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Eesti Erametsaliit toetab metsaseaduse muutmise seaduse eelnõus 396 SE planeeritavaid
metsaseaduse muudatusi, kuna need on vastavuses säästva metsanduse põhimõtetega ja
täidavad
eesmärki
muuta
metsaomaniku
jaoks
metsade
majandamisotsuste
tegemine selgemaks ning vähendada bürokraatiat.
Eesti Erametsaliit on Metsaseaduse muudatuste poolt, sest:
1) kokkulepe on konsensuslik. Metsaseaduse muudatustes lepiti kokku 16.01.2017
Keskkonnaministeeriumis toimunud keskkonnaministri metsandusnõukogu istungil,
kuhu olid kaasatud kõik metsandusnõukogu liikmed, sealhulgas Eesti
Keskkonnaühenduste Koda, mille esindajaks 16.01.2017 istungil oli Tarmo Tüür. Seega
Eesti Keskkonnaühenduste Koda, mille liikmed on kümme keskkonnaorganisatsiooni
(Eestimaa Looduse Fond, Eesti Ornitoloogiaühing, Eesti Roheline Liikumine, Eesti
Üliõpilaste Keskkonnakaitseorganisatsioon „Sorex“, Läänerannik, Nõmme Tee Selts,
Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, Tartu
Üliõpilaste Looduskaitsering ja Balti Keskkonnafoorum) on läbi Eesti
Keskkonnaühenduste Koja Tarmo Tüüri isikus olnud esindatud 16.01.2017
metsandusnõukogu istungil, kus jõuti konsensusele ja otsustati metsaseaduse
muudatustega edasi minna. Samal seisukohal oli ka istungil osalenud Tartu Ülikooli
teadlane Asko Lõhmus. Metsandusnõukogu liikmete kokkulepet kinnitab istungi
protokoll.
2) otsuse seadusmuudatuste osas teeb Riigikogu. Vabariigi Valitsus kiitis metsaseaduse
muudatused 23.02.2017 istungil heaks ning esitas eelnõu Riigikogule.
3) seaduse muudatused järgivad säästva metsanduse põhimõtteid. Riigikogu kinnitas
Eesti metsapoliitika juba 1997. aastal ning kogu ülejäänud areng metsanduses on
toimunud kõiki huvigruppe aktiivselt kaasates ja Riigikogu kinnitatud suuniste alusel.
Metsa kasvatamise ja majandamise kõrval on algusest peale peetud oluliseks ka metsade
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kaitset. Seejuures metsanduse ja looduskaitse arengukavades aastani 2020 seatud
eesmärk võtta range kaitse alla vähemalt 10% Eesti metsamaast on juba praegu
saavutatud. Tänaseks saame öelda, et kokku on meil ca 26% metsadest erinevate
kaitsepiirangutega, kus saab kaitse-eeskirjadega seada metsa majandamisel
metsaseadusega sätestatust erinevad tingimused. Kokku on eesti metsadest range kaitse
all veidi üle 10% ning nendes metsades on täielik majandamispiirang.
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