
Andres Onemar 

EMK nõukogu 

17. september 2014 



Elavdada diskussiooni erametsanduse paremaks 
korraldamiseks  

kutsuda üles julgematele lahendustele, mis oleks: 

piisavalt lihtsad 

vähem bürokraatlikud 

meilt kõigilt vähem energiat nõudvad. 



Pidev muutmine ja detailsuse kasv loob ebakindlust 
metsaomanikule ja metsasektorile 

 toodab iseendale tööd: 
 vajalik ametnikke ja osalisi ümber õpetada 

osalistele uute nõuete selgitamiseks kulutatakse tarbetult 
aega ja raha  

 tähendab uusi infosüsteemi arendusi, koormus langeb 
tihtipeale ka erasektorile 

 riiklike järelevalveasutuste ja õiguskaitse koormamine  



regulatsioonide keerukus viitab sellele, et riik ei usalda 
metsaomanikku  

metsaomaniku käitumine viitab sellele, et omanik ei 
usalda riiki 

kokku on see ressursi raiskamise nii metsakasutuse 
väikese mahu kui kõrgete administreerimiskulutuste 
kaudu. 





Ühe metsateatise menetlemise hind Keskkonnaametile on  
ca 26 EUR  

Keskkonnaamet menetleb aastas ca   30 000 raiega seotud 
metsateatist, sellest RMK metsateatisi on ca 6 000 

Metsas käib KeA metsaspets tegevusi hindamas ca 30% 
juhtudel, põhjuseks valadavalt LR võimalikkus (metsa 
uuenemine taotletava kõrval, puistu vanus, rinnaspindala 
…) 

Kaitseladel taotleti raieõigust 2013. aastal üle 2 000 
teatisega ja keelava märke sai alla 200 metsateatist 



 

 

Lihtsustatud metsateatise menetlusel IT lahendus teostab 
sõltuvalt raieliigist 30 või enam eelkontrolli, alates omaniku 
andmetest ja metsa parameetritest kuni kaitsepiiranguteni 

 septembri keskpaigaks tehtud 129 lihtsustatud 
metsateatise taotlust, saanud on 38 



 

 

Seab sageli ebamõistlikke piiranguid ja raskendab nii 
majanduslike kui kaitse-eesmärkide saavutamist 

muudab metsaomanikule raie eesmärgi segaseks ja 
hirmutab eksimise võimalusega 



 

Kaitse-eesmärgist tulenev elupaika hoidev või liiki kaitsev 
raie võiks olla just sellele eesmärgile antud kohas sobiv raie 
ilma täpse metsamajandusliku raieliigi määratluseta. 

Kaitse-eesmärk kaitseala piiranguvööndis ei ole reeglina 
konfliktne metsa jätkusuutliku majandamisega 

Küll on sageli raie kaitseala piiranguvööndis töömahukam 
ja vajab suuremat toetust. Seega võiks piiranguvööndi 
metsadele olla suurem majandusliku tegevuse toetus. 



 

 Riigil on mõistlik keskenduda elupaigale, mis metsa alles jääb, mitte 
sellele, mida ja millise raieviisiga omanik raiub 

 Riigi eesmärk peab olema kätte saada keskkonnainfo ja suunata 
metsaomaniku tegevust läbi optimaalse protsessi 

 Metsanduslik kogemus on tõhusam kirjutada õpikusse ja 
juhenditesse, seda rakendada läbi konsulentide, mitte kirjutades 
detailid seadusesse 

 Usaldus on kahepoolne ja seda tuleb võita ja hoida 

 Tehke mets lukust lahti 

 Puidu turule toomine vajab energiat, seda energiat pole mõtet raisata 


