Metsanduse arengukava aastani 2020 koostava komisjoni koosoleku protokoll
28.10.2010
Koht: Keskkonnaministeerium
Algus 14.00
Osalesid:
Andres Talijärv, Marku Lamp, Rein Ratas, Karel Lember, Ants Varblane, Kaupo Kohv, Timo
Anis
Koosoleku päevakord:
14.00 - Avasõnad - Andres Talijärv
14.05 - MAK2020 ja KSH aruande koostamisest - Marku Lamp
14.15 - KSH aruande ning selle avalikustamise ettepanekud - Marku Lamp
15.15 - MAK edasised tegevused - Marku Lamp
15.20 - Muud küsimused
1. Koosoleku avamine, päevakorra tutvustamine – Andres Talijärv
2. MAK2020 ja KSH aruande koostamisest - Marku Lamp
Metsanduse arengukava eelnõu on läbinud Keskkonnaministeeriumi sisese kooskõlastusringi
ning esitatud 28.10.2010 teistele ministeeriumitele kooskõlastamiseks. Tagasisidet oodatakse
11. novembriks 2010. MAK keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruanne on läbinud
avalikustamise, 20. oktoober toimus Keskkonnaministeeriumis avalikustamise koosolek. KSH
avalikustamise käigus laekunud ettepanekuid menetletakse KSH koostaja poolt. Aruanne
esitatakse lähiajal Keskkonnaametile kinnitamiseks.
Rein Ratas informeeris komisjoni Riigikogu keskkonnakomisjoni poolt keskkonnaministrile
saadetud kirjast. RK keskkonnakomisjon soovitab metsanduse arengukava koostamisel
aastateks 2011 - 2020 arvestada Riigikontrolli auditi "Riigimetsa majandamise
jätkusuutlikkus" 9. septembri 2010 aruandes Riigikogule toodud asjakohaseid ja
rakendatavaid soovitusi. Eeskätt • metsa majandamise kavandamisel pöörata rohkem tähelepanu selle ruumilisele
paiknemisele ja kasvukohatüüpidele;
• metsa kasutusel pöörata rohkem tähelepanu liigikaitsele ja teistele looduskaitselistele
aspektidele väljaspool kaitstavaid loodusobjekte;
• analüüsida ja leida võimalusi Riigimetsa Majandamise Keskuse edasiseks arenguks.
Komisjon arutas esitatud ettepanekuid ning leidis, et metsanduse arengukava täiendatakse
metsakorralduse aluste analüüsi puudutava tegevusega. Vajalik on metsakorraldusalaste
juhendamaterjalide kaasajastamine. Leiti, et väljaspool kaitstavaid objekte on liigikaitse
oluline ning sellekohased ettepanekud sisalduvad juba arengukava eelnõus. Riigimetsa
Majandamise Keskuse edasine areng on vajalik, samas leiti, et RMK on oma vormilt
tulundusasutusena hästi toime tulnud seatud eesmärkidega ning põhjust vormilisteks
muudatusteks ei ole.
3. KSH aruande ning selle avalikustamise ettepanekud - Marku Lamp
KSH avalikustamise käigus esitati ettepanekuid kolmelt isikult. Komisjonile anti ülevaade
ettepanekutest koos Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna kommentaaridega.

4. MAK edasised tegevused - Marku Lamp
Arengukava eelnõule esitatud ettepanekud ning Keskkonnaameti poole kinnitatud KSH
aruanne koos arengukavale tehtud muudatusettepanekutega töötatakse
Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna poolt läbi hiljemalt novembri lõpuks. Seda eeldusel,
et ettepanekud laekuvad hiljemalt 18. novembril. Arengukava eelnõu esitatakse Vabariigi
Valitsusele vahetule peale ministeeriumitelt kooskõlastuste ja KSH heaks kiidetud aruande
saamist ning tehtud ettepanekutega arvestamist.
5. Muud küsimused
Metsanduse arengukava komisjon kutsutakse kokku hiljemalt detsembri alguses, neljapäeval.
Protokollis: Marku Lamp

