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Volinikud rõhutasid säästliku metsamajanduse tähtsust 

Eesti Erametsaliidu volinike 21. aprilli koosolekul tuli arutlusele säästlik metsamajandus, mis just erametsades avaldub 

tihtipeale oma kõige klassikalisemas tähenduses. Eesti Erametsaliidu volinik Toomas Lemming rõhutas, et säästlik 

metsandus koosneb neljast aspektist – majanduslik, sotsiaalne, ökoloogiline ja kultuuriline. Viimase aja debatt on 

keskendunud eelkõige majandusliku ja ökoloogilise aspekti vastandamisele. Olulised on metsa kui tuluallika ja metsa 

kui liigilise mitmekesisuse säilitaja roll, kuid mitte vähemtähtis ei ole metsa sotsiaalne roll tööhõive ja metsapuhkuse 

pakkujana. Samal ajal, kui meie põhiseaduses on Eesti Vabariigi üheks eesmärgiks „eesti rahvuse ja kultuuri säilimine 

läbi aegade”, on tähelepanuta ja lausa unustusse jäänud metsamajanduse kultuuriline aspekt, mis omab tähtsat rolli 

metsade säilitamisel. Just erametsades on tänapäeval tihti tähtsustatud pere põlvkondade järjepidevust siduvat 

pärandkultuuri. 

Eesti Erametsaliit peab säästlikku metsamajandamist väga tähtsaks ja leiab, et just erametsades avalduvad tihtipeale 

metsanduse neli tähtsat aspekti ühekorraga. 

25.04.2017 avaldas Eesti Erametsaliit pressiteade teemal “Erametsaliit peab säästlikku metsamajandamist väga 

tähtsaks”. Pressiteatega saab lähemalt tutvuda SIIT. 

 

 

Tähistasime 25.aastapäeva 

 

21.aprillil tähistasime Tartus piduliku koosolekuga Eesti Erametsaliidu 25. aastapäeva. Tunnustasime liikmeid-

metsaühistuid, kõiki juhatuse esimehi ja tegevjuhte, kes läbi aja on liidu arengusse andnud oma suure panuse. 

Erametsanduse edendaja autasu sai pikaajaline tegevjuht Toomas Lemming. Esitlesime ka liidu ajalooraamatut «Meie, 

Eesti metsaomanikud». Seda trükist saab osta erametsaliidu kontorist ja Rahva Raamatu kauplustest.  

http://www.erametsaliit.ee/et/2017/04/25/erametsaliit-peab-saastlikku-metsamajandamist-vaga-tahtsaks/


 

 

 

Maikuu juhatuse koosolek 

 

Juhatus kogunes 23. mail Lääne maakonnas, Kullamaa külas, Goldenbecki majas. 

  

Koosoleku päevakord oli järgmine: 

1. Eelmise juhatuse koosoleku protokollist 

2. Toimunud kohtumised 

3. Saaremaa Metsaühingu pöördumisest  

4. Rühma liikme ja Eesti Erametsaliidu vahelise PEFC kokkuleppe kinnitamine  

5. Ühinenud Metsaomanike FSC grupisertifikaadist  

6. Eesti FSC metsamajandamise standardi valmimisest  

7. EEML 2017. aasta eelarve ja tegevused  

8. Juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine  

9. Metsamajandajate konkurss ja kogu pere metsapäev  

10.  Metsamajandajate konkursi ankeedi kinnitamine  

11.  EEML majandusliku elujõulisuse arenguhüppe projekti ettevalmistamine KÜSK-i esitamiseks, tähtaeg 

1.06.2017  

12.  Ökosüsteemsete teenuste projektist  

13.  EEML töögruppide tööjuhendist ja töögruppide moodustamisest 

14.  Ökosüsteemsete teenuste väljatöötamise töögrupi moodustamine  

15.  Jäätmete koristamine era- ja riigimaal, töögrupi moodustamine  

16.  Järgmised juhatuse koosolekud 

17.  Muud küsimused  

Koosoleku protokolli leiate SIIT 

 

http://www.erametsaliit.ee/et/documents/2017/06/juhatuse-23-05-2017-koosoleku-protokoll.pdf


 

 

 

Juunikuu juhatuse koosolek 

  

Juhatus kogunes 27. juunil Muhumaal Koguva külas Vanatoa talus 

  

Koosoleku päevakord oli järgmine: 

 

18. Saaremaa Metsaühingu tegemistest  

19. Eelmise juhatuse koosoleku protokollist 

20. Toimunud kohtumised 

21. EEML 2017. aasta eelarve ja selle täitmine 

22. Eesti FSC metsamajandamise standardi protsessist  

23. Metsamajandajate konkurss ja kogu pere metsapäev  

24. Metsamajandajate konkursi hindamiskomisjoni liikmete ja tasu kinnitamine  

25. Valimiskompassiks ettevalmistumine 

26. Jäätmete koristamine era- ja riigimaal, töögrupi liikmete kinnitamine  

27. Puhkused 

28. Järgmised juhatuse koosolekud 

29. Muud küsimused 

 

 

 

Eesti Erametsaliidu uus esimees 

Erametsaliidu juhatuse 23. mai otsuse kohaselt on uus juhatuse esimees Mikk Link, kes on Läänemaa metsaühistu juht. 

Senine juhatuse esimees Ants Erik lahkus ametist seoses sooviga pühenduda rohkem oma põhitööle.  

Mikk Link ütles ametisse astudes, et soovib jätkata ettevõtmistega, mis suurendavad liidu võimekust ja iseseisvust. 

Need on ühine huvide kaitse, ühine metsade sertimine ning ühine uurimis- ja teavitustegevus. Liidu tugevdamise tähtsa 

osana näeb ta ka metsaomanike suuremat koondumist: «Erametsaomaniku positsioon Eesti ühiskonnas on seda 

tugevam, mida rohkem metsaomanikke on liitunud metsaühistutega ja mida rohkem metsaühistuid kuulub 

erametsaliitu.»  

 



 

 

 

Parimate metsamajandajate konkurss 

Eesti Erametsaliit koostöös Erametsakeskusega kuulutas 25. mail välja konkursi parima metsamajandaja leidmiseks. 

Kõikidel tublidel metsaomanikel on võimalus konkursil osaleda. Selleks on vaja täita hiljemalt juuni lõpuks ankeet, 

mille leiab SIIT.  Ankeet võib esmapilgul tunduda pikk, kuid kohustuslikke välju ankeedis on vaid neli. Vastama 

peaksite vaid Teie metsa ja metsas tehtud töid puudutavatele küsimustele.   

Konkursi tulemused võetakse kokku kogu pere metsapäeval, mis on 12. augustil Raplamaal Ruunawere Postimõisas. 

Autasustatakse konkursi tublimaid, väärikad auhinnad paneb võitjatele välja STIHL.  
 

 

 

12. augustil 2017 toimub Raplamaal kogu pere metsapäev 

See päev on metsaomanike kokkutulek uuendatud vormis: traditsiooniliselt toimub 2000. aastast alates peetav iga- 

aastane metsamajandajate kokkutulek augustis eelmise aasta parima metsamajandaja tegevuspiirkonnas. Tänavusel 

kogu pere metsapäeval tehakse kõike seda, mida on tehtud varasematel kokkutulekutel (nt ekskursioon eelmise aasta 

parima metsamajandaja Rain Ajaotsa metsa), kuid lisandub hulk muid ettevõtmisi – ekskursioonid, matkad, õpitoad, 

tehnika ja metsatarvikute esitlus jne, peale selle lastele suunatud tegevus. Ootame metsapäevale kogu erametsarahvast 

ja huvilisi koos peredega.  

 

 

 

Põhjendasime taas oma seisukohti seoses tehnovõrkude talumise tasuga 

 

Tehnovõrkude talumise tasu muutmine on eelnõuna praegu riigikogu menetluses. See on rõõmustav, kuid ikka veel ei 

saa rahul olla eelnõus planeeritava talumistasu määraga. Saatsime ka riigikogu õiguskomisjonile kirja, kus 

põhjendasime veel kord, miks meie arvates see tasumäär peaks olema palju suurem. 10.05.2017 Eesti Erametsaliidu 

poolt saadetud arvamusega saab tutvuda SIIT. 

Arutelud tehnovõrkude talumise tasu teemal on kestnud juba aastaid. Õiglase tasu kehtestamine on muutunud 

põhimõtteliseks küsimuseks, mille lahendus otseselt näitab riigi suhtumist eraomandusse.  

 

http://www.erametsaliit.ee/et/metsamajandajate-konkurss-2017/
http://www.erametsaliit.ee/et/documents/2017/05/eeml-arvamus-aosrs-ja-teiste-seaduste-muutmise-seaduse-eelnou-kohta.pdf


 

 

 

Eesti Erametsaliit toetab puidu kasutamist taastuvenergias 

 

31.03.2017 esitas Eesti Erametsaliit oma seisukoha taastuvenergia kasutamise osas riigikogu majanduskomisjonile, 

milles juhtis tähelepanu, et vabanemine majanduslikult vähem väärtuslikust küttepuidust, raiejäätmetest ja võsast, aitab 

Eesti puidu tagavara hoida ning seetõttu ei toeta Eesti Erametsaliit mitte mingisuguseid piiranguid väheväärtusliku 

energiapuidu kasutamisel. Eesti Erametsaliidu seisukohaga saate lähemalt tutvuda  SIIT. 

 

 

 

Metsaseaduse muutmise eelnõude menetlemisest Riigikogus 

Selgitasime, et Riigikogu Keskkonnakomisjoni soov anda valitsusele õigus teatud puhkudel kogu riigis uuendusraied 

keelata või neid piirata on võhiklik ettepanek, mis annaks maaelule valusa hoobi. Samuti ei poolda me linnade 

rohealadel tehtavate raietööde topelt-kooskõlastuse nõude sisseseadmist ja ettepanekut kehtestada Eestis kevaditi 

üleüldine raierahu. Riigikogu liikmete enamus siiski hääletas selle muudatuse poolt, et metsade loodusliku tasakaalu 

tagamiseks saab valitsus õiguse seada piiranguid uuendusraie langi pindalale. Linnametsade majandamisel tuleb 

edaspidi metsateatis enne Keskkonnaametile esitamist kooskõlastada linnavalitsusega. Oleme seisukohal, et 

eelnimetatud muudatused sisuliselt ei taga säästlikumat metsamajandamist vaid on pigem edaspidi takistuseks metsade 

jätkusuutlikul majandamisel.  

14.06.2017 Riigikogu istungil vastu võetud metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seadus 396 SE muudatuste 

selgitused leiab SIIT.  

 

Raierahu asjus esitas veel eraldi eelnõu riigikogu EKRE fraktsioon, kelle seadusemuudatus tähendaks kõikide raiete 

ja metsavedude peatamist 15. aprillist 15. juunini. Koos Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojaga (EPKK) avaldasime 

soovi, et EKRE eelnõu riigikogu menetlusest tagasi võetaks. Samad seisukohad esitasime 15.06.2017 ka Riigikogu 

Keskkonnakomisjonile. EEML ja EPKK 13.04.2017 ühispöördumisega saab lähemalt tutvuda SIIT ja EEML ja EPKK 

15.06.2017 pöördumisega Riigikogu Keskkonnakomisjoni poole SIIT. Pöördumistes selgitasime, et erametsade 

aktiivseim majandamisperiood jääb talvekuudele, täiendav raierahu erametsas puudutaks vaid 0,2% kogu metsamaast. 

 

Metsaseaduse § 40 muutmise seaduse eelnõu on Riigikogus läbinud alles esimese lugemise ja selle menetlemisel 

Riigikogus hoiame silma peal. Eelnõu algatanud fraktsiooni poolt on 16.06.2017 metsaseaduse § 40 muutmise eelnõu 

osas tehtud ettepanek lisada eelnõusse selgitus, et põhjendatud otsus piirangu kehtestamise või mittekehtestamise kohta 

tehakse igal aastal eraldi.”. Selgitus: ilmastiku olud on igal aastal erinevad, millest tulenevalt on otstarbekas valdkonna 

eest vastutaval ministril kehtestada või mitte kehtestada raie piiramine. 

 

http://www.erametsaliit.ee/et/documents/2017/04/eesti-erametsaliidu-seisukoht-taastuvenergia-osas.pdf
http://www.envir.ee/et/uudised/uuenenud-metsaseadus-toob-sugisest-mitmed-muudatused
http://www.erametsaliit.ee/et/documents/2017/04/eeml-ja-epkk-uhispoordumine-ekre-fraktsiooni-poole-metsaseaduse-eelnou-§-40-muutmise-seaduse-eelnou-420-se-riigikogu-menetlusest-mahavotmiseks.pdf
http://www.erametsaliit.ee/et/documents/2017/06/ettepanek-metsaseaduse-%C2%A7-40-muutmise-seaduse-eelnou-420-se-riigikogu-menetlusest-tagasivotmiseks.pdf
file:///C:/Users/Kasutaja/Downloads/EKRE_muudatusettepanek_420SE.pdf


 

 

 

Ettepanek Keskkonnaministri määruse nr 27 23.05.2013 „Jahiulukite seireandmete loetelu ja kogumise kord 

ning seiret korraldama volitatud asutus“ täiendamiseks  

 

25.05.2017 Eesti Jahimeeste Selts, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Erametsaliit, Eesti Talupidajate 

Keskliit ja Eesti Omanike Keskliit tegid ettepaneku Keskkonnaministri määruse nr 27 täiendamiseks. 

 

Keskkonnaministrile pöördumises juhiti tähelepanu asjaolule, et ulukiseire aruande aluseks olev määrus ei käsitle 

suurimat ulukitega seotud olevat probleemi ehk ulukikahjustusi ning tegid ettepaneku täiendada määruse § 2 lõige 1 

punktiga: 6) ulukikahjustuse andmed. 

 

Organisatsioonid on seisukohal, et nimetatud ettepanek aitab kaasa ulukipopulatsioonide paremale ohjamisele, ning 

aitab suunata jahipidamist suuremate ulukikahjustustega piirkondadesse. 

 

Määruse muudatuse ettepaneku peamine eesmärk on läbi jahiulukite tasakaalustatud ohjamise ühiskonnasiseste 

konfliktide vältimine Eestis. 

 

Ettepanekuga keskkonnaministrile saate lähemalt tutvuda SIIT. 

 

 

 

Ökosüsteemiteenused 

 

Eesti Erametsaliit osales 24. mail 2017 Keskkonnaagentuuris toimuval Eesti ökosüsteemide teenuste (ÖST) 

kaardistamise ja hindamise tegevuskava tutvustamisel.  

 

Ökosüsteemide teenuste hindamise ja kaardistamise, sh hüvede väärtuse hindamise, otsustusprotsessidega ja 

aruandlusega seostamise tegevuskava (asukohaga http://taurus.gg.bg.ut.ee/toja/elme1tk/) käsitleb metsa tervikuna. 

Eesti Erametsaliit on veendunud, et riigi- ja eramaal metsa ökosüsteemide teenuste kaardistamisel, arendamisel ja turu 

loomisel tuleb kasutada erinevaid metoodikaid, tähtaegu, teostajaid ja eelarveid.  

 

Eesti Erametsaliit esitas Keskkonnaagentuurile oma ettepanekud ökosüsteemide teenuste tegevuskava täiendamiseks.   

Nendeks on täpsustada ja näidata tegevuskavas eraldi riigi- ja erametsa ökosüsteemiteenuste välja töötamise 

probleemid, eesmärk jne ning dialoogi pidamiseks tegevuskava teostajate ning maaomanike vahel tuleb kaasata lisaks 

Riigi Metsamajandamise Keskusele, metsaühistud, SA Erametsakeskus ja Eesti Erametsaliit.  

 

http://www.erametsaliit.ee/et/documents/2017/06/ettepanek-keskkonnaministri-maaruse-nr-27-23-05-2013-jahiulukite-seireandmete-loetelu-ja-kogumise-kord-ning-seiret-korraldama-volitatud-asutus-taiendamiseks.pdf


 

Eesti Erametsaliit soovib erametsaomanike esindusorganisatsioonina osaleda tegevuskavaga erametsamaal 

kavandatud kaardistuste, analüüside, portaali jm tegevuste kavandamisega seonduvate lähteülesannete sõnastamise ja 

teostamise protsessis.  

 

 

 

Eesti Erametsaliidu PEFC rühmasertifikaat 

 

Eesti Erametsaliit omab alates 2010. aastast PEFC rühmasertifikaati. PEFC sertifitseerimine soodustab säästlikku ja 

vastutustundlikku metsamajandamist, mis on tähtsad kaitsmaks metsa funktsioone. Sertifikaadi eesmärks on tõestada, 

et mets on majandatud majanduslikult efektiivselt, mille käigus on säilitatud ökoloogiline tasakaal, sotsiaalsed ning 

kultuurilised väärtused. Sertifitseerimise kaudu tõestab metsaomanik, et ta soodustab ja viib ellu säästlikku 

metsamajandust. Eesti Erametsaliidu PEFC rühmasertifikaadiga on tänaseks päevaks liitunud 86 metsaomanikku üle 

206 000 ha suuruse metsamaaga.  Aktiivse PEFC sertifikaadi propageerijana oma liikmete seas väärib siinkohal 

kindlasti mainimist Vändra Metsaühing, kelle liikmed moodustavad Eesti Erametsaliidu rühmasertifikaadis üle 20% 

liitunud metsaomanikest. 

 

Eesti Erametsaliit on esindatud ka Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogus, kes tegeleb muuhulgas metsamajandamise 

ja tarneahela standardite uuendamisega, huvigruppide koondamisega, PEFC turundamise ja tutvustamisega ning PEFC 

teabematerjalide väljatöötamise ja levitamisega. Alates 05.06.2017 esindab Eesti Erametsaliitu Eesti 

Metsasertifitseerimise Nõukogus Karin Aguraijuja. 

 

Lisainfot PEFC grupisertifikaadiga liitumise kohta leiate SIIT. 

 

 

 

Eesti Erametsaliidu majandusliku võimekuse suurendamine 
 

Eesti Erametsaliit esitas projektitaotluse Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile (KÜSK) 2017.aasta vabaühenduste 

majandusliku elujõulisuse arenguhüppe taotlusvooru toetuse saamiseks. 

Projekti pealkirjaks on Eesti Erametsaliidu majandusliku võimekuse suurendamine ja projekti eesmärgiks on, et 

ühingu teenused ja pakutavad hüved oleks hästi kättesaadavad nii oma liikmetele kui ka laiemale üldsusele. 

 

MTÜ Eesti Erametsaliit (edaspidi: EEML) soovib tõsta oma majanduslikku elujõulisust ja jätkusuutlikust. Selleks  

plaanib liit arendada teenuseid, mis on suunatud kodanikuühiskonna sellele osale, mis on seotud loodushüvede 

pakkumise ja tarbimisega. Projekti peamiseks väljundiks on selge teenuste arendamise 

http://www.erametsaliit.ee/et/sertifitseerimine-2/ruhmasertifikaat/


 

tegevuskava/strateegiadokument, mille elluviimine aitab tõsta pakutavat teenusmahtu ning suurendab 

finantsvõimekust. Projekti jooksul EEML töötab välja ning arendab ühingu teenused, soetab kontoritehnikat ja 

uuendab kodulehte. Projekti üheks sihtrühmaks on erametsa- ning maaomanikud, teiseks kogu Eesti avalikkus. 

Teenuste väljatöötamise ja arendamise kaudu pakutakse ühiskonnale hüve läbi kaitstud loodusväärtuste, säästlikult ja 

keskkonnahoidlikult majandatud metsade. 

 

Projekti rahastuse saamine selgub augustis 2017. 

 

 

 

Eesti 100 x 100 pesakasti erametsa! 

 

Eesti Erametsaliit MTÜ soovib korraldada Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva auks üle Eesti koostöös metsaühistute ja 

koolidega lindude pesakastide valmistamise ürituse. Organiseerime koostöös oma partneritega pesakastide 

valmistamiseks vajalikud joonised ja materjalid. Pesakastid valmivad koolilaste tööõpetuse tunnis. Koostöös 

metsaühistutega leitakse pesakastide ülespanekuks sobivad asukohad ning kooliõpilased saavad omavalmistatud 

linnupesad õpetliku jutu saatel ise metsa üles panna.  

 

Kutsume ka organisatsioone ja firmasid antud üritusest osa saama, kellel on võimalus koolilaste poolt eelnevalt 

valmistatud pesakastid ise metsa üles seada või eelnevalt koolilaste poolt valmislõigatud juppidest ise pesakastid 

metsas kokku panna ning seejärel õpetliku linnu- ja metsajutu saatel üles panna. Organisatsioonidel tuleb 

kooliõpilastele linnupesade valmistamise kulud ning nende metsa ülesseadmisega kaasnevad kulud katta.  

 

Projektiga liitumiseks ühendust võtta Karin Aguraijujaga, e-mail erametsaliit@erametsaliit.ee.  

Pealkiri "Eesti 100x100 pesakasti erametsa!" tähendab, et iga antud üritusega liitunud kool ning organisatsioon tagab 

100 pesakasti metsa ülespanemise. Pesakastid peavad valmima varakevadeks, et need õigeaegselt metsa üles panna. 

EV100 kingituste tegemiseks oli võimalik taotleda väiketoetusi KÜSK-ist. Eesti Erametsaliit esitas projektitaotluse 

KÜSK-le toetuse saamiseks kingituse teostamiseks. 

 

mailto:erametsaliit@erametsaliit.ee


 

 

 

Kutse töögrupiga liitumiseks / jäätmete koristamise teemaline töögrupp 

 

Järgneval aastal on riigil plaanis muudatused prügimajanduses. Selleks, et seista maaomanike huvide eest, teeme 

ettepaneku moodustada jäätmete koristuse teemaline töögrupp, kes kaardistaks jäätmeseaduse kitsaskohad ning töötaks 

välja ettepanekud jäätmeseaduse muutmisse. Hetkel kehtiva jäätmeseaduse §128 lg 4 kohaselt korraldab jäätmete 

käitlemise ja saastuse likvideerimise, kui saastajat ei ole kindlaks tehtud ühe aasta jooksul jäätmete keskkonda viimise 

asjas süüteomenetluse alustamisest arvates, samuti juhul, kui jäätmete ja saastuse likvideerimisega ei ole võimalik 

keskkonnakaitselistest kaalutlustest lähtuvalt viivitada, keskkonnajärelevalve asutuse või kohaliku omavalitsuse 

üksuse või kohaliku omavalitsuse asutuse ettekirjutuse alusel maa omanik, kellele kuuluval maal jäätmed või saastus 

asub. 

 

Vastavalt 27.06.2017 EEML juhatuse koosoleku otsusele moodustati jäätmete koristamise teemaline töögrupp, mille 

liikmeteks kinnitati vastavalt sooviavaldustele Valdur Hüvato, Ants Erik ja Ants Varblane.  

Töögrupiga liitumise sooviavalduse palume saata e-mailile erametsaliit@erametsaliit.ee.  

 

 

 

Kutse töögrupiga liitumiseks / ökosüsteemi teenuste töögrupp 

 
23.05.2017 juhatuse koosolekul moodustati ökosüsteemi teenuste töögrupp ning Life+ projekti valmimise osas 

töörühm ECOBEN. Töögrupi liikmeteks on juba töös osalenud Mikk Link, Ando Eelmaa ja Karin Aguraijuja ning 

töörühma liikmeteks Mikk Link, Ando Eelmaa ja Karin Aguraijuja EEML poolt ning Irje Möldre, Jaanus Aun ja Arpo 

Kullerkupp EMK poolt. Töögrupi ja töörühma töö väljundiks on pakkuda maaomanikule võimalust müüa ökosüsteemi 

teenust. 2017.a septembriks soovime esitada Life+ projekti, mis aitaks eesmärgile jõudmisele oluliselt kaasa.  

 

Vastavalt esitatud sooviavaldusele liideti 27.06.2017 juhatuse koosoleku otsusega Martin Tishler ökosüsteemi 

teenuste töögrupiga. 

 

Töögrupiga liitumise avalduse palume saata e-mailile erametsaliit@erametsaliit.ee. 
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javascript:openComposer('https%3A%2F%2Fwebmail.zone.ee%2F184383%2Fcompose%2Fet%3Fto%3Derametsaliit%40erametsaliit.ee')


 

 

 

Väliskoolitus Elmia Wood 

 

Eesti Erametsaliit MTÜ koostöös SA Erametsakeskusega korraldasid 6.-11. juunil väliskoolituse Rootsi. Eesmärgiks 

oli tutvuda Rootsi metsandusega ja külastada ühte maailma suurimat metsandusmessi Elmia Wood, mida korraldatakse 

iga nelja aasta tagant ning kus on väljas maailma uudseimad tehnoloogiad metsanduse valdkonnas. 

 

Väliskoolituse käigus saadi kokku Rootsi suurima metsaühistu Södra esindajatega, kes tutvustasid Rootsi 

erametsandust. Veel kohtuti metsandusuuringutega tegeleva Skogforsk esindajaga, kes tutvustas maapinnas asuvate 

veesüsteemide kaardistamist. Alates 2014. aastast on sellised kaardid Rootsi riigi- ja erametsades metsatööde 

planeerimisel ja tegemisel igapäevaselt kasutusel. 

 

Lisaks käidi Ombergis külas Rootsi riigimetsade majandajal Sveaskogil. Rootsi riigimetsas toimuvat tutvustati ühes 

36-st ökopargist. Rootsi metsaomanikel on võimalus võtta mets vabatahtlikult kaitse alla, luues niinimetatud 

“ökopargi.” Hinnatud on alad, kus on suur looduslik mitmekesisus. Seaduse järgi on kaitse all mäetipud, järveäärsed 

puistud ja muud loodusväärtused.  

 

Eesti Erametsaliit tänab Kertu Kekk´i, kes sai suurepäraselt grupijuhtimise ning väliskoolituse läbiviimisega hakkama. 

Põhjalikum ülevaade väliskoolitusest ilmub juba Kertu sulest järgmises Sinu Metsas.  

 

Elmia Wood messil osales veel teisigi metsandusorganisatsioone. Eesti Erametsaliidu liikme Vändra Metsaühingu 

muljeid ElmiaWood messist saate lugeda SIIT.  

 

 
 

 

 

 

Eesti Erametsaliidu jaoks on EL eesistumine juba alanud 

 

Eesti Erametsaliidu jaoks on Eesti eesistumine EL Nõukogus juba alanud. 13.–14. juunil võõrustati Euroopa 

maaomanike esindusorganisatsiooni ELO (European Landowners’ Organization), kus erametsaliit ka ise liige on. 

 

Tallinnas õpetajate majas toimunud ELO peaassambleel andis peasekretär Thierry de l`Escaille ülevaate Euroopa Liidu 

tasemel sündmustest, mis maaomanike huve enim mõjutavad. Üldised probleemid saavad alguse Brexitist – sellega 

seoses üles kerkinud EL legitiimsuse küsimus, ja madalast majanduskasvust. Otsene negatiivne mõju maaomanikele 

on vähenev ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) raames makstavate toetuste eelarve. 

 

Toimusid ka ELO esindajate kohtumised Eesti maaeluminister Tarmo Tammega, maaeluministeeriumi 

põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorbani ja eurokoordinatsiooni osakonna juhataja Madis 

http://vandrametsayhing.eu/kokkusaamised/vandra-metsaomanikud-elmia-metsamessil/


 

Pärteliga ning keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lampiga. Kohtumistel arutleti Eesti EL eesistumise, EL 

ühise põllumajanduspoliitika tuleviku, taimekaitse ja uute tehnoloogiate ning maa kättesaadavuse teemal. Rõhutati, et 

maamajanduspoliitika rakendamisel tuleb maaomanikke kaasata usalduse alusel, mitte keeruliste regulatsioonide abil. 

 

Eesti perekond Tarandi ja perekond Varblase maavaldusele anti üle ELO ellukutsutud ja maaomanike omal initsiatiivil 

toimivad keskkonnamärgised (Wildlife Estate Label), mille võtsid vastu Andres Tarand ja Ants Varblane. Selliseid 

märgiseid on saanud üle Euroopa juba rohkem kui 200 keskkonnasõbralikku maaomanikku, kelle valduste pindala on 

üle 1 000 000 hektari. Eestis on märgiseid nüüdseks kolm, peale mainitute ka Ando Eelmaa pere maavaldus. 

 

Lähemalt saate pressiteatega tutvuda SIIT. 

 
 
Pildil Marko Pomerants. Foto autor: Aare Tralla 

 

 

Keskkonnaminister Pomerants on seisnud maaomanike võrdse kohtlemise ja jätkusuutliku metsamajandamise 

eest 

 

Eesti Erametsaliit, mille liikmete omandis on rohkem kui veerand Eesti erametsamaast, tunnustab ametist lahkunud 

Marko Pomerantsi tööd keskkonnaministrina. Marko Pomerants on oma keskkonnaministrina ametis oldud aja jooksul 

tugevalt seisnud maaomanike võrdse kohtlemise ja jätkusuutliku metsamajandamise eest. 

 

Perioodil, mil Marko Pomerants oli keskkonnaministrina ametis (9.04.2015-12.06.2017), juhtis ta tähelepanu 

järgmistele maaomanike jaoks olulistele teemadele: 

 

1) Omandi majandamisvõimalust kitsendavad looduskaitsepiirangud ja saamata jäänud tulu on vaja õiglaselt ja kohe 

hüvitada. Põhiseadusest tuleneva võrdse kohtlemise tagamiseks on valitsusel vaja välja töötada toetusskeem väljaspool 

Natura 2000 võrgustikku olevatele aladele. 

 

See skeem osaliselt töötatigi välja ja tänavu esimest korda said Natura erametsa hüvitisega võrdset kompensatsiooni 

küsida ka väljapoole võrgustikku jäävate sihtkaitsevööndite omanikud. 

 

2) Natura 2000 erametsamaa toetus peab jätkuma. 

 

3) Taastuvenergia arendamise võimaluste seas on muu hulgas vaja laiemalt rakendada koostootmist ja 

energiamajanduses rohkem kasutada väheväärtuslikku puitu. 

 

Eesti Erametsaliidu ootus on, et uus keskkonnaminister Siim Kiisler pooleliolevate teemadega tööd jätkab. 

 

Käesoleva Eesti Erametsaliidu pressiteadet täispikkuses saate lugeda SIIT. 

http://www.erametsaliit.ee/et/2017/06/15/eesti-erametsaliidu-jaoks-on-el-eesistumine-juba-alanud/
http://www.erametsaliit.ee/et/2017/06/13/eesti-erametsaliit-keskkonnaminister-pomerants-on-seisnud-maaomanike-vordse-kohtlemise-ja-jatkusuutliku-metsamajandamise-eest/


 

 

 

 

Eesti Erametsaliidu seisukoht kinnisasja sundvõõrandamise seaduse, maakatastriseaduse, 

maakorraldusseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kohta 

 

Eesti Erametsaliit esitas oma arvamuse kinnisasja sundvõõrandamise seaduse, maakatastriseaduse, 

maakorraldusseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kohta. On igati tervitatav, et 

võrreldes eelmise versiooniga on eelnõud täiendatud  ning seejuures välja toodud võimalusi, kuidas tänast õigusruumi 

täiendada ja kinnistuomanike jaoks paindlikumaks muuta. Positiivne on, et eelnõus on täpsustatud riigivara vahetamise 

ja ümberkruntimise põhimõtteid ning turu- ja hüvitisväärtuse arvutamise põhimõtted. Täiendatud on hüpoteegiga 

koormatud kinnistute sundvõõrandamist puudutavat regulatsiooni ning täpsustatud motivatsioonitasu kehtestamisega 

seonduvat riigi ja maaomaniku vabatahtliku kokkuleppe korral toimivat regulatsiooni. 

 

Eesti Erametsaliidu olulisemad seisukohad eelnõu kohta: 

1. EEML hinnangul ei ole osade sundvõõrandamise aluste puhul tegemist avaliku huviga, mis lubaks põhiseaduse 

mõttes teise isiku omandi ära võtmist (näiteks kasutusest väljalangenud korterite omandamine; veekogudele ja 

maastikulistele vaatamisväärsustele juurdepääsu loomine; turismimarsruudi rajamine).  

2. EEML on seisukohal, et vähemalt 20% tasust kõrgema motivatsioonitasu rakendamine peab olema kohaldatav kõigi 

kinnisasjade puhul, et soodustada kinnisasja omanike motivatsiooni kinnisasja võõrandada ilma 

sundvõõrandamismenetluse läbiviimiseta. Läbirääkimised kinnisasjade vabatahtlikuks müügiks peab olema esimene 

samm maade omandamise menetluses. Seetõttu sellise valuraha pakkumine peab olema automaatne, kuna omanik peab 

loobuma varast sunniviisiliselt ja omandajal on selleks oluline huvi. Rõhutame, et motivatsioonitasu peab suutma 

motiveerida omanikku kinnisasja vabatahtlikult võõrandama. EEML ettepanek on sätestada kinnisasja 

sundvõõrandamise seaduses, et kokkuleppemenetluses on motivatsioonitasu suurus, millest lähtutakse 120 % tasust. 

3. EEML on seisukohal, et metsamaa sundvõõrandamise puhul tuleb hüvitada sundvõõrandatava kinnisasja omanikule 

saamata jäänud tulu tuleviku tulude diskonteerimise ja summeerimise teel. See tähendab metsamaa puhul, et metsa 

muutusi ajas arvutatakse metsa kasvu funktsioonide abil ja raiete planeerimine teostatakse vastavalt seaduses 

ettenähtud raienormidele ning hüvitis arvutatakse vastavalt raiemahtudele ja metsamaterjali hindadele (kinnisasja 

omaniku kulud seonduvalt metsakultuuri rajamise ja hooldamisega ning metsakultuurilt tulevikus saamata jäänud 

tulu). 

4. Kui sundvõõrandmise eesmärk on saavutatav ilma võõra kinnisasja omandamiseta tuleb seada sundvaldus, st see ei 

ole otstarbekuse küsimus, vaid omanikule kõige vähem koormava vahendi valimine, mis on kooskõlas põhiseaduse 

proportsionaalsuse põhimõttega. Ka sundvalduse puhul tuleks viidata sellele, et sellele peab eelnema läbirääkimiste 

etapp servituudi vabatahlikuks seadmiseks ja ka siin peaks rakenduma analoogne motivatsioonitasu, kui jõutakse 

kokkuleppele. Ka sundvalduse tasu peab olema tulumaksuvaba, kuna tegu ei ole tehinguga, vaid haldussunniga. 

5. Kinnistusraamatuseaduse, maakatastriseaduse ja maakorraldusseaduse muudatused ei ole kooskõlas omandi 



 

puutumatuse põhimõttega. Igasuguseks omandi ulatuse muutmise aluseks peab olema lisaks omanike vaheline tehing 

ehk eraõiguslik pool tehingu tingimustega ja käsutus, mis määratakse asjaõigusseaduse kohaselt notariaalse lepinguga 

(müük, tasuta võõrandamine, vahetamine jms), samuti tuleb järgida puudutatud isikute eraõigusi (n hüpoteegipidajad).  

6. Eelnõu vajab normitehnilist läbitöötamist. Seadus ei peaks reguleerima valdkondi, mis on sätestatud kõigi 

haldusmenetluste jaoks haldusmenetluse seaduses või on sisutud (näiteks kättetoimetamise viisid, esindamine 

menetluses, elektronposti teel tulnud kirjale tuleb vastata elektronposti teel; katastrisse kande tegemine toimub 

seaduse, määruse, kohtuotsuse, teatise või muu dokumendi alusel; seadusesse sobimatud jutustavad punktid). 

 

EEML seisukohaga saate tutvuda SIIT 

 

 

CEPF üldkoosolek Rootsis 

 

CEPF on metsaomanike esindusorganisatsioon Brüsselis. 27.06.2017 toimus Rootsis Euroopa Metsaomanike 

Konföderatsiooni üldkoosolek, kus Eesti Erametsaliitu esindas juhatuse esimees Mikk Link. 

  

Seekord olid arutlusel teemad, mis puudutavad kõiki metsaomanikke - Kuidas on seotud metsandus, CO2, 

kliimamuutus? Euroopa metsaomanikena teame, et kasvades seovad puud süsinikku ning seeläbi aitab metsandus 

kaasa inimtekkelise kliimamuutuse vähendamisele. 

 

Huvide kaitse EL tasemel tugineb kolmel põhimõttel: jätkusuutlik metsamajandamine, omandikaitse ning metsasektori 

majanduslik elujõulisus ja konkurentsivõime. CEPF-i aktuaalseteks poliitikateemadeks hetkel on LULUCF 

(maakasutus), Natura 2000, Biomajanduse Strateegia, Ringmajandundus, Ühine Põllumajanduspoliitika. 

 

 

 

Eesti Erametsaliidu tegevmeeskonna puhkuste ajad suvel 2017 

 

Liina Laineveer on puhkusel 05.07.-07.08.2017 ja 14.08.-18.08.2017 

 

Karin Aguraijuja on puhkusel 10.07.-16.07.2017 ja 21.08.-3.09.2017 

 

Tatjana Kuznetsova on puhkusel 14.08.-27.08.2017 

 
 

Järgmine Eesti Erametsaliidu juhatuse koosolek toimub 8.08.2017 Valgamaal. 

 

http://www.erametsaliit.ee/et/documents/2017/06/eesti-erametsaliidu-seisukoht-kinnisasja-sundvoorandamise-seaduse-maakatastriseaduse-maakorraldusseaduse-ja-nendega-seonduvalt-teiste-seaduste-muutmise-seaduse-eelnou-kohta-2.pdf


 

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 
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