Avaliku küsitluse teemad
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Probleemi sõnastus/olemus
metsa definitsiooni, statistika ja mõõdikute probleemid
metsa sertimine on keeruline ja kallis
põllumaa metsastamine
raiemahtude piirmäära seadmine piiraks omaniku võimalusi reageerida turule
noorte haavikute hukkumine
ulukikahjustused
elektriliinide aluse metsamaa madal taluvustasu, vähene võimalus kasutada
muuks otstarbeks
eraisikud ei saa riigimetsast surnud puitu koguda
füüsilisest isikust metsaomanike EL metsandustoetuste maksustamine
korilusmetsade kadumine
liigniisketel aladel kahjustab raie veerežiimi, takistades metsa uuenemist
liigsed piirangud metsaomanikel metsade majandamisel
liigsed piirangud uuendamiseks kasutatavale puuliigile
metsakasvatajate puudulikud teadmised maastikuhooldusest
metsaomanike võõrandumine metsast

Avaliku küsitluse teemad
Nr

Probleemi sõnastus/olemus

16

metsateatiste menetlemise halduskulu on arvestatav

17

metsatulude liigne maksustamine

18

metsauuendusel vaguistutus - ebatasane metsamaastik takistab metsas liikumist

19

raie planeerimise keerukus (talvel ei pääse soojal ajal metsa)

20

paberi- ja küttepuidu vähene kasutamine, selliste ettevõtete puudus

21

Eesti jahinduse allakäik

22

maaomanik ei saa kaasa rääkida tema maal toimuva jahi osas

23

maamaksu erisus metsamaa ja põllumaa vahel

24

metsameeste madal informeeritus valdkonna teadustöödest, vähe suhtluskanaleid

25

erametsaomanikel on keeruline konkureerida RMK-ga

26

geneetiliselt kehvema potentsiaaliga puude jätmine seemnepuudeks

27

looduskaitsjatel puudub metsanduse haridus

28

liiga laiad metsasihid

29

soode taastamisele kulub liigne energia ja ressurss

Avaliku küsitluse teemad
Nr

Probleemi sõnastus/olemus

30

liigse maakasutuse ümberkujundamise tõttu halvenev veeressursside kvaliteet

31

väikesaartel suurendavad metsad tuleohtu

32

alusmetsa kahjustavad mootorsõidukid

33

metsameeste ebaühtlane metsa kultuuriliste väärtuste alane haritus

34

RMK liigne suunitlus kasumile

35

mets kuulub välismaa ettevõtetele

36

metsanduspoliitika sõltuvus lühiperspektiiviga otsuste tegemise mehhanismist

37

metsaomaniku ja avalike huvide tasakaal metsa küsimuses on praktikas vähe
määratletud

38

RMK ja KeA ametnike ettevalmistus

39

teadlaste rolli suurendamine metsanduse otsustes

Arvamusfestivali teemad
1. Metsa kui ökosüsteemi ei ole võimalik uuendada. Uuendada saab puistut,
kust me soovime pärast kätte saada võimalikult palju tselluloosi. Variandina
korraldada rahvahääletus riigimetsa majandamisel koos valikvastustega
erinevatest majandamise variantidest.
2. Eesti riigi tulud sõltuvad metsa kasutusest. Seega tuleks leida alternatiivne
tuluallikas, et saaks metsa raietest saadavast tulust loobuda.
3. Väikemetsaomanikul ei ole oma väikese tööde mahu, väikese tehnika ja iga
raiumisse mineva puu üksipulgi valimisega võimalik kuidagi konkurentsis
püsida. Kokkuostjad-puiduvarujad nõuavad suuri mahtusid ning
püsimetsamajandaja ei suuda nende nõudmistega kaasas käia.
4. Puudub teadmine, kui palju me metsa tahame.
5. Heideti ette liigseid lageraieid riigimetsas ning raiete planeerimisel mitte
arvestamist kohalike elanikega.

