arutelu  

4. IT süsteemide arendamine kahjude registreerimiseks, jahilubade väljaandmiseks (EJS-i projektijuht Karri Urban 

tutvustab tehtud ja tehtavat IT alal)  

 

 Leiti, et seakatku oht püsib endiselt kõrge ja tuleb jätkata metssigade küttimisega. Ühiselt jõuti seisukohale, 

millega taunitakse igasugust metssigade „hoidmist“ seni, kuni Eesti ei ole katkuvaba. Otsustati katku tõrjumise 

ennetava meetmena soovitada kõigil jahindusorganisatsioonidel kahjustuse esinemisel väljastada maaomanikele omal 

maal tasuta jahiload metssigade küttimiseks. Kommunikeerida esindusorganisatsioonide kaudu, et 

kahjustuskohtadesse väljastatakse tasuta luba maaomanikule. Juhul, kui ei õnnestu jahipiirkonna haldajaga saada 

kokkulepet loa väljastamise osas, siis palutakse pöörduda katuseorganisatsioonide poolde lahenduse leidmiseks. 

Koostatakse eeltoodut kokkuvõttev ühine pressiteade, mis edastatakse Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eesti 

Erametsaliidu, Eesti Talupidajate Keskliidu ja Eesti Jahimeeste Seltsi liikmetele.  

 Otsustati täiendada Jahiulukite seireandmete loetelu ja kogumise korra § 2 lg 1 punktiga 6 ulukikahjustuse andmed 

ning ette valmistada kiri keskkonnaministrile.  

http://www.eramets.ee/uudised-1/sa-erametsakeskus/metsauhistud-ule-eesti-kutsuvad-metsa-istutama/


 Jahiseaduse toimimise osas Eesti Erametsaliidu analüüsi põhjal saab öelda, et seadusest tulene lepingute nõue 

erametsaomandi põhjal ei tööta. Kahjude kompenseerimise süsteem on ebapiisav ja liiga keeruline ning ei ole 

praktikas rakendunud. Samas Eesti Jahimeeste Seltsi esindajatel puudub esialgu valmisolek jahiseadust avada. 

Seetõttu jätkatakse esialgu 16.02.2017 koosolekul kokkulepitud ühise lepinguvormi väljatöötamisega. EEML juhatus 

nimetas Eesti maaettevõtjate, maa- ja metsaomanike esindusorganisatsioonidega ja Eesti Jahimeeste Seltsi 

jahinduse töögrupi liikme Andres Oleski EEML esindajaks lepingu väljatöötamise töögrupis. 

 EJS tutvustas jahinduse infosüsteemi arendust. Ühisosana leiti, et infosüsteemi võiks lisada kahjustuste andmed ja 

liikmesorganisatsioonidel tutvustada oma juhatuses EJS-i infosüsteemi.  

 Täiendavalt arutati jahihooaja välist küttimist kahjustuskolletes ja otsustati järgmiseks koosolekul so 30.05.2017 

kutsuda osalema Keskkonnaameti esindaja. 

 

30.03.2017 nõupidamise protokolli leiate 

30.03.2017 

nõupidamise protokoll.pdf  
 

 

 

Eesti Erametsaliidu seisukoht metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu 396 SE väljatöötamise ja muudatuste 

osas 

 

Eesti Erametsaliit toetab metsaseaduse muutmise seaduse eelnõus 396 SE planeeritavaid metsaseaduse muudatusi, 

kuna:  

1) metsaseaduse muudatustes lepiti kokku 16.01.2017 Keskkonnaministeeriumis toimunud keskkonnaministri 

metsandusnõukogu istungil, kuhu olid kaasatud kõik metsandusnõukogu liikmed; 

2) Vabariigi Valitsus kiitis metsaseaduse muudatused 23.02.2017 istungil heaks ning esitas eelnõu Riigikogule; 

3) need on vastavuses säästva metsanduse põhimõtetega ja täidavad eesmärki muuta metsaomaniku jaoks 

metsade majandamisotsuste tegemine selgemaks ning vähendada bürokraatiat.  

 

Seetõttu esitasime 5.04.2017 Riigikogu Keskkonnakomisjonile metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu  396 SE osas 

toetuskirja. 

 

Sügisel kooskõlastusringil olnud metsaseaduse muutmise seaduse eelnõule 20.10.2016 Eesti Erametsaliidu poolt 

esitatud täiendustega saab tutvuda SIIT. 

 

https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/06661db2-4174-46ad-9552-6b17e1ba2fd7/Metsaseaduse%20ja%20looduskaitseseaduse%20muutmise%20seadus
http://www.erametsaliit.ee/et/documents/2015/10/eesti-erametsaliidu-taiendused-metsaseaduse-muutmisettepanekutele.pdf


 

 

Looduskaitsepiirangute hüvitis väljaspool Natura alasid.  

 

Erametsaliit on järjepidevalt seisnud selle eest, et riik hüvitaks omandile seatud, avalikust huvist tulenevad piirangud 

kohe ja õiglaselt, mis on üks põhiseadusest tulenevaid põhimõtteid. Eesmärgiks on, et Natura alade ja väljapoole neid 

jäävate erametsade omanikke koheldaks võrdselt. Oluline on, et Natura erametsatoetus säiliks ning et hakataks Natura 

erametsa hüvitisega võrdset kompensatsiooni maksma ka neile erametsaomanikele, kelle metsmaa asub väljaspool 

Natura 2000 alasid. Tänavu hakataksegi esmakordselt maksma Natura erametsa hüvitisega võrdset kompensatsiooni 

erametsaomanikele, kelle väljaspool Natura alasid paiknevatel maadel on range kaitsega sihtkaitsevööndi ala. Siiani 

need maaomanikud looduskaitsepiirangute eest hüvitist ei saanud. Kokku on erametsades selliseid väljaspool Natura 

alasid asuvaid kaitsealasid 5000 ha. Hüvitise suurus on 110 €/ha aastas.  

Pärnumaal Vabariigi Valitsuse määrusega moodustatud kaks uut looduskaitseala: Nätsi-Võlla ja Kikepera. Seal on 

lisandunud uusi piirangualasid ja muutunud senine kaitserežiim. Soovitame olla tähelepanelikud ja ka nende alade 

kohta toetustaotlused esitada. Maaameti kaardipõhi antud muudatusi ja täiendusi ei näita. 

 

Tehtud muudatus on tähtis samm looduskaitsepiirangute õiglasema hüvitamise poole. Siiski on edasiminekumaad, 

kuna ebavõrdne kohtlemine jätkub metsamaa piiranguvööndi osas. Natura ala metsamaa omanik saab taotleda lisaks 

sihtkaitsevööndi toetusele piiranguvööndi eest 60 €/ha aastas, kuid Natura alast välja jäävate erametsamaade omanikud 

seda ei saa. Lisaks ei saa nad hüvitist taotleda, kui nende metsas asub tulevane, alles menetluses olev sihtkaitsevöönd 

ehk projekteeritav kaitseala. 

 

Kvaliteetne keskkond on avalik hüve, millesse peab solidaarselt panustama kogu ühiskond. Hüvitis 110 €/ha aastas 

katab metsa majandamisest saadava tulu umbes pooles ulatuses, pool looduskaitsest ehk üldisest hüvest jääb siiski 

metsaomaniku kanda. Enamikus lähiriikides on keskkonnateenuste tasumäärad metsaomanikele oluliselt suuremad. 

 

Hüvitist makstakse maaelu arengukava vahenditest ja taotlusi saab Erametsakeskusele esitada 22. aprillini. Hüvitise 

taotlemisel on abiks metsaühistud. 

 



 

 

Ettepanek metsaseaduse § 40 muutmise seaduse eelnõu 420 SE Riigikogu menetlusest tagasivõtmiseks 

 

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon esitas 6.04.2017 Riigikogule metsaseaduse § 40 muutmise seaduse 

eelnõu 420 SE, mille eesmärk on muuta metsaseaduse § 40 lõiget 10. Eelnõu selgitustes on põhjendusena välja 

toodud, et eesmärgiks on, et kevadist raierahu hakkaksid peale Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) järgima ka 

erametsaomanikud. 

 

Muudatuse tulemusena keelustataks raie ja metsa väljavedu perioodil 15. aprill kuni 15. juuni täielikult. Eelnõu 

seletuskirjas on selgitatud, et raierahu perioodil on võimalik tegeleda metsaistutuse, noorendike hooldamise ja 

metsasihtide puhastamisega, seda hoolimata asjaolust, et valdav osa värvulisi pesitsevad mitte suurtes või 

raieküpsetes metsades, vaid just võsastikes ja noorendikes (ka metsasihte, metsakraave ja metsateid piiravates 

võsastikes). Raierahu eesmärk on tagada lindudele pesitsemise ajaks soodne elukeskkond. Eelnõu seletuskirja 

kohaselt on aga soovitatud raierahu ajal noorendike hooldamist ehk siis hoopis lindude pesitsemise segamist, mitte 

nende kaitsmist.  

Eesti Erametsaliit koos Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojaga pöördus Eesti Konsrevatiivse Rahvaerakonna 

Fraktsiooni esimehe poole, milles selgitasime, et metsade kõige aktiivsem majandamisperiood langeb sesoonselt 

talvekuudele. Kevadisel lindude pesitsemise perioodil kukub see miinimumini. Kuna järjest rohkem on 

metsaomanikud teadlikud, haritud ning omavad säästva metsamajandamise PEFC ja FSC sertifikaate, mis tagavad 

keskkonnasäästliku, sotsiaalselt õiglase metsamajandamise ning puidu käitlemise, siis juba praegu 

erametsaomanikud kaitsevad loodust ilma käskude ja keeldudeta, mistõttu puudub vajadus kehtestada täiendavaid 

meetmeid. 

 

 

 

Eesti Erametsaliidu ja Eesti Orienteerumisliidu koostööleping 

 

Eesti Erametsaliit (edaspidi EEML) ja Eesti Orienteerumisliit (edaspidi EOL) sõlmisid 06.04.2017 koostöölepingu. 

Leping reguleerib EEML ja EOL koostööd orienteerumispäevakute korraldamisel. 

 

EOL lähtub päevakute korraldamisel maksimaalselt metsa ja looduskeskkonna hoidmisest ning EEML-i ja selle 

liikmete soovitustest; levitab päevakuil osalejate seas metsa ja looduse hoidmise vältimatu vajaduse põhimõtet ja 

tutvustab looduses liikumise head tava. EOL kasutab EEML-i logo orienteerumispäevakutel, orienteerumispäevakute 

kodulehel, välikampaania postritel, väljaminevates uudiskirjades ja ajakirjas "Orienteeruja". Samuti EOL annab 

EEML-le ja selle liikmetele igakülgset teavet päevakute kohta. 

 



EEML hakkab vahendama oma liikmetele teavet orienteerumispäevakute kohta ja EOL-le metsandusest tulenevaid 

tavasid ja käitumisnorme. 

 

 

 

EEML töögrupi tööjuhend 

 

Vastavalt Eesti Erametsaliidu 3.04.2017 juhatuse koosoleku otsusele on valminud EEML töögrupi tööjuhend, mis 

esitatakse 21.04.2017 volinike koosolekul kinnitamiseks.  

Töögruppide moodustamise eesmärgiks on valdkonna arendamine, probleemidele lahenduste otsimine, 

muudatusettepanekute tegemine ja elluviimine. Eesti Erametsaliidu töögrupi tööjuhend hakkab reguleerima Eesti 

Erametsaliidu töögruppide moodustamist, lõpetamist, töögrupi töökorraldust ning töögrupi ülesandeid ja kohustusi. 

 

 

 

Järgmine Eesti Erametsaliidu juhatuse koosolek toimub 21.04.2017 kell 11.00 Rotalias aadressil Tähe tn 3, 

Tartu. Koosoleku päevakord on:  Valmistumine Eesti Erametsaliidu 21.04.2017 volinike koosolekuks. 

 

Lisainfo ja registreerumine 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

