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Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu jaoks on oluline, et metsade majandamisel ning metsa- ja
puidutööstuses järgitakse keskkonna-, sotsiaalseid- ja majanduslikke vajadusi, hoides tasakaalu
nii inimeste, keskkonna, kui majandusliku tulu vahel.
Peame oluliseks, et väärtused, mille eest meie seisame, oleksid tunnustatud ka metsandust
reguleerivates dokumentides. Metsa majandades ning puidust toodete tootmisel peame
muuhulgas oluliseks järgmist:
- Ökoloogiliselt tähtsad metsaalad on kaitstud
- Kaitstakse ja suurendatakse bioloogilist mitmekesisust
- Sertifitseerida ei saa metsaistandust, mis on rajatud metsamaast põllumaaks muudetud
maale (raadamine)
- Keelatud on ohtlike kemikaalide kasutamine
- Keelatud on geneetiliselt muundatud puude istutamine
- Kaitstakse metsatöötajate õigusi ja heaolu
- Eelistatakse kohaliku tööjõu kasutamist
- Tunnustatakse ÜRO Põlisrahvaste Deklaratsiooni ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni
(ILO) põlis- ja hõimurahvaid puudutavaid konventsioone
- Konsulteeritakse kohalike inimeste ja huvipooltega
- Austatakse maaomanike õigusi ja kohalikke tavasid
- Puidu päritolu tuvastamist, et tarneahelasse ei satuks kontrollimata v illegaalselt varutud
puitu.
Leiame, et arengukava koostamisel tuleb keskenduda metsanduse komplekssele arendamisele,
arvestada arengustsenaariumite koostamisel üheagselt nii metsa majanduslikke, sotsiaalseid,
aga ka ökoloogilise mõjusid. Probleemkaardistikest nähtuvalt on hetkel põhifookuses aga
ökoloogiaga seonduvate probleemide lahendamine.
-

-

Oluline on oma tegevuste planeerimisel tugineda üleilmsetele säästva arengu ning
Euroopa Liidu strateegilistele eesmärkidele. Nt Euroopa pikaajaline strateegiline visioon
(Puhas planeet kõigi jaoks) on metsanduse kestlik intensiivistamine. Kestliku
biomajanduse edendamine, metsandusega seotud tootmise mitmekesistamine,
tootlikkuse suurendamine paralleelselt kliimamuutustega kohanemisega, ökosüsteemide
kaitsmine ja nende taastamine ning looduslike ressursside kestliku kasutuse ja haldamise
tagamine.
Euroopa Liidu metsastrateegia kohaselt on eesmärk tagada metsaressursside kasutamise
väiksem keskkonna- ja kliimamõju, suurema lisandväärtusega toodangu valmistamine
metsamaterjalist ning parema süsinikutasakaalu saavutamise. Arengudokumendid
suunavad metsaressursi kasutuse väiksema kliimamõjuga ja suurema lisandväärtusega
toodete tootmisele ning suunavad täna vähemväärtusliku puidu laialdasemale
kasutamisele.
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Kuivõrd 1/3 metsadest on majandamisest väljas, siis metsaressursi kasutuselevõtuks on
vajalik motiveerida mitteaktiivseid metsaomanikke oma metsi majandama
Oluline on edasi arendada metsaomanike tugisüsteemi ning jätkata toetustega
Suurendada metsade tootlikkust (metsade raiejärgse uuendamise (sh oksapuudega
uuendamise suurendamise mahtu), kultuuride hooldamise, hooldusraiete mahu kasvu,
infrastruktuuri parendamise jms läbi) ning tagada kvaliteetse materjali olemasolu ning
kättesaadavus. Aitab luua töökohti maapiirkondades ning tagada inimeste hõivatus
tööga.
Näeme vajadust metsaressurss kasutusse võtta ning suurendada kestvustoodete
tootmist, et panustada kliimaeesmärkide saavutamisse.
Oluline on suurendada puidust ja puidul põhinevate toodete laialdasemat kasutamist,
suurendada puidu kasutamist ehitistes. Samuti on LULUCF sektori süsinikuvaru
hoidmiseks oluline võimalikult palju raiutava puiduga vabanevast CO2 siduda
puittoodetesse ja -ehitistesse.
Tõsta ühiskonna teadlikkust metsandusega seonduvatest protsessidest, puidu eelistest
erinevates valdkondades, metsasektori olulisusest kogu ühiskonna heaolu tõstmisel ja
majanduskasvu tagamisel, samuti mõjust tööhõivele, aga ka vastutustundlikust
tarbimisest. Eestis on metsaomandi ning metsaga seotud töökohtadega seotud
hinnanguliselt 10% elanikkonnast, mis tähendab, et 90% elanikest ei ole küll kuidagi
otseselt seotud metsaga, aga kes oma igapäevaelus kasutavad märkimisväärsel hulgal
erinevaid puidust ja puidul põhinevaid tooteid. Metsasektori olulisuse, tugevuse ja
väärtuste kommunikeerimine on oluline just nende inimeste hulgas.
Suurendada oluliselt sektoris (ning haakuvates sektorites) teadus- ja arendustegevust
Näeme vajadust puidu senisest suuremaks väärindamiseks, vastava teadus- ja
arendustegevuse suurendamiseks valdkonnas, uute innovaatiliste tehnoloogiate ja
praktikate juurutamist
Metsaomanike ja metsasektori spetsialistide koolitamine ja täiendkoolitamine
Metsanduse temaatika senisest enam integreerimine põhikooli ja gümnaasiumi
õppekavadesse, aga ka metsandusvaldkonnaga seotud spetsialiste (nt arhitektid,
disainerid) õppekavadesse

