
 

                

MTÜ Eesti Erametsaliit 

Mustamäe tee 50 

10621 Tallinn 

 erametsaliit@erametsaliit.ee 

www.erametsaliit.ee 

 

Lauri Klein         

Juhtivspetsialist/ELME projektijuht  

Keskkonnaanalüüsi osakond     

Kreskkonnaagentuur    

lauri.klein@envir.ee    

 
                 Meie 01.06.2017 kiri nr 9/17 

 

Eesti Erametsaliidu ettepanekud ökosüsteemide teenuste tegevuskava versioonile 0.9.1 

20150525 

 

 

Mets on Eestis valdav ökosüsteem ja taastuv loodusressurss, mille kasutamisel tuleb arvestada 

nii loodusliku mitmekesisuse säilitamise vajadust kui ka sotsiaalset ja majanduslikku 

jätkusuutlikkust.  

 

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 (ÖST) kaardistamisel, 

arendamisel ja turu loomisel tuleb kasutada erinevaid metoodikaid, tähtaegu, teostajaid ja 

eelarveid. Riigimetsamaa majandamine on korraldatud ühe asutuse poolt ning seetõttu on 

ülevaade tänasest riigimetsa ökosüsteemi seisundist ning pakutavatest teenustest 

kaardimaterjali koostamiseks sisuliselt olemas (vt nt RMK aastaraamat 2016 või 

loodusväärtuste kaardistamine http://rmk.ee/metsa-

majandamine/looduskaitsetood/liigikaitsetood/loodusvaartuste-kaardistamine). Ühel asutusel 

on hõlpsam kavandada perspektiivseteid tegevusi, sh nö ÖST turu hõlvamist. ÖST seisundi ja 

võimaluste hindamine, kaardistamine ning turu loomine hõlmab tegevuskavaga aga kõik 

metsaomanikud.  

 

Eesti Erametsaliidu ettepanekud tegevuskava täiendamiseks: 

1. täpsustada ja näidata tegevuskavas eraldi riigi- ja erametsa ökosüsteemiteenuste välja töötamise 

probleemid, eesmärk, ulatus (sh kas ja kuidas hõlmatud VEP ja Natura alad, puidutööstuse ja 

energeetika vajadused või pigem mitte puidu kasutusel baseeruvad erametsa teenused seoses 

tugi- ja reguleerivate teenustega ning metsaomanikule kuuluva muu maa ÖST-ga), eeldatavad 

mõjud, võimalused, vajalikud analüüsid, metsa ökosüsteemi „rajoneerimise“ täpsus (eraldis või 

kvartal), nõudlus ja pakkujad, teostajad, maksumus ja tähtajad; 

2. dialoogi pidamiseks tegevuskava teostajate ning maaomanike vahel tuleb kaasata lisaks 

tegevuskavaga kavandatud konkreetse analüüsi koostajale Riigi Metsamajandamise Keskus, 
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metsaühistud, SA Erametsakeskus ja Eesti Erametsaliit, kelle kaasamine ja panus metsa 

puudutavates tegevustes tuleb tegevuskavas näidata. 

 

Eesti Erametsaliit soovib erametsaomanike esindusorganisatsioonina osaleda 

tegevuskavaga erametsamaal kavandatud kaardistuste, analüüside, portaali jm tegevuste 

kavandamisega seonduvate lähteülesannete sõnastamise ja  teostamise protsessis. 

 

 

Lugupidamisega 
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