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Eesti Erametsaliidu ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja pöördumine seoses metsaseaduse
muutmise seaduse väljatöötamise ja muudatustega

Lugupeetud Riigikogu liikmed!

Mets on Eestis valdav ökosüsteem ja taastuv loodusressurss, mille kasutamisel tuleb arvestada nii
loodusliku mitmekesisuse säilitamise vajadust kui ka sotsiaalset ja majanduslikku jätkusuutlikkust.
Seetõttu moodustati 14.11.2014 keskkonnaministri käskkirjaga metsanduse arengukava aastani 2020
täitmise aruannete hindamiseks ja metsandusküsimustes keskkonnaministri nõustamiseks
metsandusnõukogu. Nõukogusse kuuluvad: Eesti Maaülikooli, Keskkonnaagentuuri, Eesti
Erametsaliidu, Tartu Ülikooli, Eesti Keskkonnaühenduste Koja, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu,
Riigimetsa Majandamise Keskuse, SA Erametsakeskuse, Eesti Metsataimetootjate Liidu, Riigikogu,
Maaeluministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindaja.
Eesti Erametsaliit ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda toetavad Metsaseaduse muudatusi
(Metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seadus 396 SE), milles lepiti kokku 16.01.2017
Keskkonnaministeeriumis toimunud metsandusnõukogu istungil, kuhu olid kaasatud kõik
metsandusnõukogu liikmed, sealhulgas Eesti Keskkonnaühenduste Koda, mille esindajaks
16.01.2017 istungil oli Tarmo Tüür, sest:
1) Kokkulepe metsandusnõukogus oli konsensuslik. Metsandusnõukogus otsustati, et täiendavalt
võetakse 14 400 ha laane- ja 13 000 ha salumetsasid kaitse alla, mis kompenseerib metsaseaduse
eelnõus majandusmetsade viljakate boniteediklasside kuusikute raievanuse alandamise praeguselt
80 aastalt 60 aastale IA boniteedis ning 80 aastalt 70 aastale I boniteedis. 16.01.2017
metsandusnõukogu otsustas, et muudatusega saab edasi minna ning Keskkonnaministeeriumil
tuleb eelnõu Vabariigi Valitsusse viia.
Nagu eeltoodust nähtub, kuuluvad Keskkonnaministrit nõustavasse nõukogusse kõik looduskaitse
organisatsioonid, metsaomanikud, metsatööstusettevõtted, Riigimetsa Majandamise Keskus,
ülikoolid ja teadlased, kellega koos eelnevalt kõik metsaseaduse muudatused läbi arutati ja
16.01.2017 metsandusnõukogu istungil kokku lepiti. 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 keskkonnaministri 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 16.01.2017
keskkonnaministri metsandusnõukogu istungi protokoll, mis on käesolevale pöördumisele lisatud.

2) Otsuse seaduse muudatuste osas teeb Riigikogu. Vabariigi Valitsus juhindudes
keskkonnaministri 16.01.2017 metsandusnõukogus saavutatud kokkuleppest 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. Eeltoodule viidates leidis
Keskkonnaministri 16.01.2017 metsandusnõukogu, et viivitamatult tuleb asuda täitma
kokkulepitud meetmeid salu- ja laanemetsa tüüpide vajaku vähendamise osas, see kompenseerib
metsaseaduse eelnõus majandusmetsade viljakate boniteediklasside kuusikute raievanuse
alandamise praeguselt 80 aastalt 60 aastale IA boniteedis ning 80 aastalt 70 aastale I boniteedis.
Seega metsade kaitse, seejuures metsanduse ja looduskaitse arengukavades aastani 2020 seatud
eesmärk võtta range kaitse alla vähemalt 10% Eesti metsamaast on juba praegu saavutatud.
Eeltoodust lähtuvalt teeme Riigikogu liikmetele ettepaneku Riigikogus vastu võtta Metsaseaduse
muudatused, milles lepiti kokku 16. jaanuaril 2017 Keskkonnaministeeriumis toimunud
metsandusnõukogu istungil. Metsaseaduse muudatustes ja metsamajandamise tingimuste
karmistamises, mida Riigikogu Keskkonnakomisjonis on viimastel kuudel arutatud,
keskkonnaministri 16.01.2017 metsandusnõukogus kokku ei lepitud.
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Lisad:
1. Kooskõlastamiseks ja arvamuse esitamiseks keskkonnaministri poolt 29.09.2016 kirjaga nr 14/16/1856-3 esitatud metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis Riigikogus on läbinud
esimese lugemise. Eelnõu leiab: https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/06661db24174-46ad-95526b17e1ba2fd7/Metsaseaduse%20ja%20looduskaitseseaduse%20muutmise%20seadus
2. 16.01.2017 keskkonnaministri metsandusnõukogu istungi protokoll, mille leiab:
http://www.envir.ee/sites/default/files/mn_protokoll_16012017_l6plik.pdf

